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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σηελ παξνύζα κειέηε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ  ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ζηνλ Πεξηβαιινληηθό Γξακκαηηζκό ζηα 

Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.). Η θηινζνθία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

ηωλ Σ.Γ.Δ. θαζώο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εθπαηδεπόκελωλ πνπ θνηηνύλ 

ζ’ απηά απνηεινύλ ηνπο δύν θύξηνπο  άμνλεο κειέηεο ηωλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ 

απηή ηε δηεξγαζία. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) πξνζεγγίδεηαη ππό ην πξίζκα 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε θαη ηα  Σ.Γ.Δ. ππό ην πξίζκα  ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θνξέα  εληόο ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε ηνπ Πεξηβάιινληνο. Τν ηειηθό δεηνύκελν ηεο κειέηεο είλαη ν 

θαζνξηζκόο ηωλ παξαγόληωλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

παξερόκελεο ΠΔ θαη εηδηθόηεξα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζηα 

θαηλνηόκα απηά ζρνιεία.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, Κνηλωληθή 

Έληαμε,  Χαξαθηεξηζηηθά Δλήιηθωλ Δθπαηδεπόκελωλ  

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

Π.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζηα .Γ.Δ. 

Αθεηεξία ηνπ ελδηαθέξνληφο καο απνηέιεζε ηφζν ε θηινζνθία ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε, φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ .Γ.Δ.. Η 

ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Δ. πξνηάζζεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ. ηνρεχεη δειαδή, ζηελ ελεξγή 

θαη δεκηνπξγηθή  ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηφζν ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ, φζν θαη ζηελ επίιπζε επξχηεξσλ δεηεκάησλ, φπσο ε εμάιεηςε ηεο 

θηψρεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα (Φισγατηε, 2006). Η ίδηα ινγηθή δηέπεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ησλ .Γ.Δ., ην νπνίν πξνηάζζεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ελεξγψλ πνιηηψλ. Πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο  απηνχ 

είλαη ε επαλέληαμε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ ελήιηθσλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα άξεη ησλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη νπζηαζηηθά 

ζην επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο πιαίζην (Κφθθνο,2002). 

Δπνκέλσο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ δηεξγαζία πνπ θαζηζηά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ .Γ.Δ. ππεχζπλνπο 

θαη δξαζηήξηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

ηε κειέηε πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηνχλ  δχν βαζηθά 

ζέκαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ .Γ.Δ. θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. Δλψ ην δεχηεξν αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δλήιηθσλ 

Δθπαηδεπφκελσλ, σο πξφθιεζε γηα ηε παξνρή απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

 

ηελ αξρή ηεο κειέηε ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

έλλνηεο Π.Δ., Αεηθφξνο Αλάπηπμε, .Γ.Δ. θαη Χαξαθηεξηζηηθά Δλήιηθσλ 

Δθπαηδεπφκελσλ. Αθνινχζσο ζα πξνζεγγηζζεί ε ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

.Γ.Δ. θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο Πεξηβαιινληηθνχ Γξακκαηηζκνχ. Δλ ζπλερεία, ζα 

αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζα επηρεηξεζεί ε 

αλαδήηεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πνπ ζα 

αμηνπνηεί ζεηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Σέινο ζα δηαηππσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε  ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε  ζηα 

.Γ.Δ.. 

 

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ. 

 

Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ.  
ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθφ πιαηζίνπ πνπ αθνινπζεί επηζεκαίλνληαη έλλνηεο 

θαη πεξηερφκελα ησλ φξσλ Π.Δ., Αεηθφξνο Αλάπηπμε, .Γ.Δ. θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Δλήιηθσλ Δθπαηδεπφκελσλ σο δεδνκέλα  γηα ηε κειέηε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε Π.Δ. νη Hungerford, Peyton θαη Wilke (1988) πξνηάζζνπλ έλαλ  

νξηζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο. Οξίδνπλ ηελ Π.Δ. σο «ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη πάλσ απ’ φια λα γίλνπλ ηθαλνί θαη απνθαζηζκέλνη, λα έρνπλ δηάζεζε λα 

εξγαζζνχλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε θαη ηε δηαηήξεζε κηαο δπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο».  

 

Σν δεχηεξν δεδνκέλν, δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 

επηζεκάλζεθε ζηε δηάζθεςε ηνπ Ρίν ζηε Βξαδηιία ην 1992, φπνπ νη εμειίμεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αλεμέιεγθηε  ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ νδήγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνηάμνπλ ηε ζεκαζία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμήο θαη λα ηαπηίζνπλ ηελ έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελνπ ηεο Π.Δ. κε απηφ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Αλαζηαζάηνο, 2005 ζει. 

32).  

 

ε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ .Γ.Δ., απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) (http://www.ideke.edu.gr) «Σα 

.Γ.Δ. ππεξεηνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη ζηφρνη ησλ .Γ.Δ. είλαη ε επαλαζχλδεζε κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, 

ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηε κάζεζε, ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ θαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο». 

http://www.ideke.edu.gr/


Σέινο ζε φηη αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, ν 

θαζνξηζκφο ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ Rogers(1999). Καηά ηελ άπνςε ηνπ, «επηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνπλ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ, 

φπνηα θαη αλ είλαη ε θαηάζηαζε ηνπο ή ην ζηάδην εμέιημήο ηνπο, αλ θαη ηα πνιηηηζηηθά 

πεξηβάιινληα κπνξεί λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ έσο έλα βαζκφ: 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθνη. 

2. Βξίζθνληαη ζε εμειηζζφκελε δηεξγαζία αλάπηπμεο, φρη ζην μεθίλεκα κηαο 

δηεξγαζίαο. 

3. Φέξνπλ καδί ηνπο έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη αμηψλ. 

4. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο πξνζέζεηο. 

5. Έξρνληαη κε πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

6. Έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα. 

7. Έρνπλ δηακνξθψζεη ηα δηθά ηνπο κνληέια κάζεζεο.».  

 

Αναζήηηζη κοινών ζηόσων μεηαξύ ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηην Αειθόπο 

Ανάπηςξη και ηος Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ ηων .Γ.Δ. 
Μεηά ηελ απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζα επηρεηξεζεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε  θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζθέξεηε  ζηα .Γ.Δ., ψζηε λα  δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν είλαη θνηλνί. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ .Γ.Δ.  πεξηιακβάλεη ελληά Γξακκαηηζκνχο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ν Πεξηβαιινληηθφο Γξακκαηηζκφο (2ψξεο δηδαζθαιία θαη 3ψξεο Project 

ηελ εβδνκάδα)(http://www.ideke.edu.gr).  

 

Η ηαχηηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Γξακκαηηζκνχ κε απηνχο ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηνπ Πεξηβάιινληνο, είλαη πξνθαλέο, φηη 

είλαη ζρεδφλ πιήξεο ζε φηη αθνξά ην γλσζηηθφ πεδίν. ηελ πξνζπάζεηα φκσο κηαο πην 

ελδειερνχο  ζχγθξηζεο  ζα επηρεηξεζεί  ε ζχγθξηζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαη απφ 

ηα δχν κέξε ζε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ σο πνιηηψλ. Η Π.Δ. ππφ ην πξίζκα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηθνηλσλήζνπλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ 

θαη λα ζπλδηαιιαγνχλ  κε ηα κέιε θαη ηνπο θνξείο  ηνπ θνηλσληθνχ, εξγαζηαθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο  ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

ηφζν ηνπ αλζξσπνγελνχο, φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Αλαζηαζάηνο,2005). 

Γειαδή πξνζβιέπεη  ζε εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη φρη απιά είλαη θνηλσληθά 

εληαγκέλνη αιιά δξνπλ ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

επαθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Απφ ην άιιν κέξνο, ζηα .Γ.Δ., νη ελήιηθεο νη νπνίνη δελ κπφξεζαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε βνεζηνχληαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη λα απνθχγνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

χκθσλα κε ην Βεξγίδε (2005), «ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί έλα κεγάιν 

ζχγρξνλν θνηλσληθφ πξφβιεκα, πνπ ζπληίζεηαη απφ ηελ αλεξγία καθξάο δηάξθεηαο, 

ηελ ππνεθπαίδεπζε, ηε θηψρεηα, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, παγηψλεη ηελ 

«θνηλσλία ησλ δχν ηξίησλ» θαη ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ, ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο, θαη θπξίσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλή, αιιά είλαη βέβαην φηη απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε.». ηε 

ζχγρξνλε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ πξνζφληα  θαη δεμηφηεηεο, φπσο  απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελεξγφ 
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ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο. ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, κε 

ζπλεηδεηφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, ζηνρεχνπλ φινη νη γξακκαηηζκνί ζηα .Γ.Δ.  θαη 

θπζηθά θαη ν Πεξηβαιινληηθφο (Βεξγίδεο,2005). Δπηπιένλ  κέζα απφ ην 

Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ  νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 

αμίεο θαη ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο  ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εξγαζηνχλ γηα 

ηελ  εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο  θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.  

 

Έσο εδψ έγηλε αληηιεπηή νη ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ, φκσο γηα ηελ απνθφκηζε κηαο   

πην μεθάζαξεο εηθφλαο ηνπ βαζκνχ ηεο ζπλάθεηαο απηήο, πξέπεη λα  αληηπαξαηεζνχλ 

άκεζα θαη νη επηδηψμεηο ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δπν 

εμεηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Απφ ην έλα κέξνο, πξνζδνθία ησλ θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ .Γ.Δ. είλαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθπαίδεπζή ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη  λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα γξαπηά θαη πξνθνξηθά, λα ζπκκεηέρνπλ ζην κέιινλ ζε άιια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πην εμεηδηθεπκέλα κε αληηθείκελα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ή ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, λα απνθηήζνπλ κηα λέα θαιχηεξε εξγαζία ή λα 

βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ήδε ππάξρνπζα,  λα ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγνί πνιίηεο 

ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη λα απνθηήζνπλ  κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαηαμίσζε  θαη 

απνδνρή.  

 

Απφ ην άιιν κέξνο, νη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ  Αεηθφξν Αλάπηπμε ηνπ Πεξηβάιινληνο επηδηψθνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά  κε θνξείο, νξγαλψζεηο θαη 

κεκνλσκέλα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, λα εθαξκφζνπλ ηηο  

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ Αεηθφξν δηαρείξηζε ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξάζεηο κε 

αληηθείκελν ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθνχο  ξφινπο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε ζην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην.  

 

Απφ φια  ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε είλαη ζπκβαηνί θαη σο έλα κεγάιν βαζκφ ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ησλ .Γ.Δ..  

 

Δκπαιδεςηική πποζέγγιζη ηηρ  Αειθόπος Ανάπηςξηρ ζηα .Γ.Δ..  
Όπσο πξναλαθέξζεθε νη Δλήιηθεο Δθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ θνηλά  

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζηα .Γ.Δ. πξέπεη λα ηα ιάβεη ζνβαξά 

ππφςε ηνπ γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Κφθθνο,2005). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά πην θάησ θαη ζα  επηρεηξεζεί ε αλαδήηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζε γηα θάζε έλα απφ απηά.  

 

 Οι ζςμμεηέσονηερ είναι εξ οπιζμού ενήλικοι. 

Η ελειηθηφηεηα ζην βαζκφ πνπ έρεη επηηεπρηεί απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν 

ππνδειψλεη ηελ πξφνδν πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ σο άηνκν, ηελ 

αλάπηπμε ηζνξξνπεκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, θαζψο θαη 



απμεκέλε απηνλνκία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ νδεγεί ηνπο ελήιηθεο  ζηελ εθνχζηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαηά 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο πξνζσπηθφηεηεο νη 

νπνίεο γλψξηδαλ θαη επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ησλ .Γ.Δ., ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Πεξηβαιινληηθφο Γξακκαηηζκφο, θαη 

ηαπηφρξνλα  φηη είλαη ηθαλέο λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζ’ 

απηφλ. 

 

 Βπίζκονηαι ζε εξελιζζόμενη διεπγαζία ανάπηςξηρ, όσι ζηο ξεκίνημα μιαρ 

διεπγαζίαρ. 

Δλψ ε εμειηθηηθή πνξεία αλάπηπμεο ησλ ελειίθσλ είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ 

ακθηζβεηείηαη, ν ξπζκφο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ ζ’ απηή πνηθίιεη απφ 

εθπαηδεπφκελν ζε εθπαηδεπφκελν. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε εμειηθηηθή απηή πνξεία ζπλερίδεηαη 

γηα θάζε εθπαηδεπφκελν θαη φηη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεη είλαη 

κέξνο  ηεο αδηάθνπεο απηήο δηεξγαζίαο θαη φηη κέζα ζηα πιαίζηα απηήο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο. 

 

 Φέποςν μαζί ηοςρ ένα ζύνολο εμπειπιών και αξιών. 

Οη ζρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ αμίεο, εδξαησκέλεο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηάζεηο ηηο 

νπνίεο θέξνπλ νη εθπαηδεπφκελνη σο ελήιηθεο απνηεινχλ έλα κεγάιν θάζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά πάλσ ζ’ 

απηέο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ησλ ελειίθσλ θαηέρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, εηδηθά ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Γξακκαηηζκνχ θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή  θαη λα ην αμηνπνηήζεη πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα θαηαγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ φηαλ εηζάγεη λέεο έλλνηεο, γηαηί απηέο κπνξεί λα δηαζηξεβισζνχλ 

φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ηηο πεξάζνπλ κέζα απφ ην θίιηξν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ (Κφθθνο,1998). Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ φηη θαηέρνπλ πξαγκαηηθά γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε λέα γλψζε θαη 

εκπεηξίεο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ επθνιφηεξα  (Kolb 

1984). Αθφκε ν εθπαηδεπηηθφο είλαη αλαγθαίν λα μερσξίζεη ηηο αμίεο, εκπεηξίεο θαη 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ  νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Όηη είλαη ζσζηφ θαη ρξήζηκν πξέπεη λα ην επηβεβαηψλεη 

θαη λα ην εληζρχεη, ελψ φηη βαζίδεηαη ζε κε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο πξέπεη λα 

απνβάιιεηαη, κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο απνκάζεζεο. ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ίζσο, ην πην δχζθνιν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνκάζεζεο, γηαηί νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά  ζηηο πξνυπάξρνπζεο  γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο.  

 

 Έπσονηαι ζηην εκπαίδεςζη με δεδομένερ πποθέζειρ. 

Οη πξνζέζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίεο ηνπο νδεγνχλ  λα 

θνηηήζνπλ ζην .Γ.Δ. κπνξεί λα πνηθίινπλ.  Κάπνηνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

ζπγθξηκέλε κάζεζε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηεο δσήο ηνπο. Άιινη επηδηψθνπλ ηε γεληθφηεξε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο εμέιημε. Καη άιινη ζέινπλ λα κάζνπλ ζπγθεθξηκέλα γηα έλα ζέκα πνπ ηνπο 

απαζρνιεί ή ηνπο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα. Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδνληαο ηα θίλεηξα  ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ γηα λα κάζνπλ, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα κάζνπλ πην 



απνηειεζκαηηθά. Πξέπεη ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ 

λα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 

 Έπσονηαι με πποζδοκίερ όζον αθοπά ηη μαθηζιακή διεπγαζία. 

Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζην Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ θαη 

νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ην 

ζρνιείν πνπ είραλ γλσξίζεη ζην παξειζφλ σο καζεηέο. Μπνξεί φκσο λα ηζρχεη θαη ην 

εληειψο αληίζεην, δειαδή λα πξνζδνθνχλ έλα ζρνιείν ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

πνπ είραλ γλσξίζεη. Ο ηξφπνο πνπ πξέπεη λα ελεξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζ’ απηέο  ηηο 

πεξηπηψζεηο πεξηγξάθεηαη πνιχ εχζηνρα απφ ηνλ Rogers(1999) « Σν πξφβιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, πνπ αληηκεησπίδεη κηθηή νκάδα ζπκκεηερφλησλ, 

ελζαξξχλνληαο φζνπο έρνπλ ρακεινχο απηφ-νξίδνληεο θαη ηθαλνπνηψληαο ηνπο 

απηνδχλακνπο κε ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξφνδν, είλαη λα θάλεη ζπλερψο επηινγέο κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, εμηζνξξνπψληαο ηηο αλάγθεο ηεο κηαο νκάδαο κε απηέο ηεο 

άιιεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα παξακέλεη πηζηφο ζηελ χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ 

νκάδα σο ζχλνιν.». Έηζη ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ 

ζα πξέπεη λα ηζνξξνπήζεη  ηε δηδαζθαιία ηνπ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ εθείλσλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ  αηζζάλνληαη πην άλεηα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη 

θνληά ζε απηφ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ππνινίπσλ 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ αηζζάλνληαη άλεηα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πην αλνηθηφ 

θαη απειεπζεξσκέλν. Όκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα απνκαθξπλζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ .Γ.Δ. θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζπλαπνθαζίζηεθαλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο (Πνιέκε-Σνδνχινπ, 2005).   

   

 Έσοςν ανηαγωνιζηικά ενδιαθέπονηα.    

Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα .Γ.Δ., φπσο θαη φινη νη ελήιηθεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα καζεζηαθή δηεξγαζία έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα ηα 

νπνία δηακνξθψλνληαη απφ φια εθείλα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε 

ηελ εξγαζία ηνπο ή ηελ έιιεηςε εξγαζίαο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δσή θαη δηάθνξά άιια. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ ζα 

πξέπεη λα δερηεί φηη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ππνρξεψζεηο, δεζκεχζεηο θαη 

πξνβιήκαηα σο ελήιηθεο, ηα νπνία θαηαλνεί θαη πξνζπαζεί λα κελ ζηαζνχλ εκπφδην 

ζηελ κάζεζε ηνπο, θαη έηζη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Βεξγίδεο, 1999).   

  

 Έσοςν διαμοπθώζει ηα δικά ηοςρ μονηέλα μάθηζηρ. 

Οη Δλήιηθεο Δθπαηδεπφκελνη έρνπλ πηνζεηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ 

καζαίλνπλ, δειαδή πξηλ λα έξζνπλ ζηα .Γ.Δ. ήδε είραλ αλαπηχμεη δηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο θαη κνληέια γηα λα καζαίλνπλ επθνιφηεξα, ηαρχηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο  πξέπεη λα βξεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ψζηε ν θάζε εθπαηδεπφκελνο (φζν απηφ είλαη 

δπλαηφ) λα αλαπηχμεη πιήξσο ην πεδίν ησλ δηθψλ ηνπ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ 

κεζφδσλ.   

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η βειηίσζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηα 

.Γ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δχν 

πξνυπνζέζεσλ : α) ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ  .Γ.Δ. θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη β) 



ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο  εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ .Γ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε.  

 

ε φηη αθνξά ηελ ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ απηνί θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηαπηίδνληαη 

θαη κπνξνχλ  λα ζπλνςηζηνχλ ζε δχν βαζηθνχο. Ο πξψηνο είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηψλ 

πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην θνηλσληθφ ηνπο  πιαίζην θαη δξνπλ κέζα ζε απηφ 

ζπιινγηθά, ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά θαη ν δεχηεξνο είλαη ε θαιιηέξγεηα  δεμηνηήησλ  

νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα καζαίλνπλ  κέζα απφ κηα  δηα βίνπ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

 

ε φηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζηα .Γ.Δ., ε εθπαηδεπηηθή 

ηνπο πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ 

εθπαηδεπφκελσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεζψξαο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ σο ελήιηθεο.  

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο ζε κηα κειινληηθή κειέηε αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.       
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