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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η ζύλδεζε, ε εμέιημε αιιά θαη νη πξννπηηθέο ηεο ζύδεπμεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αεηθνξία κε ηελ εμ απνζηάζεσο ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν θαη ζε πξαθηηθό επίπεδν είλαη 

ην δήηεκα ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. Μέζα από πξνεγνύκελεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο 

ησλ Βαζάια θαη Φινγαΐηε (2001), ελδηαθέξνληα κνληέια όπσο ηνπ  White (2006) αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό ζα αλαδεηρηνύλ ηα θνηλά 

ηνπο ζεκεία, νη δπλαηόηεηεο ηνπο, ε δπλακηθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη νη πξννπηηθέο θαη ε 

ζεκαζία ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ηνπο ζπλύπαξμήο. 

 

 

ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: ζεσξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. 

 

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία, πεξηβαιινληηθόο εγγξακκαηηζκόο. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
H ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (ΔΠΑ) κε ηελ εμ 

απνζηάζεσο (εμΑΔ) είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε βηβιηνγξαθία 

(Βαζάια & Φινγαίηε,  2001, Sandrine, 2002, White, 2006, Μαλνχζνπ, 2008). ηε κειέηε 

ηεο ζχλδεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ εμ απνζηάζεσο ησλ Βαζάια & 

Φινγατηε ην 2001 δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία φπσο: 

Ο δηαξθήο ραξαθηήξαο ηνπο αθνχ ηφζν ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη δελ έρνπλ ηνπηθνχο ή 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Η βηψζηκε αλάπηπμε θαη νη αεηθνξηθέο ιχζεηο πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ αθνξνχλ φιε ηελ θνηλσλία ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

Παξάιιεια ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ην θαηάιιειν δηδαθηηθφ 

πιηθφ θαη ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα μεπεξάζεη γεσγξαθηθά φξηα.  

Η πηνζέηεζε θνηλώλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιπκνξθηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε εθαξκνγή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε 

καζεηνθεληξηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 

ε κέζνδνο project, ε κειέηε πεδίνπ, νη νκάδεο εξγαζίαο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο θ.α. 
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Η αλάγθε γηα δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθνύ – δηαζεκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε νπνία 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιπκνξθηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζχλδεζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

ζεσξεηηθά κνληέια, πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πιαίζην κειέηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ αμηνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ White (2006), ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία 

κε ηελ εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ην ζπλδπαζκφ 

ηνπο. 

Η κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζε κηα δηεμνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλνχκε. Μειεηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ ζην ίδην 

πιαίζην κειεηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, κε ζηφρν λα αλαδεηεζεί ε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε θαηαγξαθή θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε 

εθαξκνγψλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε ηδξχκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη κειεηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ λα εθαξκνζηνχλ 

παξφκνηεο πξαθηηθέο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ή λα δηεπξπλζνχλ φζα 

πξνγξάκκαηα ήδε εθαξκφδνληαη. Ωο πιαίζην κειέηεο ησλ πξνγξακκάησλ αμηνπνηήζεθε ην 

κνληέιν ηνπ White (2006), πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε  αλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ κνληέιν απηφ. 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΜΟΝΣΔΛΑ 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΔΙΦΟΡΙΑ.  
ήκεξα έλαο λένο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, είλαη ν 

πεξηβαιινληηθόο εγγξακκαηηζκόο (environmental literacy). (Όπ.αλαθ. ζην White, 2006) ν Orr 

νξίδεη ηνλ πεξηβαιινληηθφ εγγξακκαηηζκφ σο ηελ ηθαλφηεηα λα ππνβάιιεηο ηελ εξψηεζε ¨ηη 

ζα γίλεη έπεηηα¨. Σν πεξηβαιινληηθά εγγξακκαηηζκέλν άηνκν έρεη επίγλσζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

θαη θνηλσληθν–πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη απηή ηε γλψζε ζε απνθάζεηο 

θαη δξάζεηο γηα πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα (White, 2006). 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζήκεξα δελ είλαη κφλν θνηλσληθά θαη εζηθά απαξαίηεηε, 

αιιά απνηειεί θαη νηθνλνκηθή αλαγθαηφηεηα. Η αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θνηλσλία, 

πνιηηηζκφο, πνιηηηθή, νηθνλνκία,  πεξηβάιινλ, απαηηεί κία εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη ζε 

κεγάινπο πιεζπζκνχο, πέξα απφ ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα (Sharma, 1998).  

Με ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη απνθηήζεη λέα 

πνιπκνξθηθή δπλακηθή θαη κπνξεί λα θαιχςεη εηεξνγελή ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ζε 

κεγάιν εχξνο, πνπ ε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε απέθιεηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππεξπεδήζεη ην εκπφδην ηεο 

δηδαζθαιίαο  i) ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν (π.ρ. ζρνιείν), ii) ρξφλν κειέηεο (φπσο ζηελ 

δηδαζθαιία πξφζσπν κε πξφζσπν) θαη έηζη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα ¨απνθιεηζκέλα¨ 

απφ ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε πνπ επηζπκνχλ ή ζε καζεηέο 

πνπ παξαθνινπζνχλ ζπκβαηηθφ ζρνιείν λα επεθηείλνπλ θαη λα θαιχςνπλ ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ (Sharma, 1997). 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Αεηθνξία (Μάζηνξε, 2006, Γεσξγηάδε & Κνξδνχιεο, 

2003)  ζα κπνξνχζε λα: 



 επεθηείλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαιχπηνληαο 

κεγαιχηεξν εχξνο καζεηψλ θαη ζρνιείσλ. 

 εθαξκνζηεί ζε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ κε κηθξφ θφζηνο εθαξκνγήο. 

 δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμσηεξηθνί παξάγνληεο δελ ην επηηξέπνπλ 

(θνξησκέλν σξνιφγην πξφγξακκα, νιηγνζέζηα ζρνιεία, κε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνγξάκκαηα θ.α.). 

 ζπλδξάκεη ζπκπιεξσκαηηθά ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ «ηξέρνπλ» ζην 

ζρνιείν ηνπο, εκπινπηίδνληαο ηε ζεκαηνινγία θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 θαιχςεη ζχγρξνλεο αλάγθεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

 δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαζεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. 

 θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε έλα λέν ηξφπν κάζεζεο πην ειθπζηηθφ, κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο, αμηνπνηψληαο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

γλψζε. 

Ο White (2006) πξνηείλεη έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ 

κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ην νπνίν πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 1. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, φηαλ νη ζηφρνη γηα κία αεηθόξν κάζεζε επηηεπρζνχλ κε 

εθαξκνγή εμΑΔ, ηα απνηειέζκαηα επζπγξακκίδνληαη κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (White, 2006). 

Τπάξρεη κία μεθάζαξε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ΔΠΑ θαη ηεο εμΑΔ. Πνιινί κειεηεηέο (Filho, 

1998, Molero, 1998, Sharma, 1998, φπ. αλαθ. ζην White, 2006) ηνλίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο 

εμΑΔ ζηελ εθπαίδεπζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη 

νηθνινγίαο, ρσξίο λα παξαβιέπνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο. 

Όπσο αλαθέξεη ν White (2006), ε εμΑΔ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αεηθφξν κάζεζε 

ζρεδηάδνληαο θαη «κεηαθέξνληαο» ηελ πιεξνθνξία ζε νκάδεο καζεηψλ, πνπ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο αδπλαηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επηηαγή γηα ίζεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν κε ην κνληέιν ηνπ White 

είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ –κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εμΑΔ κε ηελ ΔΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηψληαο έλα 

πξφγξακκα ΔΠΑ κε εμΑΔ ζα κπνξεί λα δηαπηζηψλεη κε βάζε ην κνληέιν απηφ αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ζηελ κάζεζε θαη ηελ αεηθνξία κέζα απφ ζηνηρεία 

Γηαζεκαηηθφηεηαο, δηεπηζηεκνληθφηεηαο, θξηηηθήο θαη ζπζηεκηθήο ζθέςεο, εθηίκεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θηι. ην επφκελν επίπεδν ζα εμεηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

ζρεδηαζκφ, ηηο ππνδνκέο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ εθπαίδεπζε κε ζηνηρεία ζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο, νιηθνχ ζρεδηαζκνχο, δηαδηθηχνπ, αμηνιφγεζεο θηι. ηελ επφκελε θάζε ζα 

εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ζε εμ 

απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα, δηαπηζηψλνηλαο, ζηνηρεία απφ ηελ πξφζβαζε, ηελ ηζφηεηα, ηε 

δεκνθξαηία, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα σο ηελ αθαδεκατθή αμηνπηζηία, ηελ νηθνινγηθή θαηάξηηζε, 

ηελ επέιηθηε γλψζε, ηε θξηηηθή ζθέςε θ.η.ι.   
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Πίνακας 1: Μοντέλο αειφόρου μάθησης με εφαρμογή εξΑΕ ( Πηγή: White, 2006). 

Η UNESCO ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο 

ππιψλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνλ 21
ν
 αηψλα νη νπνίνη είλαη: καζαίλσ λα καζαίλσ, καζαίλσ λα 

πξάηησ, καζαίλσ λα ζπκβηώλσ θαη καζαίλσ λα είκαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία έρνπλ πνιιά ζεκεία ζχγθιηζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηεο πνιπκνξθηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ ε ζπλχπαξμε θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί κία ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα θνηλέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

(Μαλνχζνπ, 2008). 

Ο Fisher (2003), δηαθξίλεη ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΠΑ. ηα νπνία ζηνρεχνπλ: 

o ζηε δηα βίνπ κάζεζε, 

o ζηε κάζεζε πέξα απφ γεσγξαθηθά φξηα θαη θαζηεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

ηαθηηθέο, 

o ζηε κάζεζε πνπ κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ζπκπεξηθνξέο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθελφο ζπλάδνπλ κε ηε κέζνδν θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο εμΑΔ αθεηέξνπ ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΠΑ. θαη εμΑΔ ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

απνηειεζκαηηθφηεξε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Η εκβάζπλζε ζηε γλψζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο ΔΠΑ. 

(Φινγαΐηε, 2008), επηηξέπεη ηελ απηφ-δηαρεηξηδφκελε κάζεζε, αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία θαη εληζρχεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ηεο ΔΠΑ. θαη ηεο εμΑΔ (Fisher, 2003). 

Ο Sandrine (2002), ππνζηεξίδεη φηη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο ε εμΑΔ, βνεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΠΑ. πγθεθξηκέλα νη καζεηεπφκελνη κεηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑ κε εμΑΔ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ, λα μερσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ (π.ρ. κε ηε ρξήζε θηλνχκελσλ αλαπαξαζηάζεσλ-animations, 

νηθνινγηθψλ κνληέισλ θ.ι.π.), λα γλσξίδνπλ φηη ε γλψζε γηα ην πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο, λα νξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, λα 

κάζνπλ πνχ ζα απεπζπλζνχλ θαη πψο ζα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα, λα είλαη ελήκεξνη γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνθαηάιεςεο, λα ζπλεξγάδνληαη, 

ζπδεηνχλ, ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ, λα εθαξκφζνπλ ηελ γλψζε ηνπο κε θαηάιιειεο δξάζεηο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΔΙΦΟΡΙΑ 
ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία πνπ εθαξκφζηεθαλ  ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κε επηηπρία 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2002-2012) θαη ε ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ην κνληέιν ηνπ White (2006) 

 

Α) Δλληνικά προγράμματα 

i) «Ο Καπεηάλ ΣΟΣ, ε παξέα ηνπ θαη ην θηλνύκελν λεζί»: Η Μαλνχζνπ (2008) ζρεδίαζε 

πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πνπ απεπζχλεηαη 

ζε καζεηέο Δ΄ θαη η΄ δεκνηηθνχ, κε ηίηιν «Ο Καπεηάλ Ο, ε παξέα ηνπ θαη ην θηλνχκελν 

λεζί». Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αεηθνξία θαη ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπκνξθηθήο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ζηα πιαίζηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αμηνπνηεί λέεο δηδαθηηθέο 

ηερληθέο φπσο ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ηα ζρέδηα εξγαζίαο, παηρλίδηα ξφισλ, 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο θ.α. Η εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έγηλε κε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: Α) Μέζσ ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΓΤΔΑ, Β) Με 

εμ απνζηάζεσο εθαξκνγή ζε 7 ζρνιεία (Μαλνχζνπ, 2008). Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε επηηπρία. 

 http://kapetansos.blogspot.com/2010/01/blog-post.html, http://mesogeios.antthais.net/). 

http://kapetansos.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
http://mesogeios.antthais.net/


iv) ΟΓΥΣΣΔΑΣ «ΓηαδξαζηηθέοΤειεδηαζθέςεηο ζην Σύγρξνλν Σρνιείν»: Σν πξφγξακκα 

ΟΓΤΔΑ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπ/ζεο κε 

ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηή Αλαζηαζηάδε Παλαγηψηε, έρεη θχξην ζηφρν ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ηεο δηαδξαζηηθήο ηειεδηάζθεςεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Δζηηάδεηαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο  απφ 

απφζηαζε κέζσ Σειεδηάζθεςεο κεηαμχ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, μεθίλεζε κεηαμχ Διιάδαο –

Κχπξνπ, σζηφζν ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα εθαξκφδεηαη κεηαμχ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο. Σν 

πξφγξακκα απηφ δηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ White 

(2006) θαζψο ζηεξίδεηαη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ 

απηελέξγεηα, ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλεη νιηζηηθφ ζρεδηαζκφ, 

θαηάιιειεο ππνδνκέο, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεη ν White (2006) θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε, 

ηελ ηζφηεηα, ηε δεκνθξαηία, ηελ ζχγθιηζε απφςεσλ, ηελ ζπλεξγαζία, ηελ αιιαγή 

ζπκπεξηθνξψλ θηι. 

 

Β) Γιεθνή προγράμματα 

i) Wetland Ecosystems: Fraser Valley Distance Education School: Σν πξφγξακκα απηφ 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο 

λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο πδξνβηφηνπνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

πδξνβηφηνπσλ. ε πξψηε θάζε γίλνληαη επηζθέςεηο  ζην πεδίν θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηγξαθήο θαη ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Παξάιιεια γίλνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε έληππν πιηθφ πνπ παξέρεηαη 

εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο παξαπέκπνληαη ζε 

θαηάιιεια επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε έλαλ ηνκέα ηνπ πδξνβηφηνπνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζχλδεζκνο www.ducks.ca δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγξηφπαπηεο ησλ 

πδξνβηφηνπσλ ηνπ Καλαδά θαη πεξηέρεη ζε ππεξθείκελα δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά ζρεηηθέο 

κε ην ζέκα (εξγαζίεο κε ηε κέζνδν project, παηρλίδη ξφισλ θ.ά.). Η ππνζηήξημε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη ζε νκαδηθέο ζπγθεληξψζεηο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κέζσ ηεο εηθνληθήο ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα 

(www.fvrcs.gov.bc.ca/registration/FVDES_calendar2009.pdf . Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη έλα δηδαθηηθφ έηνο θαη νη καζεηέο εξγάδνληαη..  

ii) Natural Environments: Victoria Distance Education Center: Σα πξνγξάκκαηα απηά 

εθαξκφδνληαη ζηελ Απζηξαιία θαη κέζα απφ θχξηα καζήκαηα δηαζηαπξψλνληαη δηαζεκαηηθά 

θαη δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. Υξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη εθαξκφδνληαη κε πιεηάδα δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. Σα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη 

απηφλνκα θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη ή λα γίλνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη εμ απνζηάζεσο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

(http://www.distance.vic.edu.au/subschools/ssover.htm). Έλα παξάδεηγκα είλαη ην 

πξφγξακκα Natural Environments (θπζηθφ πεξηβάιινλ) πνπ εληάζζεηαη δηαζεκαηηθά ζην 

κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά εμ απνζηάζεσο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

(http://www.distance.vic.edu.au/subschools/vcesubjectinfo/pdf/ge01101.pdf). 

iii) SIDE (Schools of Isolated and Distance Education Overview): Σα πξνγξάκκαηα ηνπ 

θέληξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

WA Department of Education and Training ηεο Απζηξαιίαο (www.side.wa.edu.au/),  

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ αξθεηά πξνγξάκκαηα 

Π.Δ. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

http://www.ducks.ca/
http://www.fvrcs.gov.bc.ca/registration/FVDES_calendar2009.pdf
http://www.distance.vic.edu.au/subschools/ssover.htm
http://www.distance.vic.edu.au/subschools/vcesubjectinfo/pdf/ge01101.pdf
http://www.side.wa.edu.au/


απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε ζπκβαηηθφ ζρνιείν, ηαμηδεχνπλ ζηελ Απζηξαιία ή ην 

εμσηεξηθφ, ην ζρνιείν ή ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ παξέρεη γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην καζεηή, καζεηέο κε ρξφληεο παζήζεηο. 

Σα καζήκαηα δηαξθνχλ έλα δηδαθηηθφ έηνο αιιά ππάξρεη επειημία λα επεθηαζνχλ θαη ζε 

πεξηφδνπο δηαθνπψλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. 

Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα δηδαθηηθφ έηνο αλά ηάμε θαη 

ειηθία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 παξαθάησ. 

Ηλικίερ 4 εηών 5 εηών 6 εηών 7 εηών 

 Σα πηελά    

    Απφ ηε Γε ζηνλ 

νπξαλφ 

 Γηαζρίδνληαο ηηο 

ζάιαζζεο 

 Earth.com  

  Ο νηθν-

πνιεκηζηήο 

  

 Σν λεξφ    

  Σν πεξηβάιινλ   

Πίνακας 2: Προγράμματα Π.Ε. του SIDE  

Η αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη: 

α) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε δηαγλσζηηθά ηεζη, κε ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη ηνπο γνλείο θιπ., γηα θάζε καζεηή δεκηνπξγείηαη portofolio, 

β) απηναμηνιφγεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηέινο 

γ)  ζπλνιηθή αμηνιφγεζε φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη, ηνλ δηεπζπληή, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ςπρνιφγνπο θαη ηερληθνχο. 

iv) Global Village School : Η θηινζνθία θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ην 

Global Village School ζπλάδνπλ κε ηηο ηέζζεξηο αξρέο ηεο Υάξηαο ηεο Γεο θαη ηεο Αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο πνπ είλαη: ν ζεβαζκφο θαη ε θξνληίδα ηεο δσήο ηεο θνηλφηεηαο, ε νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε θαη δεκνθξαηία, εηξήλε, φρη βία, ζεβαζκφο 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Αμηνπνηείηαη ε θαη’ νίθνλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία κε έλα αξηζκφ 

επέιηθησλ πνιπκνξθηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ, αιιά 

θαη κεγαιχηεξεο ειηθίεο (www.globalvillageschool.org).  

Σν θχξην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απαξηίδεηαη απφ δηδαθηηθφ παθέην πνπ πεξηιακβάλεη βηβιία 

καζεηή, ηεηξάδηα εξγαζηψλ, πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην δηαδίθηπν, βάζε 

δεδνκέλσλ κε βηβιία, άξζξα, ληνθηκαληέξ, video, εθπαηδεπηηθή ηαηληνζήθε θαη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξζπλδέζεηο ζε ρξήζηκεο θαη ελδηαθέξνπζεο ηζηνζειίδεο. 

Σα πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ ειεχζεξα λα 

δηακνξθψζνπλ ην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Η ππνζηήξημε γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηδξχκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο θαη ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηειέθσλν, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, πξνζσπηθή 

επαθή. 

v) BBC: See You, See Me: Environmental Intelligence Unit:Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Π.Δ. ηνπ BBC απεπζχλνληαη ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (7 – 9 εηψλ). Βαζίδνληαη ζηε 

ζεηξά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο ηνπ BBC See You, See Me, παξάιιεια φκσο 

ππνζηεξίδνληαη κε πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Environmental Intelligence Unit 
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(http://www.bbc.co.uk/scotland/education/sysm/eco/eco_friendly.shtml ) θαη ζε εθπαηδεπηηθά 

παθέηα πνπ κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Σν πξφγξακκα Environmental Intelligence Unit αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ απφ ηα ζχγρξνλα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.  

Η ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε κε νδεγίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη μερσξηζηφ ρψξν γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηηο εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ. 

ε φια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα δηαθξίλνπκε φινπο ηνπο άμνλεο ηνπ κνληέινπ White 

αιιά θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θξηηεξίσλ φισλ ησλ αμφλσλ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Η ζεσξεηηθή ζχλδεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία(Βαζάια & Φινγαΐηε, 2001, White, 2006), ζε ζπλδπαζκφ κε 

αλάινγα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ (Ξπδηάο, 2010), 

αλέδεημαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, γηα ηελ πνηνηηθφηεξε 

εθπαίδεπζε θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θάζε αλζξψπνπ, αθνχ κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε αλαδεηθλχνληαη λέεο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία ζε ρψξνπο θαη πιεζπζκνχο πνπ είραλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο.  

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη πνιπδηάζηαηα θαη επνκέλσο ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε δηαζεκαηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο γηα ηελ νιηζηηθή 

θαη ζπζηεκηθή ηνπο αληηκεηψπηζε (Φινγαΐηε, 2008). 

Δμεηάδνληαο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία  κε ηε κέζνδν ηεο εμΑΔ, κέζα απφ ην ζπλδπαζηηθφ κνληέιν ηνπ White (2006) 

παξαηεξνχκε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη άμνλεο ηνπ κνληέινπ, ζηνηρείν πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο εμΑΔ θαη ηεο 

ΔΠΑ. Γεληθφηεξα ν ζπλδπαζκφο ηεο εμΑΔ κε ηελ ΔΠΑ δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη ελδηαθέξνλ 

ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ειιεληθφ επίπεδν, θαζψο επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ΔΠΑ 

(Ξπδηάο, 2010) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκνξθηθφηεηα πνπ φπσο πεξηγξάθεη ν  

Ληνλαξάθεο (2006) δίλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο: «είλαη πνιπδηάζηαζε, πνιύ-ιεηηνπξγηθή, 

επέιηθηε, καδηθή, εμαηνκηθεπκέλε, δεκνθξαηηθή, πξνζαξκόζηκε, πνηνηηθή, απνηειεζκαηηθή, εμ 

απνζηάζεσο, πξόζσπν κε πξόζσπν, ζπκβαηηθή, δηαζεκαηηθή, όισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ζπκπιεξσκαηηθή, ςεθηαθή θάζε ηύπνπ κε δπλαηόηεηεο πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ θαη 

πξνζαξκνγώλ». Γηα λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηφλ απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ καο παξέρεη ε εμ απνζηάζεσο εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο, λα ζρεδηαζηνχλ λέα 

παηδαγσγηθά  πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζα δίλεηαη ε απαξαίηεηε έκθαζε ζηνλ παηδαγσγηθφ 

ηνπο ζρεδηαζκφ, φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ επηθνηλσλία αιιά λα ιεθζεί  

ζνβαξά ππφςε καο θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά. Η εμεηδίθεπζε απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αξθεί λα ππάξρεη ε θαηάιιειε επηκφξθσζε 

(Βαζάια, Γεσξγηάδνπ, 2006). 

Σν κνληέιν ηνπ White (2006) κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαιφ εξγαιείν ζπλδπαζκνχ ησλ 

δχν πεδίσλ θαζψο εκβαζχλεη κε πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ζηα δχν. 
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