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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Τν Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ είλαη έλαο δηαγσληζκόο κεηαμύ ζρνιείσλ γηα ηελ
έληαμε ηεο νπηηθήο ηεο αεηθνξίαο ζην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. Σηεξίδεηαη ζε 40
πξσηόηππνπο «δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ» ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Παηδαγσγηθνί,
Κνηλσληθνί/Οξγαλσζηαθνί θαη Πεξηβαιινληηθνί). Κάζε δείθηεο ππνδειώλεη νξηζκέλεο
δξάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηππώλεη ηελ πνηθηιία ησλ δξάζεσλ πνπ
αλαπηύζζνληαη εθεί. Γηα θάζε δείθηε ζεκεηώλεηαη κηα ηηκή (κε βάζε ηηο δξάζεηο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί) θαη ην άζξνηζκα απηώλ ησλ ηηκώλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ
ζρνιείνπ. Με βάζε ηε βαζκνινγία γίλεηαη ε θαηάηαμε θαη ε βξάβεπζή ησλ ζρνιείσλ.
Σηελ αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ησλ νπνίσλ ηα
ζρνιεία ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό, γηα ηνπο δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα-Αεηθόξν Σρνιείν
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξν Σρνιείν, Αεηθνξία, Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία

ΔΙΑΓΧΓΗ
Γηα ηξηάληα θαη πιένλ ρξόληα ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηέιεζε ην
θύξην όρεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηεο
πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.
Όκσο, δηάθνξα πξνβιήκαηα (Φινγαΐηε, 1993, Καιατηδίδεο, 2000), δελ ηεο επέηξεςαλ
λα αλαπηύμεη όιε ηε δπλακηθή ηεο θαη λα παξάγεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεσξεηηθά ζα
κπνξνύζε. Δπίζεο, ηα ίδηα ηα ζρνιεία καο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζπλάδνπλ κε
ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο (Παπαδεκεηξίνπ, 2010). Γηα λα απνηειέζεη ινηπόλ ην ζρνιείν
ζεκαληηθό παξάγνληα επξύηεξσλ αιιαγώλ ζηελ θνηλσλία ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
αεηθνξίαο, πξέπεη λα απνηειέζεη ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο αιιαγήο απηήο (Orr, 1992,
Sterling 2002).
Με ηελ εηζαγσγή ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Skoullos, 1995,
Παπαδεκεηξίνπ, 1998) ε νπνία ζεσξείηαη δηάδνρνο ηεο Π.Δ., έγηλε πιένλ θαηαλνεηή ε
αδπλακία αιιαγήο, θαζώο νη απαηηήζεηο ηεο λέαο εθπαίδεπζεο είλαη κεγαιύηεξεο
(Παπαδεκεηξίνπ, 2010 ό.π.). Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα πξνσζεζεί απνηειεζκαηηθόηεξα
ε αεηθνξία ζην ζρνιείν ζεσξήζεθε αλαγθαία ε ζπκκεηνρή όιεο ηεο ζρνιηθήο
θνηλόηεηαο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα θαη πξνηάζεθε ε «νιηζηηθή ζρνιηθή πξνζέγγηζε»
(whole school approach) (Henderson & Tilbury, 2004, Gough, 2005). Πνιιέο ρώξεο

έρνπλ πηνζεηήζεη ην «αεηθόξν ζρνιείν» σο ηελ επλννύκελε κνξθή ζρνιείνπ, όπσο π.ρ.
ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (Huckle, 2009), ε νπεδία (Sust.Sch.Award), ε Απζηξαιία
(Henderson &Tilbury, 2004 ).

ΣΟ ΑΔΙΦΟΡΟ ΥΟΛΔΙΟ
Σν αεηθόξν ζρνιείν κπνξεί λα ηδσζεί σο έλα ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο νπηνπηθήο
αεηθόξνπ θνηλσλίαο. Η βαζηθή ηδέα γηα ην «Αεηθόξν ρνιείν», είλαη ε ελζσκάησζε
ηεο νπηηθήο ηεο αεηθνξίαο ζε θάζε πιεπξά ηεο δσήο ηνπ, δειαδή ζηε δηνίθεζε, ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηε δηαρείξηζε ησλ θηεξίσλ, ζηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε
ζρνιηθή θνηλόηεηα (Huckle, 2010, Καιατηδίδεο & Γειάξε, 2010).
Η έλλνηα ηνπ «αεηθόξνπ ζρνιείνπ» ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπλερέο από ην αλνηθηό
πξάζηλν ζην ζθνύξν πξάζηλν ηνπ θάζκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί από ην ζπληεξεηηθό
(αλνηθηό) ζην ξηδνζπαζηηθό (ζθνύξν). ην αλνηθηό πξάζηλν ην ζρνιείν πηνζεηεί
κέηξα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, όπσο ε αλαθύθισζε θαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
(νηθνινγηθόο εθζπγρξνληζκόο, πίζηε ζηηο ιύζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ
ηερλνινγία) ηα νπνία όκσο δελ απνηεινύλ πξόθιεζε γηα ην status quo, αληίζεηα ην
ππνζηεξίδνπλ. ην ζθνύξν πξάζηλν άθξν ην ζρνιείν πηνζεηεί ηελ νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ζηελ αεηθνξία, πεξηιακβάλνληαο ηελ πξόθιεζε πξνο ηα επηθξαηνύληα
πξόηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηεο θαηαλαισηηθήο
θνηλσλίαο, ηελ θπξίαξρε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ, ελώ
ηαπηόρξνλα, ακθηζβεηεί ηηο δεζπόδνπζεο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζθνύξν πξάζηλν
ζεκαίλεη κηα πην γεληθεπκέλε αλαζεώξεζε ή ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην ζρνιείν, επηηξέπνληαο
ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο θαη ηνπο δαζθάινπο κηα πην δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ αιιά θαη επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Huckle, ν.π.)

ΣΟ ΒΡΑΒΔΙΟ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
ηα ρηιηάδεο ζρνιεία ηεο ρώξαο καο πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν
πξνγξάκκαηα πξναηξεηηθώλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη κεκνλσκέλεο
εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. εκαληηθόο αξηζκόο απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ
έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή ή ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηελ
θαιιηέξγεηα θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ην ξαηζηζκό θαη ηελ μελνθνβία, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
δειαδή ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην γεληθόηεξν πεδίν ηεο αεηθνξίαο. Σα πεξηζζόηεξα
όκσο από απηά γίλνληαη ζε θαζεζηώο απνκόλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή
θνηλόηεηα, παξόιν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πνιύ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο
ηνπ ζρνιείνπ κε απηή. Αληίζεηα πξνο ηελ πξαθηηθή απηή, ε πηνζέηεζε ηεο «νιηζηηθήο
ζρνιηθήο πξνζέγγηζεο» ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ
καζεηώλ/καζεηξηώλ, ηνπ ζπλόινπ ησλ δηδαζθόλησλ, ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ,
ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ γνλέσλ θαη ησλ άιισλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ηνπ ζρνιείνπ.
H UNESCO ζην παγθόζκην ζπλέδξην γηα ηελ «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε» (UNESCO, 2009), κεηαμύ άιισλ, θαιεί όια ηα θξάηε λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. ύκθσλα δε κε ην άξζξν 36
ηεο ηξαηεγηθήο (UNECE 2005), «Οη ΜΚΟ είλαη ζεκαληηθέο πεγέο άηππεο θαη κε
ηππηθήο κάζεζεο….. Ο ξόινο ηνπο σο ελδηάκεζσλ κεηαμύ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ
επξύηεξνπ θνηλνύ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη, λα πξνσζείηαη θαη λα εληζρύεηαη».

Ωο αληαπόθξηζε ζε όζα πξναλαθέξζεθαλ, ην Βξαβείν Αεηθόξνπ ρνιείνπ
ζεζκνζεηήζεθε από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ,
πξνθεηκέλνπ λα δώζεη θίλεηξα, λα αλαγλσξίζεη θαη λα εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
γίλνληαη ζηα ζρνιεία θαη ηαπηόρξνλα εκπίπηνπλ ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο αεηθνξίαο.
Δπίζεο, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ησλ «δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ» πξνσζεί ην
πξόηππν ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ, ελώ ζηνρεύεη εμίζνπ λα δηαδώζεη ηελ θαιή
πξαθηηθή πνπ παξάγεηαη ζηα ζρνιεία.
Σν Βξαβείν Αεηθόξνπ ρνιείνπ είλαη έλαο δηαγσληζκόο κεηαμύ ζρνιείσλ. Σν
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε έληαμε ηεο νπηηθήο ηεο αεηθνξίαο ζην ζύλνιν
ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα ζηα ηξία πεδία, δειαδή, ην
παηδαγσγηθό, ην θνηλσληθό-νξγαλσζηαθό θαη ην πεξηβαιινληηθό.

ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
Γηα ηνλ νξηζκό ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ππάξρνπλ εθαηνληάδεο νξηζκνί. Η
ζύγρπζε πεξί ηνπ λνήκαηνο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε γηα
ηελ πηνζέηεζε θξηηεξίσλ κε ηα νπνία ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα δηαπηζηώλεη θαηά
πόζν νξηζκέλεο πνιηηηθέο είλαη ζύκθσλεο κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Απηά ηα
θξηηήξηα νλνκάζηεθαλ «δείθηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο» (UNESCO, 1997, Breiting et
al, 2007). Αληίζηνηρα, αλ έλα ζρνιείν εζηηάδεη κόλν ζε έλα πεδίν (Παηδαγσγηθό,
Κνηλσληθό Πεξηβαιινληηθό) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αεηθόξν, δηόηη θαηαξγείηαη ν
νιηζηηθόο ραξαθηήξαο πνπ είλαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ. Γηα
λα απνθεπρζεί πηζαλή ζύγρπζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ
θαη επηπιένλ γηα λα δνζνύλ θίλεηξα γηα ηε ζηξνθή ησλ ζρνιείσλ πξνο ηελ αεηθνξία,
εηζεγεζήθακε ηελ πηνζέηεζε «δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ» ζε αληηζηνηρία πξνο ηνπο
«δείθηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο». Γηα θάζε έλα από ηα πεδία ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ
δηακνξθώζακε νξηζκέλα θξηηήξηα πνηόηεηαο («δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ») ηα νπνία
βαζκνινγνύληαη αλάινγα κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν. Με ηε
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλεη θάζε ζρνιείν γίλεηαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό. Οη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ ζηεξίδνληαη ζε
θάπνην βαζκό ζην ζεη ησλ «δεηθηώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο» ηνπ Ο.Η.Δ. (ό.π.), ελώ
έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη νη «δείθηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία» πνπ έρεη
αλαπηύμεη ε UNΔCE (2007, 2009). Δλώ ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη κεγάιε
πνηθηιία δεηθηώλ αεηθνξίαο, δελ ππάξρεη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο δξάζεο ελόο
ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα «δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ» πνπ βαζκνινγνύληαη. Οη
δείθηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη αθνξνύλ ηελ «εθπαίδεπζε γηα ηελ
αεηθνξία» ή «ηελ αεηθόξν αλάπηπμε» κπνξνύλ επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ θαη λα
εληαρζνύλ ζηα ηξία πεδία πνπ πξναλαθέξζεθαλ (SEED, 2005: DfES National
Framework for Sustainable Schools: Quality Creteria for ESD Schools, 2005: Living
Sustainably, 2009). Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνπκε νξηζκέλνπο από ηνπο δείθηεο
αεηθόξνπ ζρνιείνπ (Καιατηδίδεο & Γειάξε, 2010), ελώ ν πιήξεο θαηάινγνο
βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζέζε www.aeiforosxoleio.gr./deiktes.php).

Τν παηδαγσγηθό (αλαιπηηθό-θξπθό-κεζνδνινγίεο)
Πνζνζηό ελζσκάησζεο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ

Τν θνηλσληθό (δηνίθεζε-καζεηηθέο θνηλόηεηεο- γνλείο)
ύλνιν σξώλ από ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινύζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ.
Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 15κεινύο
Πνζνζηό παηδηώλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν πξόσξα

Τν πεξηβαιινληηθό
Βάξνο πιηθώλ πνπ δόζεθαλ γηα αλαθύθισζε αλά καζεηή
Καηαλάισζε λεξνύ αλά καζεηή θαη εθπαηδεπηηθό
Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά καζεηή θαη εθπαηδεπηηθό
Γηα θάζε δείθηε ην ζρνιείν εηζάγεη κηα ηηκή αλάινγε κε ηε δξάζε ηνπ ζρνιείνπ
θαη ην άζξνηζκά ηνπο δίλεη ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία. Βξαβεύνληαη ηα ζρνιεία κε
ηελ ςειόηεξε βαζκνινγία. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζρνιεία. Σν Βξαβείν
Αεηθόξνπ ρνιείνπ μεθίλεζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-11 κε ηε ζπκκεηνρή 140
ζρνιείσλ, ελώ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-12 ζπκκεηείραλ 180 ζρνιεία από όιε ηε
ρώξα.
Η ΔΡΔΤΝΑ
A. Μεζνδνινγία
Μεηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2011-12, δειαδή ηνλ Ινύλην ηνπ 2012 (κε
ζπκκεηνρή 180 ζρνιείσλ εθ ησλ νπνίσλ κόλν 80 ζπκπιήξσζαλ ηνπο δείθηεο
αεηθόξνπ ζρνιείνπ), δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην (βι. Παξάξηεκα)
ζηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ. ην εξσηεκαηνιόγην θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη
δηεπζπληέο/δηεπζύληξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ. Από ηα ζρνιεία απηά
ιάβακε ζπκπιεξσκέλα 90 εξσηεκαηνιόγηα (n=90). Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε
κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS. ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηάζνπκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ γλώκεο γηα νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ. Η έξεπλα είρε ζηόρν λα θαηαγξάςεη
ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκό
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ. Οπζηαζηηθά ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ νη δείθηεο, κε
ηνλ ηξόπν πνπ εθθέξνληαη, ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο, όπσο απηνί
ππνλννύληαη ή δηαηππώλνληαη επθξηλώο.
Β. Απνηειέζκαηα-πδήηεζε
ηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο απαληήζεηο
ησλ εξσηεζέλησλ. Παξαηεξεί θαλείο όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε γηα ην πξόγξακκα (X2(1)=74.71, p=0), ππήξμε ζεηηθή
θαη έλζεξκε ππνδνρή (X2(3)=38.89, p=0) θαη ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ήηαλ πνιύ ζεηηθή
(X2(2)=130.87, p=0) .
Δξώηεζε
Πνηνο αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα ηε ζπκκεηνρή

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο

Δηηθέηα

πρλόηεηα

Γηεπζπληήο

50

Δθπαηδεπηηθόο

40

Νεπηαγσγείν

09

Γεκνηηθό

17

Γπκλάζην

23

Αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε

Αλ ππήξμε ππνζηήξημε

Αλ ππήξμε ππνδνρή

Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή

ΓΔΛ

05

ΔΠΑΛ

22

Δηδηθό

14

Ναη

86

Όρη

04

Μέηξηα

24

Ιζρπξή

26

Πνιύ ηζρπξή

40

Δπηθπιαθηηθά

09

Αδηάθνξα

07

Θεηηθά
Έλζεξκα

33
41

Θεηηθή

08

Πνιύ ζεηηθή

81

Γε γλσξίδσ / δελ

01

απαληώ

Πίνακας 1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ.

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζακε ηε γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ζρεηηθά κε
ηνπο δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζε αιιαγέο θαη
βειηηώζεηο. Οη απόςεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2 αθνξνύλ
θπξίσο πηζαλά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηθηώλ.
%
πρλόηεηα
Γπζθνιεύνπλ πξνζπάζεηα;
Ναη

16

17,8

Όρη

74

82,2

Ναη

23

25,6

Όρη

67

74,4

Ναη

36

40,0

Όρη

54

60,0

Ναη

11

12,2

Όρη

79

87,8

01

01,1

Δίλαη πνιύπινθνη;

Δίλαη πνιπάξηζκνη;

Δίλαη αζαθείο;

Δίλαη αδηάθξηηνη;
Ναη

Όρη

89

98,9

Ναη

01

01,1

Όρη

89

98,9

Απνηεινύλ όξγαλν ηεο θπβέξλεζεο;

Πίνακας 2. Γλώκε γηα ηνπο Γείθηεο (Α)

Από ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2,
πξνθύπηεη όηη νη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ δελ δπζθνιεύνπλ ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα αιιαγή πξνο ηελ αεηθνξία
(X2(1)=37.38, p=0), δελ είλαη πνιύπινθνη (X2(1)=21.51, p=0), αζαθείο (X2(1)=51.38,
p=0) θαη αδηάθξηηνη (X2(1)=86.04, p=0), θαη δελ απνηεινύλ όξγαλν ηεο θπβέξλεζεο
(X2(1)=86.04, p=0). ηελ εξώηεζε πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο γλώκεο, είλαη εθείλε πνπ αθνξά ηνλ αξηζκό
ησλ δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ. Οη δείθηεο, γηα ηα γπκλάζηα-ιύθεηα, είλαη ζαξάληα
θαη πηζαλόηαηα απηόο ν αξηζκόο ζεσξείηαη κεγάινο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ
ξσηήζεθαλ.
ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνπο δείθηεο, απηή
ηε θνξά όκσο νη εξσηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηθηώλ.
πρλόηεηα

%

Ναη

57

63,3

Όρη

33

36,7

Ναη

56

62,2

Όρη

34

37,8

Ναη

63

70,0

Όρη

27

30,0

Ναη

50

55,6

Όρη

40

44,4

Ναη

28

31,1

Όρη

62

68,9

Ναη

40

44,4

Όρη

50

55,6

Ναη

49

54,4

Όρη

41

45,6

Βνεζνύλ θαζνδεγώληαο ηελ πξνζπάζεηα;

Γίλνπλ θίλεηξα;

Δπηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο;

Καηαλέκνπλ ηηο δξάζεηο ζε νκάδεο;

Δπηηξέπνπλ αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα;

Γίλνπλ αλαηξνθνδόηεζε;

Δπηβξαβεύνπλ ηελ πξνζπάζεηα;

Πίνακας 3. Γλώκε γηα ηνπο Γείθηεο (Β)

Από ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3,
πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην έρνπλ ζεηηθή
άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ νη δείθηεο βνεζνύλ παξέρνληαο θαζνδήγεζε ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ (X2(1)=6.40, p=0.011), δίλνπλ θίλεηξα γηα ηελ αιιαγή πξνο
ηελ αεηθνξία (X2(1)=5.38, p=0.020), επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ
ζρνιείνπ πξνο ην ζηόρν ηεο αεηθνξίαο (X2(1)=14.40, p=0). Ωζηόζν, δε ζεσξνύλ πσο
νη δείθηεο, επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αμηόπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ (X2(1)=12.84, p=0),
ελώ δελ πξνθύπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε νξηζκέλα πηζαλώο
ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ.
ε αξθεηά ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό Β.Α.., έγηλαλ
ζπδεηήζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίεο ζπζρέηηδαλ ηνπο «δείθηεο αεηθόξνπ
ζρνιείνπ» κε ηνπο «δείθηεο απηναμηνιόγεζεο ζρνιείνπ», όπσο απηνί πξνηάζεθαλ
από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-11 (Δγθύθιηνο 1476/Γ1/05
-01- 2011). Όπσο ππνδεηθλύνπλ πξόζθαηεο έξεπλεο, απνηειεί θνηλή αληίιεςε
κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ όηη ε απηναμηνιόγεζε είλαη κηα επηδίσμε πνπ επηβάιιεηαη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο από ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη έρεη ζηόρν λα
ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ (Schildkamp et al., 2009; Vanhoof et al.,
2009; Fischer, 2011). Με ζρεδόλ θπξίαξρε ηελ αληίιεςε απηή, ππήξμε άξλεζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ζην δηαγσληζκό ΒΑ, εμαηηίαο ηεο ζπλάθεηαο πνπ είραλ αξθεηνί
δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ κε δείθηεο απηναμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηόζν ζα
πξέπεη λα γίλεη ζαθέο αθελόο όηη νη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ δελ ππεξεηνύλ
ζηόρνπο απηναμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ δελ έρνπλ ζθνπό λα παξέρνπλ
δεδνκέλα, αιιά λα δηεγείξνπλ δηαδηθαζίεο απόδνζεο λνήκαηνο κεηαμύ ησλ
παξαγόλησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. Άιισζηε όπσο ηνλίδεη ν Reid (2006) ε αύμεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, έρεη νδεγήζεη ζηε ρξήζε δεηθηώλ σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ
δηαρξνληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαθνινύζεζε
θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ζε ζρέζε κε ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. ην πιαίζην
ινηπόλ απηό «ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ αθνξά ηε βαζκνιόγεζε, αιιά θπξίσο ηελ
θαηαλόεζε ή ηελ απνθάιπςε πιεπξώλ θαη όςεσλ πνπ είλαη ή θαίλνληαη ζρεηηθέο»
(Regeer et al., 2009: Fischer, 2011). Οη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ παίδνπλ ην ξόιν
ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζρέζε κε ηελ
πξνζπάζεηα γηα ζηξνθή πξνο ηελ αεηθνξία θη εμππεξεηνύλ ηνλ έιεγρν από ηνπο ίδηνπο
ηνπο εκπιεθόκελνπο, θαηά πόζν ην ζρνιείν ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ
νξίδνπλ έλα ζρνιείν σο αεηθόξν. Η απνδνρή ησλ δεηθηώλ αεηθόξνπ ζρνιείνπ από
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
παξνπζηάζακε, επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη απηνί κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ επξέσο
γηα ηε ζηξνθή ησλ ζρνιείσλ πξνο ηελ αεηθνξία.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η παξνύζα έξεπλα έδεημε όηη νη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ δε δπζθνιεύνπλ ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα αιιαγή πξνο ηελ αεηθνξία, δελ είλαη πνιύπινθνη,
αζαθείο θαη αδηάθξηηνη θαη δελ απνηεινύλ όξγαλν ηεο θπβέξλεζεο. Αληίζεηα,
βνεζνύλ θαζνδεγώληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ, παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο
καζεηέο/καζήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα αλαιάβνπλ δξάζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα
επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ αεηθνξία. Φαίλεηαη
επίζεο, όηη αληαπνθξίλνληαη ζην αίηεκα πνπ δηαηππώλεη ν Oakes (1989) όηη έλα
ζύζηεκα δεηθηώλ πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα

κνληέιν θαη ζε αμίεο πνπ είλαη ζαθείο. Οη δείθηεο αεηθόξνπ ζρνιείνπ εκθαλίζηεθαλ
γηα πξώηε θνξά κέζσ ηνπ Βξαβείνπ Αεηθόξνπ ρνιείνπ θαη έηζη είλαη θάηη λέν γηα ην
εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα. Γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε
θύζε ησλ δεηθηώλ, γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηά ηνπο, γηα
ηνλ αξηζκό ηνπο θαη γηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ώζηε ηα επόκελα ρξόληα λα
δώζνπλ ην πηζαλό δπλακηθό ηνπο ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Ερωτηματολόγιο
Α/Α

Δξώηεζε

Δπηινγή 1

Δπηινγή 2

Δπηινγή 3

Δπηινγή 4

Δπηινγή 5

Δπηινγή 6

1

Η πξσηνβνπιία γηα
ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκό
Βξαβείν Αεηθόξνπ
ρνιείνπ(ΒΑ)
πξνήιζε

Γηεπζπληήο

Δθπαηδεπη
ηθόο

Μαζεηήο

Γνλέαο

Άιινο

Γε
γλσξίδσ

2

Έγηλε ζπλεδξίαζε
ηνπ ζπιιόγνπ
δηδαζθόλησλ γηα λα
ιεθζεί απόθαζε;

Ναη

Όρη

3

Τπήξμε ππνζηήξημε
από εθπαηδεπηηθνύο;

Πνιύ
ηζρπξή

Ιζρπξή

Μέηξηα

Καζόινπ

4

Τπήξμε αληίδξαζε
από εθπαηδεπηηθνύο;

Πνιύ
ηζρπξή

Ιζρπξή

Μέηξηα

Καζόινπ

5

Δλεκεξώζεθαλ όινη
νη
καζεηέο/καζήηξηεο
ηνπ ζρνιείνπ;

Ναη

Όρη

6

ρεκαηίζηεθαλ
νκάδεο δξάζεο ηνπ
ΒΑ ζην ζρνιείν;

7

Πόζεο νκάδεο;

8

Μηθηέο ή ακηγή
ηκήκαηα

9

Πόζνη
εθπαηδεπηηθνί
ζπκπιήξσζαλ
σξάξην κε
πξνγξάκκαηα ηνπ
ΒΑ;
Πόζν ζπρλά
γηλόηαλ αλαθνξά
ζην ΒΑ κέζα ζην
ζρνιείν;

10

Ναη

Όρη

Μηθηέο

Ακηγή
ηκήκαηα

Κάζε κέξα

Κάζε
βδνκάδα

Κάζε
15ήκεξν

Κάζε
κήλα

Κάζε
δίκελν

Αξαηόηεξ
α

11

Ση πνζνζηό
εθπαηδεπηηθώλ
ζπκκεηείρε θαηά
δήισζή ηνπ ζηηο
δξάζεηο ηνπ ΒΑ;

Μέρξη 10%

10-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Γε
γλσξίδσ

12

Ση πνζνζηό
καζεηώλ
ζπκκεηείρε θαηά
δήισζή ηνπ ζηηο
δξάζεηο ηνπ ΒΑ;

Μέρξη 10%

10-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Γε
γλσξίδσ

13

Πόηε μεθίλεζαλ νη
δξάζεηο ηνπ ΒΑ;

επηέκβξην

Οθηώβξην

Ννέκβξην

Γεθέκβξην

Αξγόηεξα

Γε
γλσξίδσ

14

Πνηεο νκάδεο ήηαλ
νη πην δξαζηήξηεο;
(γξάςηε κέρξη 3)

15

Πνηεο νκάδεο ήηαλ
νη ιηγόηεξν
δξαζηήξηεο;
(γξάςηε κέρξη 2)

16

Πνην πνζνζηό
εθπαηδεπηηθώλ δε
ζπκκεηέρεη
θαζόινπ;

Μέρξη 10%

10-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Γε
γλσξίδσ

17

Πνην πνζνζηό
καζεηώλ δε
ζπκκεηέρεη
θαζόινπ;

Μέρξη 10%

10-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Γε
γλσξίδσ

18

Γξάςηε 3-5 ιέμεηο
πνπ εθθξάδνπλ ηελ
επηηπρία ηνπ ΒΑ
ζην ζρνιείν ζαο

19

Τπνγξακκίζηε ηνλ
ηνκέα ζηνλ νπνίν
ππήξμε ε
ζεκαληηθόηεξε
βειηίσζε ζην
ζρνιείν ζαο, σο
απνηέιεζκα ηνπ
ΒΑ

Γλώζεηο

πλεξγαζί
α παηδηώλεθπαηδεπηη
θώλ

Καιό θιίκα

Μείσζε
πνηλώληηκσξηώλ

Μείσζε
δεκηώλ

Γεμηόηεηε
οΙθαλόηεηε
ο

20

Οη δείθηεο

Γπζθνιεύνπ
λ ηελ
πξνζπάζεηα

Δίλαη
πνιύπινθ
νη

Δίλαη
πνιινί

Δίλαη
αζαθείο

Δίλαη
αδηάθξηηνη

Γελ έρσ
γλώκε

21

Οη δείθηεο

Καζνδεγνύ
λ ηελ
πξνζπάζεηα

Γίλνπλ
θίλεηξα
γηα
επηηεύγκα
ηα

Δπηηξέπνπλ
ηελ
εθηίκεζε
ηεο πνξείαο

Καηαλέκν
πλ ηηο
δξάζεηο
ζε νκάδεο

Δπηηξέπνπ
λ εμαγσγή
ζπκπεξαζ
κάησλ

Γελ έρσ
γλώκε

22

Οη δείθηεο

Πξέπεη λα
θαηαξγεζνύ
λ

Πξέπεη λα
κεησζεί ν
αξηζκόο
ηνπο

Πξέπεη λα
απμεζεί ν
αξηζκόο
ηνπο

Πξέπεη λα
ηξνπνπνηε
ζνύλ

Πξέπεη λα
κείλνπλ
σο έρνπλ

Γελ έρσ
γλώκε

23

Πόζν % εθηηκάηε
όηη ζπκκεηείρε ην
ζρνιείν ζαο ζην
ζύλνιν ησλ
δεηθηώλ;

Μέρξη 10%

Μέρξη
25%

Μέρξη 50%

Μέρξη
75%

Μέρξη
100%

Γε
γλσξίδσ

24

Σνπ ρξόλνπ ζα
ζπκκεηάζρεηε ζην
δηαγσληζκό

Ναη

Ίζσο

Όρη

Γε
γλσξίδσ

