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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Kαξπνθόξεζε ην «Όξακα» γηα ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε, έηζη ώζηε λα δηακνξθσζνύλ
απόςεηο θαη επηινγέο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε; Ζ Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
Αεηθνξηθή Αλάπηπμε, ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ εηώλ, πξνώζεζε ηελ αιιαγή
λννηξνπηώλ; Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πεξίνδν ηεο
νμείαο θξίζεο πνπ βηώλνπκε;. Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε, εκπιεθόκελε κε ηελ Κνηλσληθή
Μάζεζε κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κνριό γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ αιιειεγγύεο,
εζεινληηζκνύ ώζηε λα κπνξνύλ νη πνιίηεο λα δηαρεηξηζηνύλ θαιύηεξα λα
αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη ζε πξνζσπηθό θαη ζε θνηλσληθό
επίπεδν.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Γηα Βίνπ Μάζεζε,
Οηθνλνκηθή θξίζε, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία,
θνηλσληθή κάζεζε, δηακόξθσζε λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ.

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Πξνηάζζνληαο ην «΄Οξακα» γηα ηελ Αεηθνξηθή αλάπηπμε, έηζη όπσο πηνζεηήζεθε
ζηε ζπλάληεζε πςεινύ επηπέδνπ ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο θαη Παηδείαο ην
Μάξηην ηνπ 2005, ζην Βίιληνπο ηεο Ληζνπαλίαο, ζα κπνξνύζε θαλείο κε επθνιία λα
δηαπηζηώζεη όηη απηό ην «όξακα» έρεη αλαηξαπεί ζπζέκεια ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία
θαη απηή ε αλαηξνπή γεληθεύεηαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιαλήηε. Με πνιινύο
ηξόπνπο θαη ζε πιεζώξα πεξηπηώζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ επηβηώλεη κε
ηξόπνπο πνπ είλαη από άπνςε νηθνινγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη
πξνζσπηθή, κε αεηθόξνη. (John Huckle)
Τν Όξακα:
«Αλληλεγγύη, ιζόηηηα, αμοιβαίορ ζεβαζμόρ κεηαμύ ησλ ιαώλ, ησλ ρσξώλ θαη ησλ
γελεώλ, είλαη νη θνηλέο αμίεο πνπ δηαγξάθνπλ ην όξακά καο γηα ην κέιινλ απηήο ηεο
πεξηνρήο. Μηαο πεξηνρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αειθόπο ανάπηςξη, ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε οικονομική εςπυζηία, ε δικαιοζύνη, ε κοινυνική ζςνοσή, ε
πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ θαη ε αειθοπική διασείπιζη ηυν θςζικών πόπυν, έηζη
ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλώλ γελεώλ ρσξίο λα ππνζεθεύνπλ
ηελ δπλαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.

Ζ εθπαίδεπζε δελ απνηειεί κόλν ανθπώπινο δικαίυμα αιιά είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, θαζώο επίζεο θαη ζεκαληηθό εξγαιείν γηα καλή
διακςβέπνηζη, γηα ηε λήτη αποθάζευν «κεηά ιόγνπ γλώζεσο» θαη γηα ηελ
πποώθηζη ηηρ δημοκπαηίαρ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
(Δ.Α.Α) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κεηάθξαζε ηνπ νξάκαηόο καο ζε πξάμε.
Ζ Δ.Α.Α αλαπηύζζεη θαη εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ, ησλ νκάδσλ, ησλ
θνηλσληώλ, ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ ρσξώλ λα δηακνξθώλνπλ απότειρ θαη επιλογέρ
ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ αειθόπος ανάπηςξηρ.
Μπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αλλαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξώπσλ δίλνληαο ηνπο ηελ
δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ κόζμο πεξηζζόηεξν αζθαλή, πιο ςγιή θαη κε
πεπιζζόηεπη εςημεπία, άξα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο. Ζ
Δ.Α.Α κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπιηικήρ ζκέτηρ, ζηελ αθύπνιζη ηυν
ζςνειδήζευν θαη ελδπλάκσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα
εμεξεπλεζνύλ λένη νξίδνληεο θαη αληηιήςεηο θαη λα αλαπηπρζνύλ λέεο κέζνδνη θαη
εξγαιεία.» (UNECE Strategy for Education for Sustainable Development).»
Η αεηθόξνο αλάπηπμε απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα όξακα ησλ ζύγρξνλσλ
θνηλσληώλ γηα κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ ζπλδέεηαη ην πεξηβάιινλ κε ηελ
θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Δίλαη όκσο αθόκα ξεαιηζηηθό;
Οη θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσλίεο ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα
έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα κηα λένπ ηύπνπ αλάπηπμε (Γεσξγόπνπινο, 2006 Φινγαΐηε, 1998 - Φινγαΐηε, 2006), κε ζηόρν ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνλνκηθώλ,
θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπζηεκάησλ, έηζη ώζηε νη κειινληηθέο γεληέο λα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα κε ζηεξεζνύλ ηε
δπλαηόηεηα ηεο επεκεξίαο θαη ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Παγθόζκηαο Δπηηξνπήο
γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World Commission on Environment and
Development) έρεη σο εμήο: «Αεηθνξηθή αλάπηπμε είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα κεηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ
κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Οη βαζηθέο αξρέο γηα
ηελ επίηεπμε κηαο αεηθόξνπ θνηλσλίαο θξίζεθε όηη είλαη ν ζεβαζκόο θαη ε κέξηκλα
γηα ηε δσή ζαλ θπξίαξρε εζηθή αμία, δειαδή ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ
αλζξώπσλ, ε δηαηήξεζε ηεο δσηηθόηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο γεο, ε
ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμάληιεζεο ησλ κε αλαλεώζηκσλ πόξσλ θαη ε δηαβίσζε εληόο
ησλ πιαηζίσλ ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο γεο.

H ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΗ
Δ.Α.Α.
Τν επίπεδν ησλ πξνζπαζεηώλ έπξεπε λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κεηαβνιή ησλ
πξνζσπηθώλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθώλ, ζηελ παξνρή επθαηξηώλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
λα θξνληίζνπλ ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ, ζηελ πξνώζεζε ελόο εζληθνύ πιαηζίνπ γηα
νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο
παγθόζκηαο ζπκκαρίαο. Κξίζεθε ινηπόλ ζεκειηώδεο ε ζπλδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο
γηα ηελ επίηεπμή ηεο ζηηο θνηλσλίεο. Πνηα κνξθή όκσο εθπαίδεπζεο ζα ήηαλ ηθαλή λα
ζηεξίμεη θαη λα πξνσζήζεη έλα ηέηνην όξακα;
Η εθπαίδεπζε πνπ ζεσξήζεθε όηη κπνξεί λα παίμεη απηό ην ξόιν δελ ήηαλ άιιε
από ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ε νπνία ζηγά ζηγά δηεπξύλζεθε θαη
εμαπιώζεθε αληηκεησπίδνληαο κηα ζεηξά από αιιεινεμαξηώκελα ζέκαηα νηθνλνκίαο,
πεξηβάιινληνο θαη θνηλσλίαο (UNECE, 2005). Έηζη, πξνζεγγίδνληαο έλα επξύηεξν
θάζκα ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αλάπηπμε ε Π.Δ. κεηεμειίρζεθε ζε Δθπαίδεπζε γηα
ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (Φινγαΐηε, 2006). Σύκθσλα κε ηε Σηξαηεγηθή ηεο UNECE

(2005) γηα ηελ Δ.Α.Α., απηή πεξηιακβάλεη ζηνρεπκέλεο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζε κηα
Γηα Βίνπ δηαδηθαζία πνπ μεθηλά από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζπλερίδεηαη κέζσ ηεο
αλώηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, μεπεξλώληαο ηα όξηα ηεο
ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηεξηδόκελε θαη ζε κνξθέο κε ηππηθήο θαη άηππεο
εθπαίδεπζεο. Σηόρνο είλαη ζηαδηαθά ε Δ.Α.Α. λα εηζρσξήζεη ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα όισλ ησλ επηπέδσλ: ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ επηκόξθσζε
εθπαηδεπηηθώλ, ηελ εθπαίδεπζε ζηειερώλ θαη ππεπζύλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ,
έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πνιίηεο πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη, κε
γλώζεηο πνπ:
 λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε ζνβαξόηεηα ησλ δεηεκάησλ, αιιά θαη λα δηαζέηνπλ
ηηο απαηηνύκελεο ηθαλόηεηεο θαη ηε ζέιεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ
παξάγνληεο αιιαγώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο επίιπζήο ηνπο,
 λα δηεξεπλνύλ θαη λα ζθέπηνληαη θξηηηθά, ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα παξεκβαίλνπλ δπλακηθά θαη δεκνθξαηηθά ζηα
θνηλσληθά δξώκελα κε ζθνπό ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνύληαη θαη ηε
δηακόξθσζε ζπλζεθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο,
 λα έρνπλ νξάκαηα θαη αμίεο πνπ ζα ηνπο βνεζνύλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη
λα ζρεδηάδνπλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ηνπο θνηλσληθνύο όξνπο ηεο αεηθνξίαο,
πξνζδηνξίδνληαο απηόλνκα ην παξόλ ηνπο θαη επαγξππλώληαο γηα ην κέιινλ
ησλ γελεώλ πνπ ζα έξζνπλ.
Ο ξόινο ηνπ πνιίηε, ε εηξήλε, ε εζηθή, ε δεκνθξαηία, ε δηθαηνζύλε, ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα, ε πνιηηηζηηθή πνηθηιόηεηα, ε νηθνλνκία, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ
πόξσλ, ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απνηεινύλ ζέκαηα ηα νπνία είλαη αλάγθε λα
εληαρζνύλ ζηελ Δ.Α.Α. ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκηθήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο
(UNECE, 2005). Η Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (20052014) έζεζε ηελ αεηθνξία όρη σο έλαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, αιιά σο
έλλνηα θιεηδί γηα ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκό ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθόηεξα ηεο
κάζεζεο θαη έζεζε ζε πξνηεξαηόηεηα ηελ εζηθή δηάζηαζε, πξνβάιινληαο σο θαίξηα
ζέκαηα γηα ηελ Δ.Α.Α. ηελ ηζόηεηα, ηελ αιιειεγγύε, ην ζεβαζκό θαη ηελ θαηαλόεζε
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ πνιηηηζκώλ, κε ζηόρν ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο
θνηλσλίεο, ε νπνία είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.

ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ ΟΜΩ Η ΝΔΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ;
Η αλαηξνπή ινηπόλ ηνπ νξάκαηνο ηεο αεηθνξίαο καο βάδεη κπξνζηά ζε εξσηήκαηα
ηα νπνία δεκηνπξγνύλ λέεο πξαγκαηηθόηεηεο. Η δεθαεηία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
αεηθνξία πνπ απνηειείηαη από μερσξηζηά ζεκαηηθά έηε, πάλσ ζηα νπνία δνπιέςακε,
κε ζηόρν λα θηάζνπκε ζηνλ «Δλεξγό Πνιίηε», δειαδή απηόλ πνπ ζα είλαη ηθαλόο λα
δηαρεηξηζηεί αεηθνξηθά ηε δσή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηελ
πνιηηηθή, δελ έθεξε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνζδνθνύζε θαλείο. Αληίζεηα κε ηηο
απνθάζεηο γηα ηελ Δ.Α.Α ην 2005, όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζην «Όξακα», ε
πνιηηηθή βνύιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ πνιύ καθξηά από ην λα νδεγεζεί ε
θνηλσλία ζηελ επεκεξία.
Η νηθνλνκηθή θξίζε ζ' όιν ηνλ θόζκν, θαη βέβαηα ζηελ Διιάδα, πξνθαιεί
επηδείλσζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζε έλα πνιύ κεγάιν
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ. Γεκηνπξγεί όκσο, ηαπηόρξνλα, κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ, πνπ νθείινπλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα βξνπλ ιύζεηο γηα
κηα λέα ηζνξξνπία ζε πνιιαπιά επίπεδα.
Σίγνπξα ε Δ.Α.Α. απνθηά ή κάιινλ επηβάιιεηαη λα απνθηήζεη έλα θαηλνύξγην
λόεκα θαη κηα λέα δπλακηθή, απηή ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο.
Κάησ από δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο γηα ην

αύξην, ε Δ.Α.Α. έρεη θαζήθνλ λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ σο εθόδηό
ηνπο ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαη ζα κπνξνύλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ
ηνλ θόζκν κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ ηνπο έρνπλ πξνζθεξζεί.
Έηζη ινηπόλ πξέπεη λα ζηξαθνύκε πάιη ζηα εξγαιεία πνπ καο δίλεη ε εθπαίδεπζε.
Οη πξνζεγγίζεηο θαη νη κεζνδνινγίεο πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη
πνξεία, ώζηε ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία
(Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α.) ζην ξόιν πνπ έσο ηώξα έρνπλ (κε ηππηθή κάζεζε), λα κπνξνύλ θαη
πάιη λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ ζεκαίλνληα ξόιν. Η Γηα Βίνπ Μάζεζε δίλεη πνιύ
ζνβαξά εξεζίζκαηα γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη θαηλνύξγηεο ζπλζήθεο.
Πξηλ από δύν ρξόληα, όηαλ αθόκα ε θξίζε «δελ είρε δείμεη όια ηεο ηα δόληηα», ζε
θάπνηα εηζήγεζή καο είρακε ζηαζεί ζηε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, πνπ είλαη
κηα άιιε κνξθή κάζεζεο, είλαη όκσο έλα νπζηαζηηθό εξγαιείν, πνπ ζήκεξα,
πεξηζζόηεξν από πνηέ, κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε. Η θνηλσληθή κάζεζε κπνξεί ελ δπλάκεη λα
ζπκβάιιεη ζην λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα ε δεκηνπξγία κηα θνηλσλίαο κάζεζεο πνπ
απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αεηθνξίαο. Γελ κπνξεί λα
ππάξμεη αεηθόξνο αλάπηπμε όπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κάζεζε (Scott & Gough,
2003).
Σηόρνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε δέζκεπζή ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζε κηα δεκηνπξγηθή αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζε πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ
ππάξρνπλ ζπληαγέο αληηκεηώπηζεο θαη έηνηκεο ιύζεηο. Βιέπνπκε όηη ε δηαδηθαζία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο μεθεύγεη από όζα έρνπκε ζην κπαιό καο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ
εθπαίδεπζε. Σηόρνο ζηελ θνηλσληθή κάζεζε δελ είλαη ε ζηείξα απόθηεζε γλώζεσλ
θαη ε ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπο. Η ζηνρνζεζία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο απέρεη
πνιύ από απηό. Οη άλζξσπνη εδώ παξαθηλνύληαη λα ζηνραζηνύλ πάλσ ζε ππνζέζεηο
θαη ζε πιαίζηα αλαθνξάο, πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξννπηηθέο θαη λα
ζρεδηάζνπλ λέεο κνξθέο δξάζεο (Wals et al, 2009). Τν βάξνο ξίρλεηαη, ινηπόλ, ζηε
ζπιινγηθή επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο πνπ παξάγεη θαη δηαρεηξίδεηαη κηα
θνηλσλία κάζεζεο (Van der Zee, 1996).
Τν θαηλόκελν ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, σο ηδηαίηεξε κνξθή κάζεζεο
ραξαθηεξίδεηαη από θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηε δηαθνξνπνηνύλ από όζα ζπλήζσο
ιέγνληαη όηαλ κηιάκε γηα κάζεζε. Σύκθσλα κε ηνπο Wals et al (2009), ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο είλαη ηα εμήο:
 Η θνηλσληθή κάζεζε είλαη κηα κάζεζε από ηνλ άιιν θαη κε ηνλ άιιν.
 Μπνξνύκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα εάλ δελ ζθεθηόκαζηε θαη δξνύκε όινη
ην ίδην, δειαδή, καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα ζε εηεξνγελείο νκάδεο απ’
όηη ζε νκνγελείο νκάδεο.
 Η θνηλσληθή κάζεζε αθνξά ηε
δεκηνπξγία
εκπηζηνζύλεο
θαη
θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε ζηόρν νη άλζξσπνη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν
δεθηηθνί θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο νπηηθέο ζέαζεο ηνπ θόζκνπ.
 Η θνηλσληθή κάζεζε αθνξά, επίζεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο
ηεο «ηδηνθηεζίαο», λα ζεσξνύλ δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο δηθέο ηνπο ηηο
ηδέεο πνπ δηακνξθώλνληαη κέζα ζηελ νκάδα θαη λα παιεύνπλ γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλόηεηεο νη ηδέεο πνπ γελληνύληαη,
λα γίλνπλ πξάμεηο.
 Τέινο, ζηελ θνηλσληθή κάζεζε ην λόεκα πξνθύπηεη ζπιινγηθά από
ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή.
Η αλάγθε γηα ζηξνθή ζε κηα κάζεζε ηέηνηαο δπλακηθήο, όπσο ε θνηλσληθή
κάζεζε, πξνθύπηεη από ηελ θαηάζηαζε «θηλδύλνπ» ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη
ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. Η ηαπηόρξνλε ππνβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηνπ θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο από ηηο αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ε αλάπηπμε, ε
παγθνζκηνπνίεζε, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα ησλ θνηλσληώλ θαη από ηελ άιιε ε νινέλα
απμαλόκελε ηάζε αηνκηθηζκνύ ησλ αλζξώπσλ έρνπλ νδεγήζεη ηηο θνηλσλίεο ζε
αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. Γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ
θαηάζηαζε θαη λα αληεπεμέιζεη ζε θξίζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ απξόζκελα
είλαη αλάγθε λα κάζεη λα ζθέθηεηαη θαη λα εξγάδεηαη ζε ζπιινγηθά πιαίζηα (Wals et
al, 2009 ∙ Antikainen, 2007). Σε κηα ηόζν πνιύπινθε θνηλσλία, ε ηθαλόηεηα λα
δηαρεηξηζηνύκε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη
απαξαίηεηε θαη απηή κπνξνύκε λα ηελ θαηαθηήζνπκε κέζα από ηελ αλάπηπμε
θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ δελ καζαίλνληαη κόλν ζην ζρνιείν αιιά θπξίσο κέζα
από ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ζε θηιηθό, νηθνγελεηαθό, επαγγεικαηηθό θιπ
επίπεδν (Antikainen, 2007). Η θνηλσληθή κάζεζε είλαη ην εξγαιείν εθείλν πνπ ζα
γεθπξώζεη ην ράζκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, ζα ηνπο
δώζεη ηε δπλαηόηεηα θαη ζα ηνπο αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο γηα λα ζέζνπλ ππό
δηαπξαγκάηεπζε θαη γόληκε θξηηηθή ζεζκνύο, αμίεο θαη ηδενινγίεο. Μόλν έηζη ζα
κπνξέζνπλ θαη κόλν κέζα από ζπιινγηθό αλαζηνραζκό λα επαλαπξνζαλαηνιίζνπλ
ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο.
Θεσξνύκε όηη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αεηθνξία., αμηνπνηώληαο έλα ζπνπδαίν εξγαιείν όπσο ε θνηλσληθή κάζεζε, κπνξνύλ
λα αληεπεμέιζνπλ ζ’ απηή ηελ πξόθιεζε πνπ ζέηεη ε Δ.Α.Α. γηαηί σο εθ ηεο δνκήο
ηνπο, ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ παξάγνπλ, ησλ
ζπλεξγαζηώλ πνπ αλαπηύζζνπλ, ησλ δηθηύσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ
εκπινθή ηνπο πιένλ ζηε Γία Βίνπ Μάζεζε, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθέο
επθαηξίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε κηα θνηλσλία
κάζεζεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζα απνθαζίδνπλ από θνηλνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο
θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή θνηλσλία θαη ζα
ζπλδηακνξθώλνπλ ηνπο ζηόρνπο ηεο παξέκβαζεο, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
εμειηρζεί ην πξόγξακκα (ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα
θιπ), ηα ρξνληθά πιαίζηα θιπ.
Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εμειηρζεί κε βάζε ηηο παξαθάησ θάζεηο:
ε
1 ΦΑΣΗ: «θέςνπ πξηλ θάλεηο ην άικα» (πξνθαηαξθηηθή θάζε). Η νκάδα πξέπεη
λα εμεηάζεη, αθνύ πξώηα ελεκεξσζεί, αλ ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη
ε θαηάιιειε επηινγή γηα λα δηαθνξνπνηήζεη θαη εληέιεη λα βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ησλ
θαηνίθσλ κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
2ε ΦΑΣΗ: «Πξνζαλαηνιηζκόο. Γηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην πεδίν ηνπ
παηρληδηνύ θαη νη κέζνδνη». Σρεκαηίδεηαη κηα νκάδα- ππξήλαο, όπνπ νη
ζπκκεηέρνληεο θαζνξίδνπλ ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο, δηεξεπλνύλ εθηελέζηεξα κηα
πξνβιεκαηηθή πεξηνρή ή θαηάζηαζε, πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο δηαδηθαζίαο
κε ζεηηθό θαη «αηζηόδνμν» κάηη θαη νξηνζεηνύλ ην ζεζκηθό θαη πνιηηηθό πεξηζώξην γηα
δξάζε.
3ε ΦΑΣΗ: «Γξαζηεξηνπνίεζε. Απειεπζέξσζε ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο».
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αηόκσλ θαη έμσ από ηελ νκάδαππξήλα, αλεμάξηεηα από εηδίθεπζε, γλώζεηο, θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ηθαλόηεηεο,
έηζη ώζηε αμηνπνηώληαο ηηο «δηαθνξεηηθέο» εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη αμίεο, λα βξεζνύλ
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη ηξόπνη δξάζεο.
4ε ΦΑΣΗ: «Δπηιέγνληαο θαη ζρεδηάδνληαο κηα ιύζε». Γίλεηαη πξνζπάζεηα
ζύγθιηζεο απόςεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε ζπιινγηθόηεηα θαη λα θαηαιήμεη
ε νκάδα ζε κηα θνηλή πξόηαζε θαη όξακα γηα κηα αξκνληθή θαη εηξεληθή ζπλύπαξμε.

5ε ΦΑΣΗ: «Θέηνληαο ζε εθαξκνγή». Η νκάδα ζα πξνρσξήζεη ζε εθαξκνγή ηεο
πξόηαζεο θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, πινπνηώληαο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο –
παξεκβάζεηο, δεκνζηνπνηώληαο
ην απνηέιεζκα, αλαγλσξίδνληαο έηζη θαη
ελδπλακώλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ
6ε ΦΑΣΗ: «Αμηνινγώληαο. Κνηηάδνληαο πίζσ θαη κπξνζηά». Δθαξκόδνληαο ην
κνληέιν ηεο ελδπλακσηηθήο αμηνιόγεζεο (D. Fetterman) πξνζεγγίδεηαη
κηα
αμηνιόγεζε πνπ δε ζηνρεύεη κόλν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζην
πνζνζηό επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ, αιιά θπξίσο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ
γηα βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. (Κάξαιεο 2004)
Καηά ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηα
Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α. κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο νκάδαο δνκέο, ζπλεξγαζίεο,
πιηθό θιπ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δηεπθνιπληηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη
ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ηα Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α... ηα πξνεγνύκελα ρξόληα κε
δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη θνξείο όπσο:
 Τνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο θαη Γεκόζηνη θνξείο
 Τνπηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο
 Γηάθνξεο Τνπηθέο Υπεξεζίεο (Σπκβνπιεπηηθνί Σηαζκνί Νέσλ,
Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο θ.ι.π.)
 Με θπβεξλεηηθνί θνξείο θαη νξγαλώζεηο (Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θ.ι.π.)
Ιλζηηηνύηα, Κέληξα θαη ινηπά Ιδξύκαηα (Ιλζηηηνύην Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο
θ.ι.π.)
 Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα
 Τνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
 Δμεηδηθεπκέλεο Δπαγγεικαηηθέο Οκάδεο…
κπνξνύλ λα κπνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θάησ βέβαηα από ην πξίζκα
ησλ αλαγθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ
Η Διιεληθή θνηλσλία δεη κηα πξσηόγλσξε θαηάζηαζε. Τα όξηα αληνρήο κηαο
ηέηνηαο θνηλσλίαο ζπλερώο δηακνξθώλνληαη αιιά όρη κε ζεηηθό πξόζεκν.
Η Αεηθνξία όκσο δελ πξέπεη λα γίλεη θάληαζκα. Αληίζεηα ε δηαδηθαζία
εθπαίδεπζήο ηεο πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη ζηόρνο. Τα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ
δηαζέηνπκε (Γηα Βίνπ Μάζεζε, Κνηλσληθή Μάζεζε), κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ώζηε νη πνιίηεο ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο, λα
γίλνπλ ηθαλνί λα αληηπαιέςνπλ ηελ θξίζε πνπ βηώλνπλ, αλαπηύζζνληαο
πξσηνβνπιίεο αιιειεγγύεο, ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ώζηε λα εδξαησζεί ε δηθαηνζύλε,
ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ελ ηέιεη ε ηθαλόηεηα λα δηαρεηξηζηνύλ αεηθνξηθά ηε δσή
ηνπο.
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