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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας εξετάζεται ο ρόλος των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην προώθηση της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, µέσα από την παρουσίαση του ∆ικτύου των ΚΠΕ που συστάθηκε 

πρόσφατα στην Κύπρο. Ειδικότερα, αναλύεται η συλλογιστική του πλαισίου οργάνωσης 

του ∆ικτύου, ώστε να συνάδει µε τους προσανατολισµούς της ΕΑΑ, ενώ αναλύονται οι 

ευρύτερες επιδιώξεις του σε σχέση µε την ΕΑΑ. Παράλληλα, παρουσιάζεται συνοπτικά η 

διαµορφούµενη κατάσταση για τα ΚΠΕ στο διεθνή χώρο, βάσει των νέων δεδοµένων 

της ΕΑΑ, κάνοντας ειδική αναφορά στην ελληνική πραγµατικότητα.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη, µη-τυπική εκπαίδευση 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     Η επίτευξη της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) προϋποθέτει, πέρα 

από την απλή διδασκαλία των στόχων και αρχών της, όπως αυτοί τέθηκαν από τους 

διεθνείς οργανισµούς, τον προσανατολισµό της ίδιας της µαθησιακής πορείας σε 

άλλες µορφές στοχευµένης εκπαίδευσης. Η µη-τυπική εκπαίδευση, ως η κάθε 

οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 

αποτελεί βασικό ζητούµενο της ΕΑΑ, αφού µέσα από αυτήν η µάθηση µπορεί να 

αποκτήσει νέο περιεχόµενο, µε βασικά χαρακτηριστικά της, τη σύνδεσή της µε το 

χώρο, την απόκτηση πρακτικών εµπειριών, την προώθηση της συµµετοχικότητας και 

της συνεργασίας, την προαγωγή της κοινωνικής µάθησης και της κριτικής σκέψης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείµενο της Στρατηγικής της «Εκπαίδευσης 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη: 2005-2015», προϋπόθεση για την επίτευξή της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί η ενίσχυση της τυπικής 

εκπαίδευσης µέσω της σύνδεσης της µε τη µη-τυπική εκπαίδευση, η οποία είναι 

περισσότερο συµµετοχική, προσανατολισµένη προς τον εκπαιδευόµενο και προωθεί 

τη δια βίου µάθηση (Unece, 2005). 

 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συµβολή τους στην 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
     Τα περιβαλλοντικά κέντρα έχουν µια µακρόχρονη πορεία σε ότι αφορά την 

εξέταση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, αφού συνδέονται µε τα πρόδροµα 
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παιδαγωγικά ρεύµατα καθώς επίσης και µε τις πρόδροµες περιβαλλοντικές κινήσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλα ταύτα, ο ρόλος τους στην προώθηση 

των ζητηµάτων του περιβάλλοντος και στη διαµόρφωση ενεργών περιβαλλοντικά 

πολιτών αναδεικνύεται ως κρίσιµος µε τη θεµελίωση της Στρατηγικής για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) (UNECE, 2005).  

 

     Αναγνωρίζονται ως χώροι πολύπλευρων δράσεων που µπορούν να συµβάλουν 

στην προώθηση των αρχών της ΕΑΑ αφού µπορούν: α) να συνδεθούν µε την τοπική 

κοινότητα, β) να συνδέσουν την τυπική µε τη µη-τυπική εκπαίδευση, γ) να 

αναδείξουν τα εξωτερικά περιβάλλοντα ως βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία, δ) να 

προωθήσουν τη δια βίου µάθηση και εκπαίδευση, στ) να ενισχύσουν τη συµµετοχή 

των τοπικών κοινοτήτων στις δράσεις και πρωτοβουλίες τους και ζ) να συµβάλουν 

στη δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους τοπικούς πληθυσµούς 

(Παπαδηµητρίου, 1994, Βεργοπούλου και Σκούλλος, 2007, UNECE, 2005).  

 

     Ειδικότερα, η σηµασία τους στην προώθηση των ζητηµάτων της Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, προσαυξάνεται µε την αναγνώριση του 

γεγονότος ότι η τοπική κοινότητα και το περιβάλλον αποτελούν τα πιο σηµαντικά 

πεδία οικουµενικής δράσης (Edvardsen και Nedergard όπως αναφέρεται στον Uzell, 

1999).  

 

     Προς αυτή την κατεύθυνση τα ΚΠΕ, αποτελούν χώρους, οι οποίοι πέρα από την 

ενηµέρωση και την καθοδήγηση που µπορεί να παρέχουν στους πολίτες αναφορικά 

µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, δοµούνται στη φιλοσοφία των βασικών επιδιώξεων 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συνδέονται µε την ποιοτική εκπαίδευση 

(Παπαδηµητρίου, 1994). Συνιστούν χώρους φιλελεύθερης, παιδαγωγικής έκφρασης, 

που εν δυνάµει µπορούν να συµβάλουν στην ανάδειξη των τοπικών περιβαλλόντων, 

αλλά και στην αναβάθµιση των τοπικών κοινοτήτων.  

 

     Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής καλούνται να σχεδιάσουν προγράµµατα και 

να προωθήσουν δράσεις, µέσα από τις οποίες οι µαθητές, αλλά και άλλες οµάδες 

πληθυσµού θα είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν µε το τοπικό περιβάλλον και τους 

τοπικούς πληθυσµούς. Μέσα από τέτοιου είδους αλληλεπιδραστικές διαδικασίες οι 

διάφορες οµάδες µπορούν να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τον πλούτο της τοπικής 

γνώσης, ως προϋπόθεσης για την κατανόηση των αναγκών της κοινότητας και της 

ανάληψης δράσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων που συνδέονται µε την 

κοινωνία,  το περιβάλλον και την οικονοµία.  
 

∆ιεθνείς Πρωτοβουλίες και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
     Ειδικότερα, στο διεθνή χώρο, και µε βάση τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε 

χώρας, έχουν προωθηθεί δίκτυα περιβαλλοντικών Κέντρων µε διάφορες µορφές, 

όπως είναι τα Κέντρα της Φύσης στην Αµερική (Smith, 1986), τα Κέντρα Υπαίθριας 

Εκπαίδευσης στην Αγγλία (Cooper, 2005), τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα (ΥΠΕΠΘ-Ν. 1892/1990/ΦΕΚ 175 τ.β./19-3-93, ΥΑ ΥΠΕΠΘ 

Γ2/1242/8/3/93), το Εθνικό ∆ίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 

Κύπρο (ΥΠΠ/ΠΙ, 2007). 

 

     Παρά το γεγονός ότι ο θεσµός των ΚΠΕ είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος, εν τούτοις 

στην πραγµατικότητα αυτά δε φαίνεται να είναι έτοιµα να ανταποκριθούν στα νέα 

δεδοµένα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενώ η 
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σύνδεσή τους µε τις τοπικές κοινωνίες, ως ένα από τα βασικά ζητούµενα της ΕΑΑ, 

έχει χαρακτήρα τυπικό.  

 

     Οι προσανατολισµοί τους είναι κυρίως επικεντρωµένοι στις φυσικές διατάσεις του 

περιβάλλοντος, είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις φυσικές επιστήµες, και πολλές φορές 

αδυνατούν να συνδέσουν την τυπική µε τη µη-τυπική εκπαίδευση, να επεκτείνουν το 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στις σχολικές µονάδες, όπως επίσης και να 

δηµιουργήσουν ευκαιρίες ενεργοποίησης και ουσιαστικής δράσης των µαθητών στο 

τοπικό περιβάλλον (Fereira, 2003). 

 

     Ειδικότερα, στον ελλαδικό χώρο, αν και αποτελέσµατα συνολικής αξιολόγησης 

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκλείπουν, εν τούτοις συγκεκριµένες 

ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται κυρίως τη δεκαετία του 2000, 

σκιαγραφούν την εικόνα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ελληνική 

επικράτεια, αποτυπώνοντας συνάµα βασικούς προβληµατισµούς σε σχέση µε τη 

δυνατότητά ανταπόκρισής τους στα νέα δεδοµένα της Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

 

     Όπως επισηµαίνει η Ανδρικοπούλου (2006) σε έρευνά της για την αξιολόγηση του 

περιεχοµένου των προγραµµάτων τεσσάρων ΚΠΕ ως προς της ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των µαθητών και των πολιτών στο περιβάλλον και τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι 

ουτοπικό να επιτευχθούν µέσα από τα ΚΠΕ, αφού τα προγράµµατα είναι 

περιορισµένης διάρκειας και ως εκ τούτου δεν µπορούν να συµβάλουν στο να 

κατανοήσουν οι µαθητές ένα τόσο ευρύ φάσµα εννοιών που συνδέονται µε το 

περιβάλλον, καθώς επίσης και να αλλάξουν στάσεις και συµπεριφορές (σ. 4).  

 

     Αναφορικά µε τη θεµατολογία των ΚΠΕ παρατηρείται ως προς το περιεχόµενό 

τους επικέντρωση σε ζητήµατα που σχετίζονται µε το νερό, το δάσος, τη γεωργία και 

τη κτηνοτροφία, ενώ ζητήµατα που αφορούν την προώθηση της έννοιας και των 

πρακτικών της αειφορίας, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτήν θέµατα απορρέοντα από 

την τέχνη, την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισµό, είναι περιορισµένα 

(Κοντάρας, 2004).  

 

     Η σύνδεση των Κέντρων µε την τοπική κοινότητα, παράλληλα µε την προώθηση 

της δράσης και της συµµετοχής, αν και αποτελεί βασικό ζητούµενο της λειτουργίας 

τους, ως µέσο για τη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, εν τούτοις εκείνο 

το οποίο διαπιστώνεται είναι µικρή διάχυση της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης στις 

τοπικές κοινωνίες, αδυναµία ουσιαστικής ενσωµάτωσής της στα προγράµµατα των 

Κέντρων, ενώ η δράση και η συµµετοχή των τοπικών πληθυσµών αποτελούν 

συνιστώσες που δεν ευνοούνται µέσα από αυτά (Κοντάρας, 2004; Μέσσαρης, 2000, 

Φαραγγιτάκης, 2007).  

 

∆ίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο 
     Το ∆ίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο συνιστά ένα 

ιδιαίτερα καινούριο θεσµό που αρχικά συνδέθηκε µε την ιδιωτική πρωτοβουλία και 

πρωτοεµφανίσθηκε τη δεκαετία του 1990 µε την ίδρυση του πρώτου Ιδιωτικού 

Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών στη µικρή κοινότητα της Κρήτου Τέρρα που 

βρίσκεται στην Επαρχία Πάφου. 
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     Ουσιαστικά, η παρουσία και εδραίωση των ΚΠΕ στην Κύπρο συµπίπτει µε την 

προσπάθεια που αναλήφθηκε τη δεκαετία του 2000 από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού της Κύπρου για την ετοιµασία του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η ετοιµασία 

του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί µια προσπάθεια να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα 

της αποσπασµατικότητας, του κατακερµατισµού και της απουσίας συντονισµού στα 

θέµατα της ΠΕ στην Κυπριακή Εκπαίδευση (Ζαχαρίου, 2005), και να τεθούν τα 

ζητήµατα του περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής του τόπου, στη βάση των οδηγιών και των υποδείξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας για καταρτισµό από τις χώρες-µέλη Εθνικών Στρατηγικών 

για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005).  

 

     Στο ∆ίκτυο ΚΠΕ στην Κύπρο, έχουν ενσωµατωθεί, και βρίσκονται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, µε συντονιστικό φορέα το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µέχρι στιγµής τρία ΚΠΕ. Το ΚΠΕ Πεδουλά, το οποίο 

συνιστά και το πρώτο κρατικό ΚΠΕ στην Κύπρο. ∆ηµιουργήθηκε το 2004 και 

αποτελεί τη µεταστέγαση του ΚΠΕ Λεµίθου, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη πιλοτική 

προσπάθεια για δηµιουργία ΚΠΕ σε κρατικό επίπεδο, πριν προωθηθεί ο σχεδιασµός 

του κρατικού δικτύου ΚΠΕ. Τη φετινή χρονιά έχουν ενσωµατωθεί στο ∆ίκτυο, άλλα 

δύο ΚΠΕ, το ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου και το ΚΠΕ Αθαλάσσας, ενώ µέχρι 

το 2012 προβλέπεται η ολοκλήρωση του κρατικού δικτύου µε τη συµπερίληψη άλλων 

πέντε ΚΠΕ. Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός του ∆ικτύου των ΚΠΕ έγινε µε γνώµονα 

τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, στη βάση της εφαρµογής συγκεκριµένων 

κριτηρίων σχετικών µε τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και πεδία του 

νησιού, τις δυνατότητες εξέτασης µέσα από αυτά θεµάτων του Αναλυτικού 

Προγράµµατος, τη στήριξή τους από τις τοπικές κοινότητες, και την ενεργό 

συµµετοχή τους στα προγράµµατα των ΚΠΕ, αλλά και της αξιοποίησής τους ως 

βασικά εκπαιδευτικά και µαθησιακά εργαλεία. 

 

     Μέσα από το ∆ίκτυο επιδιώκεται η προώθηση και στήριξη του κεντρικού στόχου 

του Στρατηγικού Σχεδιασµού που συνδέεται µε τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος, το οποίο θα έχει τις κατάλληλες δοµές και θα παρέχει τα εφόδια εκείνα, 

τα οποία θα καταστήσουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά και τους συµµετέχοντες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία έτοιµους και ικανούς να ασχοληθούν αποτελεσµατικά 

µε το θεσµό, ούτως ώστε να συµβάλουν στη διαµόρφωση περιβαλλοντικά 

«εγγράµµατων» και δηµοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν 

δράσεις και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφορίας (ΥΠΠ/ΠΙ, 2007). 

 

     Ειδικότερα, µέσα από το ∆ίκτυο των ΚΠΕ επιδιώκεται: α) η σύνδεση του 

σχολείου µε τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, και η µεταφορά της εκπαιδευτικής 

και µαθησιακής πορείας πέρα και έξω από τη σχολική αίθουσα, β) η καθιέρωση των 

ΚΠΕ ως χώρων πολύπλευρων δράσεων για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και 

την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς επίσης σηµείο σύνδεσης του σχολείου και της 

µαθησιακής πορείας µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον των µαθητών, γ) η 

αξιοποίηση της γνώσης των τοπικών πληθυσµών και ενίσχυση της συνεργασίας µε τις 

τοπικές κοινότητες µε στόχο την ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης προσανατολισµένων στη δράση στην κοινότητα, όπως επίσης και η 

προώθησή δικτύων επικοινωνίας ανάµεσα στα σχολεία, στα ΚΠΕ και στην τοπική 

κοινότητα. (Ζαχαρίου & Νικολάου, 2006/2007). 
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     Με βάση τα παραπάνω η δηµιουργία των ΚΠΕ στην Κύπρο, αποτελεί κεντρική 

δράση της εκπαιδευτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία, όπως παρουσιάζεται 

στο κείµενο του Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

προσανατολίζεται στην προώθηση συνολικών και αλληλοσυνδεόµενων δράσεων που 

αφορούν στην παρουσία των θεµάτων του περιβάλλοντος στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα, στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών, στην έρευνα, στη δηµιουργία και παραγωγή παιδαγωγικού 

υλικού, στη βάση των σύγχρονων διδακτικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, 

αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής Εκπαίδευσης, στην 

περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων κλπ. (ΥΠΠ/ΠΙ, 2007). 

 

     Τα ΚΠΕ, σηµειώνεται ότι ενέχουν το χαρακτήρα των «πράσινων σχολείων», τα 

οποία µε τη µορφή του ∆ικτύου, επιδιώκουν να δώσουν την ευκαιρία σε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης να προσεγγίσουν τα 

ζητήµατα του περιβάλλοντος διαθεµατικά, να συνδέσουν και να εξετάσουν θέµατα 

σχετικά µε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη που περιέχονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα, µέσα από το πρίσµα των διαφόρων περιβαλλόντων, των συγκεκριµένων 

περιβαλλοντικών πεδίων και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που 

παρουσιάζουν οι περιοχές στις οποίες τα ΚΠΕ έχουν δηµιουργηθεί. Επιπλέον, µέσα 

από αυτά επιδιώκεται η εφαρµογή εναλλακτικών µορφών µάθησης και παιδαγωγικών 

τεχνικών βασισµένων στην ανάλυση, την κριτική τοποθέτηση και την αναζήτηση 

εναλλακτικών επιλογών για την αντιµετώπιση µιας προβληµατικής κατάστασης, ως 

αποτέλεσµα της εµπειρικής ενασχόλησης, της προσωπικής βίωσης και 

αλληλεπίδρασης, των ίδιων των συµµετεχόντων στα προγράµµατα, µε το χώρο. 

 

Αντί επιλόγου 
     Ο θεσµός των ΚΠΕ στην Κύπρο συνιστά µια καινοτοµία, η οποία πρόσφατα 

εισήχθη στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό σύστηµα και έχει αντιµετωπισθεί µε ιδιαίτερο 

ενθουσιασµό από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, ως µια εναλλακτική µορφή 

εκπαίδευσης, η οποία υπερβαίνει τα παραδοσιακά στεγανά της ακαδηµαϊκής γνώσης, 

ξεφεύγει από τα γραµµικά µοντέλα διδασκαλίας και προωθεί τη µάθηση της 

επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης, µέσα από τη προσωπική βίωση και ενασχόληση 

µε τα πράγµατα.  

 

     Παρά το γεγονός ότι τα ερευνητικά αποτελέσµατα στην Κύπρο σε σχέση µε τα 

ΚΠΕ είναι περιορισµένα εν τούτοις, στα πλαίσια µιας πρώτης έρευνας που έγινε στο 

νησί κατά τον πιλοτικό σχεδιασµό του ∆ικτύου µε τη λειτουργία του ΚΠΕ Λεµίθου 

από τις Ζαχαρίου και Κάτζη-Beltran (2002) διαπιστώθηκε ότι ενώ τα προγράµµατα 

συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεων των µαθητών, αντίθετα δεν επηρέασαν στην 

αλλαγή των στάσεων τους. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ΚΠΕ δεν 

αποτελούν χώρους αναπαραγωγής πληροφοριών και γνώσεων, αλλά χώρους µέσα 

από τους οποίους θα προωθηθεί ο περιβαλλοντικός «εγγραµµατισµός των µαθητών 

και του συνόλου των συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία, γίνεται κατανοητό 

ότι θα πρέπει αυτά να λειτουργήσουν µε γνώµονα να αναπτυχθούν µοντέλα 

συµπεριφοράς που θα βοηθήσουν τους νέους να υιοθετήσουν αειφορικούς τρόπους 

ζωής, στη βάση της οικολογικής ακεραιότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.  

 

     Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και για να µην καταστούν τα ΚΠΕ το «άλλοθι» για την 

παροχή περιβαλλοντικών ευκαιριών στο πλαίσιο µιας «λάιτ» εκπαίδευσης για την 
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αειφόρο ανάπτυξη, αδύναµης να αναδείξει τον πολιτικό της χαρακτήρα και να 

συµβάλει σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλλαγές (Φλογαίτη, 2006), είναι 

σηµαντικό αυτά να µην παραµείνουν στο στάδιο της απλής καινοτοµίας στα 

εκπαιδευτικά δρώµενα, αλλά να αποτελέσουν µια επί της ουσίας µετασχηµατιστική 

παιδαγωγική διαδικασία, η οποία προσβλέπει όχι µόνο στο περιεχόµενο της αλλαγής, 

αλλά και στη διαδικασία της αλλαγής.  
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