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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ην
εγρείξεκα γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,
κεηά από ηελ είζνδν ηεο ρώξαο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ύθεζεο, δεκηνπξγνύλ λέεο
αλάγθεο γηα επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Παξάιιεια, ε επηδείλσζε
ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη νη αλακελόκελεο επηπηώζεηο
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ αλακόξθσζε ησλ θξαηηθώλ
πνιηηηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ε νπνία
πξνϋπνζέηεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ
δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ. Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πξνάγνληαο ηελ νιηζηηθή ζθέςε ζ’
έλα ζπλεξγαηηθό θαη απζεληηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο, αλ θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί
εθηελώο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε ρώξα καο, απνηειεί κία ελαιιαθηηθή
εθπαηδεπηηθή πξόηαζε κε πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πεξηβαιινληηθή επηκόξθσζε ζην δεκόζην ηνκέα. Σηελ
παξνύζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδεηαη κία πξόηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζην δεκόζην ηνκέα, κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα κίαο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο επηκόξθσζεο ζηειερώλ Οξγαληζκώλ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνύ Πέιιαο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, επηκόξθσζε, δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε, δεκόζηνο ηνκέαο

ΔΗΑΓΧΓΖ

Σηνλ 21ν αηψλα ν πιαλήηεο εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη έληνλα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα φπσο ε θηψρηα, ε βία, νη αληζφηεηεο θαη ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο, ελψ
πιαλεηηθά θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απεηινχλ ην
κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Όπσο ζεκεηψλεη ζε άξζξν ηνπ ν Μάξγαξεο (2010: Α20),
ε ακθηβνιία πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ζηαδηαθά, κεηαηξέπεηαη ζε βεβαηφηεηα.
Ζ πηνζέηεζε κίαο πεξηβαιινληηθά ζπκβαηήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο πνιίηεο θαη
ηνπο νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, δελ απνηειεί κία
απηνλφεηε αληίδξαζε. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απαηηείηαη ε πξνψζεζε
πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν πνπ λα

θαηεπζχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία (Education for
Sustainability, EfS) ε νπνία απνηειεί ην φξακα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ
παξνχζα δεθαεηία (UNESCO, 2009). Όπσο αλαθέξνπλ νη Stubbs & Cocklin (2008:
207), ε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηεο Αεηθνξίαο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε ησλ
επηκέξνπο δηαζηάζεψλ ηεο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ ζήκεξα ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε
κίαο θξηηηθήο θαη ζθαηξηθήο αληίιεςεο απφ ηα ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπο
πνιίηεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Αεηθνξίαο πνπ είλαη
ζεκαληηθφ λα γίλεη κε έλαλ απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό ηξφπν ζην πιαίζην ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σην ζεκείν απηφ πξνβάιιεη ε πξφηαζε γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (transdisciplinary approach) θαηά ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ εθπαίδεπζεο κε πεξηερφκελν ηελ Αεηθφξν
Αλάπηπμε.

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΔΗΦΟΡΗΑ
Ζ δηαζεκαηηθόηεηα (transdisciplinarity) πξνέθπςε σο κία ζχγρξνλε αλάγθε
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Όπσο αλαθέξεη ν Klein (2004: 517), ηα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη αιιειεμαξηψκελα. Δπνκέλσο, ε κειέηε
ηνπο δε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζ’ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή επηζηεκνληθή πεξηνρή
θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζεί ε εμέιημή ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ δε κπνξεί λα
αληηκεησπίδνληαη μεθνκκέλα απφ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
θνηλσληθή πξννπηηθή. Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία έρεη σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα
κία λέαο αληίιεςεο θαη αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε ιχζεσλ πνπ
εγγπψληαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάιιεια κε ηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή επεκεξία. Ζ πηνζέηεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ζην πιαίζην
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, θαιχπηεη αθξηβψο απηή ηε
λέα αλάγθε, κ’ έλαλ ζχγρξνλν θαη επέιηθην ηξφπν, ελζσκαηψλνληαο πνιιέο απφ ηηο
ζχγρξνλεο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σην επίθεληξν ηεο δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηίζεληαη επίθαηξα πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα ηεο
ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζή
ηνπο (Lawrence, 2010: 18). Σηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηε
κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο κίαο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο
δηαζεκαηηθήο επηκφξθσζεο ζην δεκφζην ηνκέα κε θχξην ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ
Ο απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο
πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή δχν ζεκαληηθψλ αξρώλ:
1. Η επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ είλαη ζεκαληηθό λα
ιακβάλεη ππόςε ηεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη.
Γεληθά επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε κάζεζε εληζρχεηαη θαη επηηαρχλεηαη φηαλ
παξνπζηάδεηαη εληαγκέλε ζ’ έλα θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη
ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Maingain & Dufour (2007: 74),
ε θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα κνλνζεκαηηθή θαη κηα δηαζεκαηηθή

πξνζέγγηζε είλαη φηη «ε πξψηε παξάγεη ή αμηνπνηεί γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία
κε βάζε ην παξάδεηγκα (paradigm) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ελψ ε δεχηεξε παξάγεη ή αμηνπνηεί γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
δνκεκέλεο κε βάζε κηα πξνζδηνξηζκέλε θαηάζηαζε θαη κία ηδηαίηεξε
ζηνρνζεζία».
2. Ο εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη κάζεζεο θαζνξίδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηηο θχξηεο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε ελφο
δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. Ο ζαθήο νξηζκφο ησλ ζηφρσλ
κάζεζεο, εμάιινπ, είλαη αλαγθαίνο θαη γηα ηελ αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή δηαζεκαηηθήο επηκφξθσζεο πνπ παξνπζηάδεηαη,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ελφο επξχηεξνπ έξγνπ ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Πέιιαο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία
INTERREG III θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ. Σπγθεθξηκέλα ζην
πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 34 ζηειέρε ηεο Ννκαξρίαο θαη ησλ Γήκσλ, πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (κεραληθνί, επηζηήκνλεο θαη απφθνηηνη ΑΤΔΗ) κε
αληηθείκελν ζηελ ππεξεζία ηνπο ζρεηηθφ κε ηελ πξνψζεζε ηεο Αεηθφξνπ ηνπηθήο
Αλάπηπμεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο
πεξηιάκβαλε ηα επφκελα ηέζζεξα ζηάδηα:
1.
2.
3.
4.

Γηεξεχλεζε αλαγθψλ επηκφξθσζεο
Σρεδηαζκφο ηνπ δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο
Υινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

Τα πξψηα ηξία ζηάδηα πινπνηήζεθαλ δηαδνρηθά, ηξνθνδνηψληαο κε ζηνηρεία ην
θάζε έλα ζηάδην ην επφκελν, ελψ ην ηειεπηαίν πξαγκαηνπνηήζεθε αθνινπζψληαο κία
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδφλ φιεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ
δηήξθεζε ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο επηκφξθσζεο, φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν
ζρήκα:
Διεπεύνηζη
αναγκών
επιμόπθωζηρ

Σσεδιαζμόρ
ηηρ
επιμόπθωζηρ

Υλοποίηζη ηηρ
επιμόπθωζηρ

Αποηελέζμαηα και
διάσςζη ηων
αποηελεζμάηων

Αξιολόγηζη ηηρ επιμόπθωζηρ

Σχήμα 1: Τα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο επηκφξθσζεο

Γιεπεύνηζη αναγκών επιμόπθωζηρ
Ζ αλίρλεπζε θαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο απνηεινχλ ηε βάζε ελφο
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ησλ
ζηειερψλ πνπ αθνξνχζε ην πξφγξακκα, πηνζεηήζεθε ην εζλνγξαθηθφ κνληέιν ηεο
Tocatlidou (1996), ζην πιαίζην κίαο πνιπεπίπεδεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ε νπνία

πεξηιάκβαλε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεγέο:
1. Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξψλ θαη δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ, ζρεηηθά
κε ζεκαληηθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν.
2. Αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ κε εκη-δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην αλψηεξσλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ
Πέιιαο νη νπνίνη δηαζέηνπλ κία ζπλνιηθή θαη επνπηηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη, επνκέλσο, ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχνπλ. Καη
3. Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ κε ηε ζπκπιήξσζε
δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ πνπ επξφθεηην λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηκφξθσζε θαη ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηεξεχλεζεο αλαγθψλ πξνέθπςε φηη ηα
ζηειέρε ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Ν. Πέιιαο έρνπλ
δηαπηζησκέλεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ζηηο πεξηνρέο ηεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο θαη
ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κε ζηφρν α) ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο ζηε ζέζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζηελ
νπνία εξγάδνληαη θαη β) ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ, ζην
πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Μεηαμχ ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ θαηαγξάθεθαλ ε αμηνπνίεζε «επθαηξηψλ»
πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ ηνπηθήο
Αλάπηπμεο. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνέθπςαλ αλάγθεο
επηκφξθσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο
πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζπγθξηηηθώλ
πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο.

σεδιαζμόρ ηος διαθεμαηικού ππογπάμμαηορ επιμόπθωζηρ
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ αξρψλ
απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ πξνηείλεη ε
Τνθαηιίδνπ (2003: 193θ.ε.). Σχκθσλα κε ηελ πξψηε αξρή «ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ
ηεο επηκφξθσζεο πξνεγείηαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα». Ο ζθνπφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ
Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Ν. Πέιιαο, φπσο δηαπηζηψζεθαλ ζην
πιαίζην ηεο αλίρλεπζεο αλαγθψλ πνπ είδακε. Ο θεληξηθφο ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο
δηαηππψζεθε σο εμήο:
 …επηκφξθσζε ζηειερψλ ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Ν.
Πέιιαο, ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα ζρεηηθά κεγάιν εχξνο ζέζεσλ κε
αξκνδηφηεηα ζηνλ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, γηα ηελ απφθηεζε
επηθνηλσληαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη
αμηψλ/ζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηθαλφηεηεο επρέξεηαο ρξήζεο λέσλ
ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ (Γεσγξαθηθά
Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ), νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζηξαηεγηθή
αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ παξαπάλσ δήισζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο απνηέιεζε ηελ
αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο πνπ

ήηαλ: «Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη Αεηθφξνο ηνπηθή αλάπηπμε, κε ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΣΠ)».

Τλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ επιμόπθωζηρ
Δπφκελν βήκα απνηειεί ε δηαηχπσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ ηεο
επηκφξθσζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο
θαη παξνπζηάδνληαη κ’ έλαλ πεξηζζφηεξν αλαιπηηθφ ηξφπν. Σχκθσλα κε ηελ
Τνθαηιίδνπ (2003: 209), «νη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνηεινχλ
ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαηππσκέλνπο κε φξνπο πνπ
πεξηγξάθνπλ δεμηφηεηεο». Ο θαλφλαο απηφο απνηειεί θαη ηε δεχηεξε βαζηθή αξρή
ζρεδηαζκνχ. Σην πιαίζην ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο επηκφξθσζεο
πξνζδηνξίζηεθαλ αλαιπηηθά εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη πνπ αθνξνχζαλ γλψζεηο,
δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ ζηειερψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο
ηνπηθήο Αεηθνξίαο, ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη κε ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην γεληθφ ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο.
Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη
ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηνπ. Ζ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο έγηλε κε βάζε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, απνηεινχλ ηα επηδησθφκελα θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο
επηκφξθσζεο. Σην πιαίζην ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, ε
δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ πνιιέο
ελαιιαθηηθέο «δηαδξνκέο». Ζ δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ επηκέξνπο
δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο πνπ απνθαζίδεηαη λα κειεηεζνχλ απνθαιείηαη εμαθηίλσζε
θαη, ζπλήζσο, ιακβάλεη ηε κνξθή κίαο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηζηνγξαθήκαηνο ή
αξαρλνγξαθήκαηνο (spider graph). Γειαδή ελφο εμαθηηλσκέλνπ θχθινπ, εληφο ηνπ
νπνίνπ αλαγξάθεηαη ην θεληξηθφ ζέκα θαη ζηηο αθηίλεο ηνπ ηα ππφ κειέηε πεδία, νη
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Μαηζαγγνχξαο, 2004: 255256). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηκφξθσζεο, δεκηνπξγήζεθε ην
αξαρλνγξάθεκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 2 θαη ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη
νη ηξεηο θχξηεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζπλεμεηάδνληαη θαη
κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηηο επηκέξνπο
δηαζηάζεηο ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο ηεο επηκφξθσζεο.
Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ηνλ αλαιπηηθφ
θαζνξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε επίπεδν ελνηήησλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ
δηδαζθαιίαο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θαηά ην δπλαηφλ
απζεληηθνχ) θαη κέζσλ. Σην ζεκείν απηφ εθαξκφδεηαη ε ηξίηε βαζηθή αξρή πνπ
πξνηείλεη ε Τνθαηιίδνπ (2003: 226), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «φιεο νη επηινγέο είλαη
ζπλάξηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ».

Πεπιβαλλονηικέρ επιζηήμερ και
πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη (Εκπαίδεςζη
για ηην Αειθοπία)





Οικολογικέρ αξίερ ηος Νομού Πέλλαρ και
δπάζειρ πποζηαζίαρ και ανάδειξήρ ηοςρ
με ζηόσο ηην επίηεςξη ηηρ Αειθόπος
ηοπικήρ Ανάπηςξηρ
Αειθοπία και εςπωπαϊκή ολοκλήπωζη
Η επίηεςξη ηηρ Αειθοπίαρ ζε ηοπικό
επίπεδο (ππωηοβοςλίερ Οπγανιζμών
Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ για ηην επίηεςξη
ηηρ Αειθοπίαρ -Local Agenda 21)

Επιζηήμερ ηηρ γλώζζαρ και ηηρ
επικοινωνίαρ






Επικοινωνία και ζςνεπγαζία διεθνών
ομάδων έπγων ζηελεσών ΟΤΑ για ηην
ςποβολή πποηάζεων και ςλοποίηζη
εςπωπαϊκών έπγων και δπάζεων
Πεπιπηώζειρ πποθοπικήρ και γπαπηήρ
επικοινωνίαρ διεθνών ομάδων έπγων ζηο
πλαίζιο διαζςνοπιακών/διαπεπιθεπειακών
ζςνεπγαζιών, μεηαξύ οπγανιζμών ή/και
θοπέων ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ
Σσεδιαζμόρ και ζςγγπαθή πποηάζεων
διαζςνοπιακήρ ζςνεπγαζίαρ για ηην
ςποβολή ηοςρ ζε εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα

Εςπωπαϊκή ολοκλήπωζη και Αειθόπορ ηοπική
ανάπηςξη, με ηην σπήζη ηηρ ηεσνολογίαρ ηων
Γεωγπαθικών Σςζηημάηων Πληποθοπιών

Νέερ Τεσνολογίερ (Τεσνολογία Γεωγπαθικών Σςζηημάηων Πληποθοπιών)



Η ηεσνολογία ηων Γ.Σ.Π. ωρ ένα «επγαλείο» διασείπιζηρ δεδομένων και πληποθοπιών για ηην ζηπαηηγική
ανάπηςξη ηων ΟΤΑ Ν. Πέλλαρ
Ανάπηςξη ικανοηήηων σπήζηρ ηηρ Τεσνολογίαρ ηων Γεωγπαθικών Σςζηημάηων Πληποθοπιών από ηα
ζηελέση ηων ΟΤΑ Ν. Πέλλαρ

Σχήμα 2: Ζ δηαζεκαηηθή ζχλδεζε ζηνηρείσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ πνπ ζπκβάινπλ
ζηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο επηκφξθσζεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Έλα ηππηθφ ζρέδην κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο
ζηφρνπο, ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο, κία ελδεηθηηθή πνξεία
δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηιεγκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο ζθέςεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ (θξίζεσλ) πνπ είλαη πηζαλφ λα
αλαθχςνπλ. Σην πιαίζην ηεο πεηξακαηηθή επηκφξθσζεο ε επηινγή θαη ζρεδίαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε γηα ηελ έληαμε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο απζεληηθνύ πιηθνύ θαη, θαηά ην δπλαηφ, πξνζνκνίσζε
απζεληηθψλ ζπλζεθψλ θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
ζηειέρε θαηά ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο. Ζ επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
νθηψ ζπλαληήζεηο ησλ πέληε δηδαθηηθψλ σξψλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ.

Αξιολόγηζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ επιμόπθωζηρ
Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε αμηνιφγεζε.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεη ε
αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα νπνία εληνπίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηκφξθσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε
κνληέιν αμηνιφγεζεο ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαη έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ Πεηξίδνπ (1992).
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ αμηνιφγεζεο δηεξεπλήζεθε ε

ζπκβνιή ηεο δηαζεκαηηθήο επηκφξθσζεο: α) ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, β) ζηελ απφθηεζε
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο
επηκφξθσζεο, γ) ζηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά, δ) ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο, ε) ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ, ζη) ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη δ) ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ επηδηψμεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε
ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηκφξθσζεο, ακέζσο
κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη δχν κήλεο αξγφηεξα, ζε δχν δηαθνξεηηθέο αιιά
νκνηνγελείο νκάδεο ζηειερψλ. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιάκβαλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
επηκφξθσζε θαη ήηαλ ε πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ ε δεχηεξε, ε νκάδα ειέγρνπ,
απαξηίδνληαλ απφ ζπλαδέιθνπο ησλ πξψησλ νη νπνίνη δε ζπκκεηείραλ ζε θακία
δξάζε επηκφξθσζεο. Απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο, κε
βάζε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνχκελα θαη ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ θαη
επαγσγηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
 Απφ ηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην
επίπεδν ηεο κάζεζεο, πξνέθπςε φηη ε επηκφξθσζε είρε κία ζεηηθή επίδξαζε ζηελ
αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Αληίζηνηρε
βειηίσζε εληνπίζηεθε θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ζπληνληζκνχ, ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ γηα ηελ ππνβνιή κίαο επξσπατθήο πξφηαζεο, θαζψο
επίζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ
Πιεξνθνξηψλ.
 Ζ επηκφξθσζε δηαπηζηψζεθε λα έρεη επίζεο κία ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο
δηάζεζεο ησλ ζηειερψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, φπσο θαη ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε.
 Αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ επηκφξθσζε,
θαηαγξάθεθε ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
δηαζηάζεηο πνπ ειέγρζεθαλ, ελψ μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ε «απφθηεζε λέσλ
θίισλ» πνπ αθνξά απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη
επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αλάπηπμε
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο
ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο
επηκφξθσζεο,
πξαγκαηνπνηήζεθε
κία
ζπκπιεξσκαηηθή δηεξεχλεζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηε ρξήζε
ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
 Ζ πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ σο απνηειεζκαηηθή, ν ξπζκφο πινπνίεζεο φρη εληαηηθφο θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επράξηζηε.
 Σε κεγάιν βαζκφ νη ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, νη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηαίξηαδαλ κε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ελψ νη παξνπζηάζεηο επλννχζαλ ηελ απηφλνκε κάζεζε.
 Τν πξφβιεκα ησλ πιαηεηαζκψλ θαη αιιειεπηθαιχςεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δελ αληηκεησπίζηεθε απνηειεζκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο θαη θαίλεηαη λα απνηειεί έλα «ζχκθπην» πξφβιεκα



ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο.
Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ (δπλακηθή ηεο νκάδαο) πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο επηκφξθσζεο, ραξαθηεξίζηεθε
απφ ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ «θαιή» έσο «πνιχ θαιή», φπσο θαη ε πνηφηεηα
ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ κεηαμχ ηνπο. Σην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη ε ζεηηθή
ζπκβνιή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ
καθξνδεμηνηήησλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ
Σπκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο δηαρένληαλ ζηα πεξηζζφηεξα
απφ ηα επηά επίπεδα ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο πνπ εθαξκφζηεθε.
Σ’ απηφ θαίλεηαη φηη ε πηνζέηεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο είρε κία ζεκαληηθή
ζπκβνιή. Ζ πηνζέηεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί κία ελαιιαθηηθή
πξφηαζε κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληίιεςε
νιηζηηθήο ζεψξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ νηθνινγηθψλ «πξνθιήζεσλ» πνπ
πξνσζεί ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Καιιηθξάηεο» γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξεί λα
ζπλδπαζηεί κε θαηλνηφκεο δξάζεηο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο πνπ, παξάιιεια, πξνσζνχλ θαη ηελ Αεηθφξν ηνπηθή Αλάπηπμε. Ζ παξνχζα
εξγαζία πηζηεχνπκε φηη απνηειεί κία ζπκβνιή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
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