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Εισαγωγή 

 

Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) συνιστά μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και αντιφατική έννοια 

(Orr, 1992; Jickling, 1992; Sauve, 1996) η οποία παρά το γεγονός ότι επιδέχεται 

πολλαπλών ερμηνειών ανάλογα με τα περιβάλλοντα και τις συνθήκες στις οποίες 

αυτή εφαρμόζεται εντούτοις αναγνωρίζεται ως η ανάπτυξη «..που ικανοποιεί τις 

σύγχρονες ανάγκες χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να 

καλύψουν τις δικές τους» (WCED, 1987, σ.43), «…βελτιώνoντας την ποιότητα ζωής 

στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που 

υποστηρίζουν τη ζωή» (IUCN/UNEP/WWF, 1991, σ.8). Πρόκειται για δύο ορισμούς 

που αλληλοσυμπληρώνονται αναδεικνύοντας αφενός τη διαγεναεακή αλληλεγγύη και 

υπευθυνότητα (Jacobs, 1999), αφετέρου επισημαίνει τη σημασία της προστασίας και 

διατήρησης του περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ανάπτυξη 

στη βάση όμως της διασφάλισης της ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον, την 

κοινωνία και την οικονομία (UNECE, 2005).  

 

Η σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης 

 

Βασικό όχημα για την επίτευξη της ΑΑ αποτελεί η εκπαίδευση, η σημασία της οποίας 

έχει τονισθεί μέσα από μια σειρά επίσημων κειμένων και διακηρύξεων. Στα πλαίσια 

της Δεκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη επισημαίνεται η 

σημασία της «διαμόρφωσης ενός κόσμου όπου όλοι μας θα έχουμε τη δυνατότητα, 

μέσω της εκπαίδευσης, να αποκτήσουμε τις αξίες, τη συμπεριφορά και τον τρόπο 

ζωής που απαιτείται για τη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος» (UNESCO, 2004, 

σ.4). Η εκπαίδευση τίθεται ως προτεραιότητα στη Στρατηγική για την Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αφού όπως διατυπώνεται, μέσω αυτής μπορεί να 

αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα καταστήσουν 

τους πολίτες όλων των ηλικιών υπεύθυνους για να δημιουργήσουν και να 



2 

 

απολαύσουν ένα αειφόρο μέλλον (UNECE, 2005). Ανάλογα, στην αναθεωρημένη 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σημειώνεται ότι η 

«εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά και 

στην παροχή σε όλους τους πολίτες των θεμελιωδών ικανοτήτων που απαιτούνται για 

την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης» (EU, 2006, σ. 22). 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) φαίνεται να προβάλλει ως το 

μοναδικό αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων τα 

οποία στηρίζονται στη συνολική, συλλογική κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών 

και οικονομικών ζητημάτων. Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει συνδέεται 

με την ολιστική εξέταση του περιβάλλοντος, μέσα από την οποία ζητούμενο δεν είναι 

η διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η 

αναζήτηση των πιθανών λύσεων τους, αλλά η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα 

κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γι’ 

αυτό και οι αιτίες και οι λύσεις τους είναι κοινές (Ζαχαρίου, Καίλα & Κατσίκης, 

2009).  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο γίνεται κατανοητό ότι η ΕΑΑ δεν αποτελεί απλά μια νέα 

καινοτομία αλλά αποτελεί μια μετασχηματιστική παιδαγωγική διαδικασία, η οποία 

προσβλέπει όχι μόνο στο περιεχόμενο της αλλαγής, αλλά και στη διαδικασία της 

αλλαγής (Fullan & Stiegelbauer, 2001). Προσανατολίζεται στη διαμόρφωση μιας 

νέας κοινωνικό-περιβαλλοντικής κουλτούρας η οποία θα επιδιωχθεί μέσα από την 

αναδόμηση του σχολείου (επανακαθορισμός των ρόλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αναθεώρηση των περιεχομένων της μάθησης, επανεξέταση 

και εμπλουτισμός των παιδαγωγικών τεχνικών και προσεγγίσεων, ενίσχυση και 

δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών). Η διαμόρφωση μιας τέτοιας 

κουλτούρας και ο αναπροσανατολισμός του παιδαγωγικού πλαισίου απαιτεί από την 

ίδια την εκπαίδευση να καταστεί υποκείμενο της αλλαγής (Huckle & Sterling, 1996), 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ουσιαστικός παράγοντας αλλαγής.  

Το βασικό ερώτημα σε ό, τι αφορά την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης δεν είναι 

πώς η εκπαίδευση θα συμβάλει στη διαμόρφωση μοντέλων βιωσιμότητας, μέσα από 

τα οποία θα επιχειρηθεί η αλλαγή συμπεριφορών, αλλά πώς η εκπαίδευση μαζί με την 

κοινωνία μπορούν αμοιβαία να συμβάλουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών 

προσανατολισμένων στην αειφορία (Sterling, 1999).  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος και θεμελιώδης για την επίτευξη της ΕΑΑ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι όμως ο εκπαιδευτικός σήμερα επαρκής και 
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ικανός να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μέσω της ΕΑΑ για το 

σχολείο και απαιτούν από τον ίδιο να περάσει από το στάδιο της μεταβίβασης 

γνώσεων στο στάδιο του σχεδιασμού και μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής 

πορείας έτσι ώστε η μάθηση να καταστεί δυναμική, απελευθερωτική και 

δημιουργική; Έχει τις ικανότητες να κατανοήσει την αλληλοσύνδεση του 

περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας, καθιστώντας συνάμα τους άξονες 

αυτούς επίκεντρο της διδακτικής του πορείας, αλλά και επίκεντρο της ζωής του ως 

μέλους μιας κοινότητας; (UNESCO, 2005) 

Οι προκλήσεις που καλείται ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει σε ότι αφορά την 

αποτελεσματική προσέγγιση της ΕΑΑ προϋποθέτουν από τον ίδιο να επανεξετάσει το 

δικό του ρόλο υπό το πρίσμα διαφορετικών οπτικών και προοπτικών. Ζητούμενο σε 

αυτή την περίπτωση είναι ο εκπαιδευτικός να μεταβεί από το στάδιο της θεωρίας 

στην πράξη. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την απόκτηση από τους εκπαιδευτικούς των 

ικανοτήτων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς να μετουσιώσουν σε πράξη 

αυτά που διδάσκουν.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις στόχος της παρούσας εργασίας είναι 

να προσεγγίσει θεωρητικά, μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας με το θέμα 

βιβλιογραφίας, ζητήματα σχετικά με: α) τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική προώθηση της ΕΑΑ, αλλά και 

την ανάγκη αναθεώρησής της στη βάση της φιλοσοφίας, των αρχών και της 

παιδαγωγικής της, β) τις ικανότητες που απαιτείται να αποκτηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στο αίτημα της ΕΑΑ, γ) τα 

μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικότερα 

στην κατανόηση και εφαρμογή της ΕΑΑ, όπως επίσης και τους παράγοντες που είναι 

σημαντικό να συνεκτιμηθούν κατά τον προσανατολισμό των προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης στην ΕΑΑ.  

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση, επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση: 

διασαφήνιση εννοιών 

 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των 

πολλαπλών σημερινών και μελλοντικών κοινωνικοοικονομικών περιβαλλοντικών και 

τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι πολίτες της (ΕU, 

2009). Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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και καλύπτει κάθε είδους μάθηση, τυπική, μη τυπική και άτυπη και αφορά σε όλα τα 

επίπεδα από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την 

εκπαίδευση των ενηλίκων (ΕU, 2011). Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας θα εξετασθεί η ΕΑΑ μέσα από τα προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα μέσα από την 

επιμόρφωση τους ως μία από τις λειτουργίες ή τις δυνατές μορφές επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Hargreaves & Fullan, 1992). Θεωρούμε σκόπιμο πριν 

προχωρήσουμε στη διασύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

με την ΕΑΑ να διασαφηνίσουμε τις έννοιες 1επαγγελματική ανάπτυξη και 

επιμόρφωση.  

Η 2επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά έννοια ευρύτερη της επιμόρφωσης και 

αναφέρεται σε πολλές λειτουργίες και δραστηριότητες, τελικός σκοπός των οποίων 

είναι η επαγγελματική αλλά και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που ανήκουν σ’ 

έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο ή κλάδο (Δασκολιά, 2008, σσ.27-28). 

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ο Day 

(1999, σ.4) αναφέρει: 

 

 «Η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά όλες εκείνες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες 

και τις συνειδητές και σχεδιασμένες δραστηριότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα 

επιδιώκουν να ωφελήσουν το άτομο, την ομάδα ή το σχολείο, συνεισφέροντας στην 

ποιοτική εκπαίδευση που παρέχεται μέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία μέσω της 

οποίας είτε ατομικά είτε συλλογικά οι εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν, ανανεώνουν και 

επεκτείνουν την δέσμευσή τους, ως φορείς αλλαγής, σε σχέση με τον ηθικό σκοπό της 

διδασκαλίας με τον οποίο αποκτούν και αναπτύσσουν κατά τρόπο κριτικό τη γνώση, 

τις ικανότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη, στοιχεία απαραίτητα για την σωστή 

επαγγελματική σκέψη, το σχεδιασμό και την πρακτική με τα παιδιά, τους νέους και 

τους συναδέλφους σε κάθε φάση της διδασκαλικής τους ζωής» 

 

                                                
1 Για την οικονομία του λόγου στο κείμενο θα χρησιμοποιείται η έννοια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης υποδηλώνοντας και την επιμόρφωση.  
2 Βλ Hustler, McNamara, Jarvis, Londra & Cambell (2003) όπου αναλύονται οι διάφοροι τύποι 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η σημασία της για την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών. 
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Η 3επιμόρφωση χρησιμοποιείται: για να περιγράψει τις διάφορες εκπαιδευτικές 

δυνατότητες, ρυθμίσεις και δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης των 

εργαζομένων σε ένα τομέα, οι οποίες παρέχονται ως συνέχεια της αρχικής ή της 

βασικής επαγγελματικής τους εκπαίδευσης ή κατάρτισης (πανεπιστημιακής, 

τεχνολογικής ή άλλης) (ό.π., σ. 16).  

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο όρος αναφέρεται 

σε: 

«…εκείνες τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως συνέχεια της αρχικής επαγγελματικής τους 

κατάρτισης και έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση των 

επαγγελματικών τους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να παιδαγωγούν τους μαθητές με πιο αποτελεσματικό τρόπο» (Bolam, 1982, 

σ. 3).  

 

Επαγγελματική ανάπτυξη και ο ρόλος της στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

για την αειφόρο ανάπτυξη 

 

Ειδικότερα, σε σχέση με την ΕΑΑ η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται 

ως «προτεραιότητα των προτεραιοτήτων» (UNESCO-UNEP, 1990, σ. 1) και 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, έτσι ώστε να διαδοθεί στην κοινωνία των πολιτών η κατανόηση, η 

κριτική ανάλυση και η υποστήριξη για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNESCO, 1997). Η 

αναγκαιότητα αναθεώρησης και ενίσχυσης των προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ είναι αποτέλεσμα 

ποικίλων παραγόντων και αιτιών που συνδέονται με το περιεχόμενο της αρχικής 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την παρουσία της ΕΑΑ στα 

προγράμματα σπουδών τους. 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία διάφορες αξιοσημείωτες 4πρωτοβουλίες 

αναλήφθηκαν σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στο εθνικό πλαίσιο των χωρών για την 

                                                
3  Βλ. Δασκολία (2008) όπου εξετάζεται η έννοια και η λειτουργία της επιμόρφωσης, η αναγκαιότητα 

και οι σκοποί της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και οι εννοιολογικές και λειτουργικές 

προσεγγίσεις αυτής στο πλαίσιο των διαφορετικών επιστημολογικών θεωρήσεων της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  
4  Βλ. σχετικά εφαρμογές προγραμμάτων, για ενσωμάτωση της ΕΑΑ στην αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, αλλά και στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως Unesco’s Teaching and 
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ενσωμάτωση της ΕΑΑ στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, χωρίς όμως 

να καταστήσουν την ΕΑΑ ουσιαστικό και οργανικό τμήμα στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνουν οι Gabriel (1996) και Hopkins (2002) τα 

παιδαγωγικά τμήματα δεν ενσωμάτωσαν κατά τρόπο δυναμικό και ουσιαστικό την  

ΕΑΑ στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ενώ στην δεύτερη έκθεση 

αξιολόγησης που υποβλήθηκε από τη UNECE (2011), αναλύοντας τις εκθέσεις που 

υποβλήθηκαν από 36 χώρες σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής για την ΕΑΑ, 

διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των χωρών η έμφαση που έχει δοθεί στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ επικεντρώνεται στα προγράμματα της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και όχι στα προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσής 

τους. Συγκεκριμένα και όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών η 

ΕΑΑ δεν αποτελεί βασικό τμήμα των προγραμμάτων σπουδών των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών και εμφανίζεται απομονωμένα και περιορισμένα σε προγράμματα που 

αφορούν τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον, είτε με τη μορφή σύντομων 

εισαγωγικών προγραμμάτων είτε με τη μορφή συνθετικών εργασιών (projects) 

(Haigh, 2005; Heck, 2005; Van Petegem, Blieck, Imbrecht & Van Hout, 2005). 

Επιπλέον, αυτό που επισημαίνεται από τους ίδιους τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

είναι ότι δεν αισθάνονται επαρκείς να ασχοληθούν με την ΕΑΑ, όπως επίσης δεν 

είναι κινητοποιημένοι ούτε σε θέση να δεσμευθούν ότι μπορούν να 

                                                                                                                                       
Learning for a Sustainable Future (TLSF) (www.unesco.org/education/tlsf/), Jamaica Sustainable 

Teacher Environmental Education Project (STEEP) 

(http://www.enact.org.jm/publications/publications5000htm), The European Commission’s School 

Development through Whole-School Approaches to Sustainability: Sustainability Education in 

European Primary Schools Project (SEEPS) (www.education.ed.ac.uk/esf/project-info/idex.html). 

Επιπρόσθετα, σε διάφορες χώρες όπως η Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ελλάδα 

έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες με στόχο  η ΑΑ και η ΕΑΑ να διαποτίσει την πανεπιστημιακή ζωή και 
να προσφερθούν κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους φοιτητές μέσω της ένταξης της ΑΑ 

αλλά και της ΕΑΑ σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Βλ. σχετικά Department of the Environment and 

Heritage (2000), Hopkins & McKeon (2000), Rensburg, Lotz Sisitka & Mosidi (2001), Parliamentary 

Commissioner for the Environment (2004), Δασκολία και Λιαράκου (2008). Επιπλέον, σημειώνεται ότι 

σημαντικά δίκτυα στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο έχουν δημιουργηθεί με στόχο αφενός την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με την ένταξη της ΕΑΑ στα Πανεπιστήμια 

και αφετέρου τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με την ανανέωση και αναδόμηση 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ. Τέτοια δίκτυα 

αποτελούν το δίκτυο Copernicus στο οποίο συμμετέχουν 305 πανεπιστήμια. Στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του παρήχθη ο βασικός οδηγός για τον προσανατολισμό των πανεπιστήμιων προς την 

κατεύθυνση της ΑΑ. Βασική θέση του αποτελεί η διαπίστωση ότι «για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια 

να ανταποκριθούν στη πρόκληση της Αειφορίας θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι  
στη διδασκαλία και τη μάθηση (Copernicus, 2006 σ.7). Σε σχέση με τον αναπροσανατολισμό της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε από την έδρα UNITWIN/UNESCO το ομώνυμο 

δίκτυο με τη συμμετοχή 30 οργανισμών σχετικών με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με στόχο το 

σχεδιασμό στρατηγικών και μεθόδων σχετικών με την καθιέρωση της ΕΑΑ στα προγράμματα, τις 

πρακτικές και τις πολιτικές των οργανισμών και των ινστιτούτων που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών (UNESCO, 2005) 

http://www.unesco.org/education/tlsf/
http://www.enact.org.jm/publications/publications5000htm
http://www.education.ed.ac.uk/esf/project-info/idex.html
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δραστηριοποιηθούν και να εργασθούν προς την κατεύθυνση της ΑΑ, διατυπώνοντας 

ως κύρια αιτία την μη επαρκή εκπαίδευση τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

(Mckewon, 2000; Powers, 2004; Van Petegem et al., 2005).  

Στο πλαίσιο των πιο πάνω διαπιστώσεων, και παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης (ΕΑ) αποτελούν σημαντικό τομέα της διαβίου μάθησης, 

ως πρόσθετη και συμπληρωματική μόρφωση της αρχικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, στην περίπτωση της ΕΑΑ, η σημασία και η αναγκαιότητά τους 

προσαυξάνεται δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις καλείται να καλύψει το κενό 

της αρχικής εκπαίδευσης σχετικά με την ΕΑΑ, σε ζητήματα όπως γιατί είναι 

σημαντική, τι επιδιώκεται μέσα από αυτήν και πώς μπορεί να προωθηθεί μέσα από το 

σχολείο. Επιπλέον, και δεδομένου ότι η ΕΑΑ επιδιώκει τη συστημική αλλαγή στο 

τοπικό πλαίσιο αναφοράς, ως βασικό πεδίο δράσης και αλλαγής είναι σημαντικό τα 

παρεχόμενα προγράμματα ΕΑ να βασίζονται στο ειδικό τοπικό πλαίσιο όπου αυτά 

εφαρμόζονται, αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως κοινωνικό οργανισμό και κοινότητα 

μάθησης, που μετεξελίσσεται, ανανεώνεται, αυτοβελτιώνεται, παρέχοντας συνάμα σε 

όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επαγγελματικής, προσωπικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης.  

Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η ΕΑΑ συνιστά μια δυναμική έννοια, η 

επίτευξη της οποίας προϋποθέτει τον αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής πορείας 

και τη μετεξέλιξή της από μία εκπαίδευση «μεταβιβαστικού» (‘transmissive’) χαρακτήρα 

σε μία εκπαίδευση, «μετασχηματιστικού» τύπου (‘transformative’) (Sterling, 2001), 

αποτελώντας συνάμα μια απελευθερωτική διαδικασία η οποία προσανατολίζεται στην 

κοινωνική αλλαγή, αναγνωρίζοντας ότι το ζητούμενο για την αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής κρίσης δεν είναι η διερεύνηση των αιτίων εμφάνισης των ζητημάτων 

της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση των πιθανών λύσεων τους μέσα από έτοιμες-

προσδιορισμένες και καθοδηγούμενες λύσεις, αλλά η διαμόρφωση νέων «συστημάτων 

μάθησης», που θα μας καταστήσουν ικανούς να διαχειριστούμε της πολυπλοκότητα, τους 

κινδύνους, την ανασφάλεια της κοινωνίας μας με τρόπο τέτοιο που να αλλάξουμε τον 

τρόπο ζωής μας προς την κατεύθυνση της ΑΑ (Wals, Hoeven & Blanken, 2009, σ. 8; 

Wals & Jickling, 2002), γίνεται κατανοητό ότι τα προγράμματα ΕΑ των 

εκπαιδευτικών αποτελούν βασικό μέσο, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 

αποκτήσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους καταστήσουν επαρκείς να 

ενσωματώσουν αποτελεσματικά την ΕΑΑ στην διδακτική τους πορεία, αλλά και να 

προβούν, κατά τρόπο συνεργατικό και συμμετοχικό, στις αλλαγές εκείνες που θα 
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καταστήσουν τα σχολεία όχι απλά φορείς της αλλαγής, αλλά υποκείμενα της αλλαγής 

επιδιώκοντας την αλλαγή της κουλτούρας, των πρακτικών, της παιδαγωγικής και των 

περιεχομένων μάθησης προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ.  

Για να μπορέσουν τα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στα πιο 

πάνω ζητούμενα είναι σημαντικό η ΕΑ να επικεντρωθεί σε μοντέλα εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών μέσα από τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα βιώνουν τη μάθηση ως 

ανεξάρτητη, στοιχειοθετημένη και εποικοδομητικά κριτική στην πρακτική της, μέσα 

σε ένα πλαίσιο επαγγελματικών αξιών και υπευθυνότητας τα οποία επίσης θα 

υπόκεινται σε κριτικό έλεγχο (Bolam, 2000). Στην ΕΑΑ η πιο πάνω θέση αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το ζητούμενο που είναι η δράση 

και η συμμετοχή, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης και ικανότητας για δράση η 

αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών φαίνεται να μην έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός 

ότι πολλές έρευνες δείχνουν, ειδικά και σε ότι αφορά το σχολείο, να έχει επιτευχθεί 

σε υψηλό βαθμό η ενημερότητα των μαθητών/τριών (Wilkinson & Waterton, 1991; 

Shallcross & Wilkinson, 1994).  

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι σημαντικό να συνεκτιμηθούν και να ιδωθούν μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δεδομένου του γεγονότος ότι 

ως φορείς αλλαγής, αποτελούν το σημείο αναφοράς των μαθητών/τριων τους. Για να 

μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν τη συμμετοχή και τη δράση, να 

καθοδηγήσουν και να εμπνεύσουν τους/τις μαθητές/τριές τους προς την υιοθέτηση 

ενός νέου τρόπου ζωής θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν αναπτύξει το αίσθημα της 

δέσμευσης, της υπευθυνότητας και της ενεργούς συμμετοχής ως προς την ΕΑΑ 

(Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004, όπως αναφέρεται στους Van Petegem et al. 

2005).  

Πώς όμως εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να καταστούν φορείς της αλλαγής 

για την ΕΑΑ, με τρόπο όμως που αυτή η αλλαγή να έχει διάρκεια και εξέλιξη; Η 

παρούσα εργασία δεν στοχεύει να δώσει απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα, όμως 

επιδιώκει να εξετάσει τρεις βασικές συνιστώσες που είναι θεμελιώδεις για τον 

αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων ΕΑ των εκπαιδευτικών προς την ΕΑΑ. 

Αυτές αφορούν στις ικανότητες των εκπαιδευτικών για να ασχοληθούν 

αποτελεσματικά και να ενσωματώσουν την ΕΑΑ στην καθημερινή τους πρακτική, τα 

μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά 

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ και οι παράγοντες που είναι 

σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων ΕΑ.  
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Ικανότητες των Εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η ικανότητα είναι έννοια πολύπλοκη, πολυδιάστατη και αφαιρετική, η οποία 

συνήθως συγχέεται με τα προσόντα (qualifications) και τα πρότυπα (standard). 

Σύμφωνα με το Weinert (2001) η ικανότητα είναι το θεωρητικό κατασκεύασμα της 

ικανότητας δράσης που διεξοδικά συνδυάζει τις διανοητικές ικανότητες με τη γνώση 

περιεχομένου, τις γνωστικές ικανότητες, τις στρατηγικές του πεδίου, τις κινητήριες 

τάσεις, τα βουλητικά συστήματα ελέγχου, τις προσωπικές αξίες και τις κοινωνικές 

συμπεριφορές σε ένα πολύπλοκο σύστημα. Ανάλογα, στην τελική έκθεση του 

προγράμματος «Curriculum, Sustainable development, Competences, Teacher 

Τraining» (CSCT) το οποίο εφαρμόσθηκε από το διεθνή οργανισμό ENSI 

(Environnment and School Initiatives) με στόχο την εξέταση και την εισήγηση 

διαφόρων μοντέλων για την ενσωμάτωση της ΕΑΑ στα προγράμματα εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών, η ικανότητα ορίζεται, ως η κατάσταση ή η ποιότητα του να είναι 

κάποιος επαρκής ή να έχει τα προσόντα ή να κατέχει συγκεκριμένο εύρος 

δεξιοτήτων, γνώσεων ή ικανοτήτων (Sleurs, 2008). Οι ικανότητες (competences) δεν 

αφορούν απλά την ικανότητα του εκπαιδευτικού να φέρει εις πέρας ένα συγκεκριμένο 

στόχο ο οποίος είναι άμεσα ορατός, αλλά αφορά το πλέγμα των θεμελιωδών εκείνων 

χαρακτηριστικών τα οποία δεν είναι ορατά, μπορούν να προσδιορισθούν μέσα από τη 

συμπεριφορά και την επίδοση του εκπαιδευτικού, καθιστώντας τον παράλληλα ικανό 

να αποδώσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις, 

περιβάλλοντα και συνθήκες (Burke, 1990; Hodkinson & Issit, 1994; Trotter & 

Ellison, 1997). 

Στην ουσία πρόκειται για όλες εκείνες τις ιδιότητες και παράγοντες που καθιστούν 

ικανό τον εκπαιδευτικό να εμφανίσει συμπεριφορές και στάσεις που διακρίνονται από 

την εγγενή δυνατότητά του να τις εκδηλώσει. Σε αυτή την περίπτωση ζητούμενο δεν 

είναι απλά η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, αλλά τι είναι αυτό που καθιστά 

ικανό τον εκπαιδευτικό να επιτύχει ένα στόχο (Charlton, 1993; Meyer, 1996). 

Οι ικανότητες δεν διδάσκονται αλλά μαθαίνονται και στο πλαίσιο της ΕΑΑ ο 

προσδιορισμός τους επιδιώκει να καταστήσει τα άτομα ικανά να διατυπώνουν 

συμπεράσματα αναφορικά με την οικολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

στο πλαίσιο της μεταξύ τους αλληλοσύνδεσης, συνεκτιμώντας το παρόν και το 

μέλλον. Στην ουσία οι ικανότητες για την ΕΑΑ επιδιώκουν να καταστήσουν το άτομο 

ικανό στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορούν να μεταφρασθούν σε πολιτική δράση 



10 

 

τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο ως μέλος μιας κοινότητας (UNECE, 

2008).  

Οι ικανότητες για την ΕΑΑ δεν επικεντρώνεται μόνο στο τι θα διδάξουν οι 

εκπαιδευτικοί, αλλά στο πώς και που θα διδάξουν και δομούνται στους τέσσερις πυλώνες 

της ποιοτικής εκπαίδευσης: α) μαθαίνω να ζω με τους άλλους, β) μαθαίνω να γνωρίζω, γ) 

μαθαίνω να κάνω, δ) μαθαίνω να υπάρχω (UNESCO, 1996). Η αποτελεσματική 

εφαρμογή των σχετικών με αυτούς ικανοτήτων προϋποθέτει την κατανόηση των εγγενή 

χαρακτηριστικών τους, αλλά και των εφαρμογών τους. Ειδικότερα, το να «μαθαίνω να 

ζω με τους άλλους» συνεισφέρει στην ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη της 

εκτίμησης της ανεξαρτησίας, του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της 

ειρήνης. Το «μαθαίνω να γνωρίζω» αναφέρεται στην κατανόηση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και 

στην κατανόηση του δυναμικού ρόλου που έχει τόσο ο εκπαιδευτής όσο και αυτός που 

μαθαίνει. Το «μαθαίνω να κάνω» περικλείει την ανάπτυξη των πρακτικών ικανοτήτων 

και την έρευνα δράσης σε σχέση με την ΕΑΑ, ενώ το «μαθαίνω να υπάρχω» συνεπάγεται 

την ανάπτυξη των προσωπικών εκείνων ιδιοτήτων και την ικανότητα δράσης στο πλαίσιο 

μιας μεγαλύτερης αυτονομίας, κρίσης και προσωπικής υπευθυνότητας σε σχέση με την 

ΑΑ. Παράλληλα, είναι σημαντικό να κατανοηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΑΑ 

τα οποία αφορούν: α) στον ολιστικό της χαρακτήρα, που επιδιώκει τη σφαιρική σκέψη 

και πρακτική, β) στο όραμα της αλλαγής, αναζητώντας εναλλακτικές επιλογές για το 

μέλλον, μαθαίνοντας από το παρελθόν και εμπνέοντας τη δέσμευση για τη συμμετοχή 

στο παρόν (UNESCO, 2011, σ. 6).  

Παρά το γεγονός ότι ο διάλογος για τις ικανότητες σε ότι αφορά την ΕΑΑ βρίσκεται σε 

εξέλιξη, διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί με στόχο αυτές να προσδιορισθούν κατά 

τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο, δεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη 

αναπροσανατολισμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε μοντέλα 

που θα ενισχύουν και θα βοηθούν στην απόκτηση δυναμικών ικανοτήτων, καθιστώντας 

τους έτσι ικανούς να θεμελιώσουν ουσιαστικά την ΕΑΑ στο σχολείο και στην κοινωνία. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αυτών των προσπαθειών αποτελούν πέρα από το 

προαναφερθέν πρόγραμμα “Curriculum Sustainable Development, Competences Teacher 

Education” (CSCT), το πρόγραμμα «Defining and Selecting Key Competences Project” 

(DeSeCo), μέσα από το οποίο διαμορφώθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο για τον ορισμό και 

την αξιολόγηση των ικανοτήτων (Rychen & Salganik, 2003). Επιπρόσθετα διάφορα 

διεθνή δίκτυα αναπτύχθηκαν με στόχο να παρέχουν καλά παραδείγματα πρακτικών 
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σχετικών με  τις ικανότητες που είναι θεμελιώδη για την υλοποίηση της ΕΑΑ στα 

σχολεία (Breiting, S., Myer, M., & Mogensen, F. 2005; Varga, 2005). 

Στη πλαίσιο των πιο πάνω προσπαθειών και του υπό εξέλιξη διαλόγου έχουν 

προσδιορισθεί τα διάφορα πεδία ικανοτήτων της ΕΑΑ. Σύμφωνα με τον Stevens (2008), 

οι ικανότητες για την ΕΑΑ κατηγοριοποιούνται στις ικανότητες περιεχομένου, στις 

κοινωνικές, προσωπικές και ικανότητες μεθοδολογίας. Αντίστοιχα μέσα από το 

πρόγραμμα CSCT έχουν προσδιορισθεί τα πέντε πεδία ικανοτήτων, όπως επίσης 

διατυπώθηκε και το εννοιολογικό μοντέλο ικανοτήτων της ΕΑΑ βάσει του οποίου είναι 

σημαντικό να αναπροσανατολιστούν τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα πεδία αυτά αφορούν: 

α) Στη γνώση η οποία περιλαμβάνει τη 5γνώση περιεχομένου, την 6παιδαγωγική γνώση 

και την 7παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Διασυνδέεται με το χρόνο (παρελθόν, παρόν, 

μέλλον) και το χώρο (τοπική και παγκόσμια) και είναι διεπιστημονική, δια-επιστημονική 

και πολυεπιστημονική λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικές δομές, αλλά και 

τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων.  

β) Στη συστημική σκέψη ως απαραίτητη ικανότητα για να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα 

και η αλληλοσύνδεση του κόσμου. Σε ότι αφορά την ΕΑΑ η συστημική σκέψη 

προϋποθέτει την κατανόηση του γεγονότος ότι αποτελούμε μέρος των ευρύτερων 

υποσυστημάτων και ότι η γη αποτελεί τμήμα του πλανητικού συστήματος στην ολότητά 

του, περιλαμβάνοντας παράλληλα την οικολογία, την οικονομία και την κοινωνία. 

γ) Στα συναισθήματα όπου η ενσυναίσθηση και η ευσπλαχνία παράλληλα με τη σκέψη, 

τον αναστοχασμό, την αποτίμηση, τη λήψη απόφασης και τη δράση έχουν καθοριστικό 

ρόλο στην υλοποίηση της ΕΑΑ. 

δ) Στην ηθική και στις αξίες που επηρεάζουν τα συναισθήματά μας. Οι νόρμες, οι αξίες, 

οι στάσεις, οι πεποιθήσεις, οι παραδοχές καθοδηγούν την αντίληψή μας, την σκέψη μας, 

τις αποφάσεις και τη δράση μας. Βασική καθοδηγητική αρχή για την ΕΑΑ αποτελεί η 

ισότητα (κοινωνική, διαγενεακή, κοινοτική, φύλων κ.λπ.). 

ε) Στην δράση, ως η διαδικασία στην οποία τα πιο πάνω πεδία ικανοτήτων συναντώνται 

με στόχο τη δράση στην ΕΑΑ. Για την επιτυχή υλοποίηση της ΕΑΑ είναι σημαντικό να 

ληφθεί υπόψη η δράση στο ατομικό/προσωπικό, στην τάξη/στο σχολείο, στο 

                                                
5 Η γνώση περιεχομένου περιλαμβάνει τις θεωρίες, τις αρχές και τις έννοιες του συγκεκριμένου 

επιστημονικού πεδίου. Στην περίπτωση της ΑΑ αναφέρεται σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
φτώχια κ.λπ., όπως επίσης και στην  κατανόηση της διαγενεακής αλληλεγγύης κ.ά.  
6 Η παιδαγωγική γνώση αφορά στη γνώση των διδακτικών τεχνικών. 
7 Η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

διασυνδέουν την παιδαγωγική γνώση με τη γνώση περιεχομένου και ειδικότερα τον τρόπο με τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν και παρουσιάζουν τα περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης 

έτσι ώστε να αποκτά νόημα και να γίνεται κατανοητό για τους μαθητές/τριες. 
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περιφερειακό και στο παγκόσμιο. Η δράση σε ότι αφορά την ΕΑΑ, απαιτεί εμπειρία στη 

σύγκρουση συμφερόντων, στην αλλαγή, στη συμμετοχή, στη μάθηση μέσα από τα λάθη, 

στη συνέργια και στην επιτυχία. Η δράση αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο στην ΕΑΑ για 

αυτό και η επιλογή αυτής, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνεκτιμάται σε σχέση με τη 

δυνατότητά της να εξελίξει περαιτέρω τη μάθηση και να συμβάλει σε περαιτέρω 

κινητοποίηση για δράση.  

Πέρα από τα πέντε επίπεδα ικανοτήτων τα οποία είναι σημαντικό να αποκτηθούν από 

τους εκπαιδευτικούς, είναι επίσης κρίσιμο να προωθηθούν και άλλες τρεις βασικές 

ικανότητες που αφορούν στη διδασκαλία, στον αναστοχασμό και στο όραμα, όπως 

επίσης και στη συνεργασία που πρέπει να επιδιωχθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

εντός και εκτός του σχολείου.  

Η αποτελεσματική απόκτηση του συνόλου των πιο πάνω ικανοτήτων προϋποθέτει την 

κατανόηση του γεγονότος ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί 8πολυεπίπεδα, ως άτομο, ως 

μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, ως μέλος μιας κοινωνίας, και μόνο σε αυτό το 

πλαίσιο μπορεί να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ΕΑΑ (Sleurs, 

2008). 

Καθοριστικός παράγοντας για την απόκτηση των πιο πάνω ικανοτήτων της ΕΑΑ, 

πέρα από την κατανόηση τους, αλλά και του μοντέλου ανάπτυξής τους, αποτελεί ο 

τρόπος προσέγγισής τους και εφαρμογής τους μέσα από την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Η ανάγκη αναθεώρησης των μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών και αναδόμησής τους στη βάση του περιεχομένου, των αρχών, της 

διδακτικής, αλλά κυρίως των ικανοτήτων που προϋποτίθενται για την ΕΑΑ συνιστά 

βασικό άξονα θεμελίωσης της ΕΑΑ στην τυπική εκπαίδευση.  

 

Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Η ενσωμάτωση της ΕΑΑ στα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών, με έμφαση την 

απόκτηση των ικανοτήτων εκείνων που μπορούν να συμβάλουν στο να καταστεί το 

                                                
8 Βλ. σχετικά Sleurs (2008, σσ.25-28), όπου αναλύεται το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης των 

ικανοτήτων για την ΕΑΑ. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύσσονται και αναλύονται τα 

πέντε πεδία ικανοτήτων σε σχέση με τον εκπαιδευτικό ως άτομο, ως μέλος ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού και ως μέλους της κοινωνίας, ενώ παράλληλα αναλύεται η σχέση και η διασύνδεση των 

τριών επιπλέον ικανοτήτων, διδασκαλία, αναστοχασμός, συνεργασία, ως θεμελιώδεις για  να 
ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στην πολυπλοκότητα της ΕΑΑ, αλλά και στο πολυδιάστατο του ρόλου 

του που απαιτεί η ΕΑΑ. Η εφαρμογή του μοντέλου στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη στους εκπαιδευτικούς τόσο των πέντε πεδίων ικανοτήτων, όσο 

και των συνολικών ικανοτήτων, σε ένα πλέγμα αλληλοσύνδεσής τους δεδομένου ότι η αποτελεσματική 

ενασχόληση των εκπαιδευτικών με την ΕΑΑ, συνεπάγεται από μέρους τους την απόκτηση και 

ολοκληρωμένη εφαρμογή του συνόλου των ικανοτήτων.  
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σχολείο οργανισμός, ο οποίος γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη διδασκαλία και την 

πρακτική, προωθώντας τις αξίες και τις στάσεις που ενισχύουν τη δράση και τη 

συμμετοχή προς την κατεύθυνση της ΑΑ, συνδέεται άμεσα με το τι είδους μοντέλα 

ΕΑ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να καθιερωθούν για να επιτευχθεί το πιο πάνω 

ζητούμενο.  

Λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκότητα του περιεχομένου των θεμάτων της ΑΑ, 

αλλά και το πολυεπίπεδο των σχέσεων και των παραγόντων που υπεισέρχονται, 

εξελίσσονται και μεταβάλλονται στην ΕΑΑ, ως της μαθησιακής διαδικασίας που 

υποστηρίζει την ΑΑ, γίνεται αντιληπτό ότι η ΕΑ των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ δεν 

μπορεί να βασισθεί σε ισχύοντα μοντέλα εκπαίδευσης που καθορίζονται κεντρικά 

μέσω της “top-down” δομής και συνήθως περιορίζονται σε συγκεκριμένα 

περιεχόμενα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση της ΕΑΑ όπου το 

σχολείο είναι το επίκεντρο της αλλαγής τέτοιου είδους μοντέλα κρίνονται ως 

ανεπαρκή, αφού όπως διαπιστώνει ο Fullan (1991): α) τα περιεχόμενα αντί να 

καθορίζονται από αυτούς που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι εξωτερικά 

προσδιορισμένα, β) οι ανάγκες και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων στα 

διάφορα προγράμματα σπάνια λαμβάνονται υπόψη, γ) η αξιολόγησή τους είναι 

σπάνια και δ) παρατηρείται έλλειψη εννοιολογικής και θεωρητικής βάσης στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση τους, παράγοντες σημαντικοί για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς τους.  

Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΕΑΑ επιδιώκει να καταστήσει το σχολείο ένα 

εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος θα αποτελεί το μικρόκοσμο μιας αναδυομένης 

αειφορικής κοινωνίας (Sterling, 2001, σ.33), γίνεται αντιληπτό ότι απαιτούνται 

μοντέλα ΕΑ τα οποία θα επιτρέπουν σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία να υιοθετούν συνήθειες, αλλά και να αναδιαμορφώνουν τη δομή και την 

οργάνωση του σχολείου με τρόπο τέτοιο που η μάθηση για την ΑΑ να αποτελεί 

οργανικό και ζωτικό τμήμα της σχολικής κουλτούρας (Schallcross, O’Loan & Hui, 

2000).  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας (βλ. 

σχετικά υποσημείωση 4 σ. 5), έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες σε σχέση με 

τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προς της κατεύθυνση 

της ΕΑΑ, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ενισχύσει το διάλογο αναφορικά με το τι 

είδους μοντέλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μπορούν να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της επάρκειας τους στην ΕΑΑ. Οι Ferreira, Ryan & Tilbury (2007) 
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προσδιορίζουν τρία μοντέλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ: α) το 

μοντέλο της συνεργατικής ανάπτυξης πόρων και προσαρμογής (“The Collaborative 

Resource Development and Adaptation Model”), β) το μοντέλο της έρευνας δράσης 

(“The Action Research Model”) και γ) το ολιστικό μοντέλο (“The Whole-of-System 

Model”).  

α) Το μοντέλο της συνεργατικής ανάπτυξης πόρων και προσαρμογής 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσα από την παροχή 

προγραμμάτων και παιδαγωγικών εργαλείων και μέσων, η αξιοποίηση των οποίων θα 

γίνει μετά από επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Πολλά προγράμματα ΕΑ έχουν 

αναπτύξει τέτοιου είδους παιδαγωγικά εργαλεία, συνήθως με τη μορφή 

εκπαιδευτικών πακέτων που αφορούν σε διάφορα θέματα της ΑΑ. Τα εργαλεία αυτά 

αναπτύσσονται, παράλληλα με τη διεξαγωγή προγραμμάτων ΕΑ, με στόχο να 

βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά 

μέσα στο ειδικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού αποτελεί η εμπλοκή, κατά τρόπο συνεργατικό, 

των εκπαιδευτικών στη φάση ανάπτυξης του υλικού, παράγοντας που ενισχύει 

αφενός τη δέσμευση για την αξιοποίησή του και αφετέρου αποτελεί ερέθισμα για 

περαιτέρω διάχυσή του και ανάπτυξη επιπλέον καινοτόμων εργαλείων και παροχής 

προγραμμάτων ΕΑ στους εκπαιδευτικούς (ό.π.). Η κριτική που ασκείται στο 

συγκεκριμένο μοντέλο, παρά τα θετικά στοιχεία που επισημαίνονται σε αυτό, 

εστιάζεται κυρίως στο ότι η επιδιωκόμενη αλλαγή δεν στοχεύει συνολικά στην 

αναδόμηση του συστήματος, ενώ το παραγόμενο υλικό πέρα από το γεγονός ότι δεν 

αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά του, συνήθως δεν αναθεωρείται με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ξεπερασμένο (Schalcross, 2004). 

β) Το μοντέλο της έρευνας δράσης  

Η έρευνα δράσης συνιστά μια κυκλική διαδικασία αποτελούμενη από τέσσερις 

φάσεις: α) την κριτική αναζήτηση, β) τη διαμόρφωση του σχεδιασμού, γ) τη δράση 

και δ) τον αναστοχασμό. Η δυναμική του μοντέλου εντοπίζεται στη δυνατότητα που 

παρέχει στον εκπαιδευτικό να αναστοχάζεται σε σχέση με τις πρακτικές που 

εφαρμόζει και τις δράσεις που προωθεί με στόχο να τις βελτιώνει και να καινοτομεί 

σε σχέση με αυτές (Tilbury, Coleman & Garlic, 2005). Μέσα από το συγκεκριμένο 

μοντέλο δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και στους συμμετέχοντες να 

προσαρμόσουν το πρόγραμμα στο ειδικό πλαίσιο των αναγκών τους, στοιχείο που 

τους δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε αυτό, όπως επίσης και τη διατήρηση της 
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αλλαγής στον οργανισμό, στο πρόγραμμα και στην παιδαγωγική μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός αποτελούν επίσης 

δυναμικά στοιχεία του προγράμματος αφού υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση της 

διαδικασίας διασφαλίζοντας έτσι την άμεση και συνεχή βελτίωσή της. Οι δυσκολίες 

για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου εντοπίζονται κυρίως στο χρόνο που 

απαιτείται και στη συνεχόμενη δέσμευση εκ μέρους των συμμετεχόντων. Παρόλα 

αυτά όμως αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ΕΑΑ 

ως κοινωνική μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας παράλληλα ουσία στην έννοια της ΑΑ 

στα ιδιαίτερο πλαίσιο και περιβάλλον του κάθε οργανισμού (Varga, Koszo, Mayer & 

Sleurs, 2007). Αποτελεί το μέσο στο οποίο εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές εξετάζουν 

τις δικές τους προσεγγίσεις στα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

τους πλαίσια με στόχο να αναπτύξουν μελέτες περίπτωσης που μπορούν να 

επιφέρουν την αλλαγή στη διδακτική και μαθησιακή τους πρακτική (Robottom, 

2003). Τέλος, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο συστηματικού αναστοχασμού στα 

περιεχόμενα των προγραμμάτων και των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών 

που σχετίζονται με την ΕΑΑ (Kyburz-Graber, 2003).  

γ) Το ολιστικό μοντέλο 

Το ολιστικό μοντέλο ΕΑ των εκπαιδευτικών προσεγγίζει την αλλαγή μέσα από τις 

ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις, θεωρώντας ότι η αλλαγή προς την κατεύθυνση της 

ΑΑ μπορεί να επιτευχθεί όταν όλα τα επίπεδα και πεδία ενός οργανισμού 

συγχρονίσουν και προσανατολίσουν τις προσπάθειές τους συστηματικά προς την ΑΑ. 

Οι ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ σηματοδοτούν 

«…τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων μας με το περιβάλλον κατά τρόπο 

διανοητικό, χωρικό, υλικό, κοινωνικό και συναισθηματικό με στόχο την επίτευξη 

ποιότητας ζωής για όλους στη βάση της ΑΑ» (Posch, 1999, σσ.341-342). Η 

εφαρμογή της ολιστικής σχολικής προσέγγισης συνεπάγεται την αξιολόγηση των 

προγραμμάτων των κοινωνικών και θεσμικών πρακτικών του σχολείου, καθώς επίσης 

και των διασυνδέσεων τους με την τοπική κοινότητα. Στην ουσία τα σχολεία που 

υιοθετούν την ολιστική σχολική προσέγγιση αποτελούν «κοινότητες πρακτικής» 

(“communities of practice”) (Lave & Wenger, 1991) και η αλλαγή σε αυτά 

συνεπάγεται αλλαγές πέρα από το παιδαγωγικό, στο κοινωνικό, οργανωσιακό, 

τεχνητό και οικονομικό επίπεδο του σχολείου (Posch, 1999). Το ολιστικό μοντέλο 

απαιτεί σαφή και συνεκτική κατανόηση του συγκεκριμένου πλαισίου στο οποίο η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα. Περιλαμβάνει τη διασύνδεση όλων 
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των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός του σχολείου, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βοηθητικό προσωπικό, ακαδημαϊκό προσωπικό, 

Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σχετικά Κυβερνητικά Τμήματα κ.λπ., 

επιδιώκοντας αφενός την απόκτηση από όλους του αισθήματος της υπευθυνότητας 

και της κυριότητας του προγράμματος και αφετέρου την αλληλεπίδραση τους με 

τρόπο ώστε να υπάρξει αμοιβαία επίδραση στην κουλτούρα, στις διαδικασίες κάθε 

οργανισμού και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (Ferreira et al., 2007). Το ολιστικό 

μοντέλο ΕΑ των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον Hewton (1988) έχει το πλεονέκτημα 

ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο 

το σχολείο ως κοινότητα μάθησης μπορεί να προσδιορίσει και να επιλύσει τα 

προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και επιπλέον εάν το σχολείο είναι κινητοποιημένο και διέπεται από 

υψηλό αίσθημα ελέγχου σε ότι αφορά τη λειτουργία, αλλά και τα εσωτερικά του 

ζητήματα τότε είναι και σε θέση να βρει τους πόρους και τα μέσα να υποστηρίξει την 

ΕΑ των εκπαιδευτικών του. Η αδυναμία του μοντέλου αυτού εντοπίζεται στην 

πολυπλοκότητά του, στο μεγάλο και διαφορετικό αριθμό συμμετοχής ομάδων και 

οργανισμών, στα υψηλά επίπεδα υποστήριξης και συντονισμού που απαιτεί η 

εφαρμογή του.  

Όπως μπορεί να διαφανεί από τη συνοπτική παρουσίαση των τριών μοντέλων, η ΕΑΑ 

στα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών προωθείται μέσα από διαφορετικές 

διαδικασίες, χαρακτηρίζεται από διαφορετικά σημεία επικέντρωσης και διαφορετικές 

προοπτικές. Το μοντέλο συνεργατικής ανάπτυξης πόρων και προσαρμογής δίδει 

έμφαση στους εκπαιδευτικούς που έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για την ΕΑΑ και 

επικεντρώνεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων και εκπαιδευτικών 

εργαλείων για την ΕΑΑ, χωρίς όμως να επιδιώκει τον ουσιαστικό 

αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της 

ΕΑΑ. Το μοντέλο της έρευνας δράσης επιχειρεί να εμπλέξει εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές, και όχι απαραίτητα αυτούς που έχουν ειδικό ενδιαφέρον στην ΕΑΑ, 

ουσιαστικά και σε βάθος στη διαδικασία της ΕΑ τους, οικοδομώντας τις ικανότητες 

που απαιτούνται για να επιφέρουν την αλλαγή σε κάθε περίπτωση. Το ολιστικό 

μοντέλο επιδιώκει τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην 

ΕΑΑ, μέσα από τη συνολική αλλαγή του συστήματος και την ουσιαστική συμμετοχή, 

συνεργατικά και πολυεπίπεδα, όλων των ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός του 

σχολείου, που μπορούν να επιφέρουν, να στηρίξουν αλλά και να διατηρήσουν την 
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αλλαγή προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ μέσα στο σχολείο. Ποιο όμως μοντέλο μπορεί 

να συμβάλει ουσιαστικά στον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ και στην ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων ΕΑ 

τους; 

 

Αντί επιλόγου 

Η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου μοντέλου προκειμένου να καταστεί η ΕΑΑ ως η 

δεσπόζουσα τάση στα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί ούτε τη 

λύση, ούτε την απάντηση σε σχέση με την επαγγελματική επάρκεια των 

εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ. Άλλωστε ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας της ΕΑΑ δεν 

επιτρέπει την υιοθέτηση μοντέλων, στη βάση ακολουθίας οδηγιών ή συγκεκριμένων 

βημάτων, που μπορούν να ισχύσουν με επιτυχία σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Η ΕΑΑ 

προσβλέπει στην αλλαγή του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, ως εκ τούτου η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να επανεξετασθεί στο πλαίσιο των 

ευρύτερων συστημικών αλλαγών που η ΕΑΑ προϋποθέτει για την εκπαίδευση. Υπό 

αυτή την προοπτική το ζητούμενο δεν είναι ποιο μοντέλο εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών είναι το πιο αποτελεσματικό, αλλά ποια στοιχεία από το κάθε μοντέλο 

είναι κατάλληλα κάθε φορά για να αξιοποιηθούν ή να συνδυασθούν στο ειδικό 

πλαίσιο (κοινωνικό, γεωγραφικό, εκπαιδευτικό κ.ά) που εφαρμόζονται τα 

προγράμματα ΕΑ προκειμένου να προσδιορισθούν οι ανάγκες, ως προς τα 

προγράμματα, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους, έτσι ώστε να προωθηθεί η αλλαγή 

πολυεπίπεδα και αποτελεσματικά.  

Πέρα όμως από τα μοντέλα ΕΑ των εκπαιδευτικών για την ΕΑΑ, ο 

αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ συνεπάγεται τη 

συνεκτίμηση μιας σειράς παραγόντων που αφορούν:  

α) Στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, εντός και εκτός του σχολείου, ως βασικών 

παραγόντων ανταλλαγής παραδειγμάτων καλής πρακτικής στην ΕΑΑ (Tilbury, 

Podger & Reid, 2004), αλλά και οικοδόμησης μιας δυνατής υποστηρικτής βάσης που 

θα ενισχύσει τόσο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όσο και την προσπάθειά τους 

να ασχοληθούν πιο αποτελεσματικά με την ΕΑΑ (Ferreira, Ryan & Tilbury, 2007).  

β) Στο σημείο επικέντρωσης των προγραμμάτων και στις παιδαγωγικές αρχές που 

διέπουν τα προγράμματα ΕΑ των εκπαιδευτικών. Δεδομένου του γεγονότος ότι η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ΕΑΑ δεν μπορεί να είναι διδακτική, ούτε 

μπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα περιεχόμενα και επιστημονικά πεδία, η ΕΑ 
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των εκπαιδευτικών θα πρέπει να δομείται σε προσεγγίσεις όπως η διερευνητική 

μάθηση, η εμπειρική και βιωματική μάθηση, η επίλυση προβλήματος, όπως επίσης να 

είναι αναστοχαστική, συμμετοχική, πρακτική, προσανατολισμένη στη δράση και 

στην κοινότητα (Robottom, 1987). Επιπρόσθετα, τα προγράμματα είναι σημαντικό να 

δομούνται στην αρχή της διεπιστημονικότητας και να ενισχύουν την ουσιαστική 

ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αντικρουόμενα και αμφιλεγόμενα ζητήματα της 

ΑΑ, μέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των επιστημονικών πεδίων. Ως προς το 

παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΑ των εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό 

πέρα από την ενσωμάτωση διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων της ΕΑΑ, να 

παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναστοχάζονται σε σχέση με τον 

τρόπο που αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία τους (Fien & Maclean, 

2000; Ferreira et al., 2007). 

γ) Ο χαρακτήρας της εμπλοκής των συμμετεχόντων συνδέεται με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων που εμπλέκονται στα προγράμματα, όπως επίσης και με το βαθμό 

εμπλοκής τους σε αυτά. Είναι σημαντικό κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων να 

είναι σαφές το τι επιδιώκεται μέσα από αυτά, σε ποιους απευθύνεται και τι απαιτείται 

από αυτούς. Για παράδειγμα υπάρχουν προγράμματα τα οποία στοχεύουν σε μεγάλα 

ακροατήρια, δίνοντας κυρίως έμφαση στην διάχυση υλικού και πηγών μέσω κυρίως 

ηλεκτρονικών μέσων (Shallcross, 2004). Σε άλλα προγράμματα επιλέγεται μικρός 

αριθμός συμμετεχόντων, με ουσιαστική και μεγαλύτερης σε διάρκεια εμπλοκής στο  

πρόγραμμα (Fien, Heck & Ferreira, 1997), στοιχείο το οποίο ενισχύει τη δέσμευση 

των συμμετεχόντων να αναζητούν τρόπους για να ενσωματώσουν πιο δυναμικά τις 

αρχές της ΕΑΑ και τις ιδέες της ΑΑ τόσο στη διδασκαλία τους, όσο και στη 

διδασκαλία των συναδέλφων τους, αλλά και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της 

αλλαγής μακροχρόνια και κατά τρόπο συστηματικό (Ferreira et al., 2007).  

δ) Τα επίπεδα συμμετοχής και η προσέγγιση της αλλαγής αποτελεί βασικό παράγοντα 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων ΕΑ των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ. Σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή θα 

πρέπει να σχεδιάζεται αμοιβαία τόσο «από πάνω προς τα κάτω», όσο και από «κάτω 

προς τα πάνω», έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολιτικές που αφορούν την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βρίσκονται σε συνάφεια και είναι συνεπείς με τις 

πρακτικές τους. Η ΕΑ των εκπαιδευτικών στην ΕΑΑ θα πρέπει να ιδωθεί ως μια 

συστημική και πολυεπίπεδη διαδικασία που επικεντρώνεται: α) στην ανάπτυξη 

δυναμικών πολιτικών, β) στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δυναμικής σχέσης ανάμεσα 
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στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτές., το διοικητικό προσωπικό, 

τους διευθυντές, γ) στο συντονισμό προγραμμάτων ΕΑ που διευκολύνουν τη 

δυναμική ροή νέων ιδεών και πρακτικών μέσα στο σύστημα (Thomas, 2004). 

ε) Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντική αδυναμία των προγραμμάτων ΕΑ των 

εκπαιδευτικών και ειδικότερα σε ότι αφορά την ΕΑΑ αυτή είναι ακόμη πιο 

περιορισμένη. Η συστηματική αξιολόγηση αποτελεί βασικό παράγοντα 

αναστοχασμού και επανεξέτασης των προγραμμάτων για την ΕΑΑ με στόχο τη 

βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυσή τους (Altrichter, Kemmis, McTaggart & 

Zuber-Skerritt, 2002) 
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