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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Ζ παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ: «Δηδίθεπζε
ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», ηνπ Tκήκαηνο Eπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο θαη Βηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., κε ζηόρν λα ζπκβάιιεη ζηελ ζπδήηεζε γηα ην
παξερόκελν έξγν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε
ζρέζε κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε.
Καηαγξάθεθαλ κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο νη απόςεηο νθηώ Υπεπζύλσλ ΚΠΔ. Ζ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο.
Σπδεηήζεθε ε αλαγθαηόηεηα θξηηηθνύ ηύπνπ εθπαίδεπζεο, ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ
ζρέζε ησλ ΚΠΔ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε πξνζθνξά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο, ε
αληίθαζε ζηελ εκπινθή ησλ ΚΠΔ ζε ηνπηθά δεηήκαηα θαη ζηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ε
επηθύιαμε ζηηο δηεθδηθήζεηο αλήιηθσλ καζεηώλ γηα ηελ επίιπζε ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε

ΔΗΑΓΩΓΖ
Από ηδκ έηεεζδ Brundtand, όπμο μνίζηδηε δ «Αεζθόνμξ Ακάπηολδ» (WCED, 1987),
δ δζεεκήξ ημζκόηδηα έπεζ ακαδείλεζ ημκ όνμ ζε ηεκηνζηό εέια δζαθόβμο βζα ημ ιέθθμκ ηδξ
ακενςπόηδηαξ. (Orr, 2003) (Huckle, 2006). Ζ «Δηπαίδεοζδ βζα ηδκ Αεζθόνμ Ακάπηολδ»
έβζκε ημ επίηεκηνμ ηςκ πνμζπαεεζώκ βζα ηδκ αεζθόνμ ακάπηολδ. (WSSD, 2002). Ζ
UNESCO (2005), ηήνολε ηδκ δεηαεηία 2005-2014 ςξ «δεηαεηία βζα ηδκ ΔΑΑ», ηαζ
ακέθααε ηδκ πνμώεδζδ ηδξ ιε ζηόπμ: «..κα εκζςιαηώζεζ αλίεξ ηαζ πναηηζηέξ ηδξ αεζθόνμο
ακάπηολδξ ζε όθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ». Απμζαθδκίζηδηακ μζ παζδαβςβζηέξ ανπέξ
ηδξ ΔΑΑ, μνίζηδηακ μζ επζδζώλεζξ ηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκία, ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ
μζημκμιία ηαζ ακαβκςνίζηδηε όηζ δ έκκμζα ηδξ είκαζ ακμζπηή ζε ενιδκείεξ.
(UNESCO,1992)
Σα ΚΠΔ εκεαννύκμκηαζ κα ζοκενβαζημύκ βζα ηδκ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηώκ ζηδκ θήρδ
απμθάζεςκ (UNECE, 2003), ηαζ ιε ηαηάθθδθμοξ πώνμοξ ηαζ ζηεθέπδ, κα ζοκδεεμύκ ιε
ηδκ δζα αίμο ιάεδζδ, ηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ, ηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ηαζ παναβςβζημύξ
θμνείξ, ώζηε κα απμηεθέζμοκ ιζα απμηεθεζιαηζηή δμιή ηδξ Δ.Α.Α. (Σζαθίηδ, 2005).
Μπμνμύκ κα ιεηαζπδιαηζζημύκ ζε «θάνμοξ» ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ, ηαζ ιε επζιμνθςηζηέξ
δνάζεζξ κα δζαιμνθώζμοκ ιζα ζοθθμβζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ ΔΑΑ (Καηζαηζώνδ, η.ά.,2008),
ιε ζηόπμ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηςκ πμθζηώκ ηαζ ηδκ εκδοκάιςζδ ημοξ βζα ηδκ

ημζκςκζηή αθθαβή (Gough, 2005), πανέπμκηαξ ζημοξ πμθίηεξ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ
(Παπαδδιδηνίμο,1994).
Πανά ηζξ πνμηνμπέξ βζα ζοκενβαζίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηώκ εεζιώκ (UNECE,2005),
θίβα πνάβιαηα έπμοκ βίκεζ ζε εεζιζηό επίπεδμ, αθήκμκηαξ ζε μνβακζζιμύξ ημο ΟΖΔ ηδκ
πνμζπάεεζα ακαπνμζακαημθζζιμύ ηδξ εηπαίδεοζδξ. (Fien, Tilbury,2002). Ζ δζάποζδ ηδξ
έκκμζαξ ηδξ αεζθμνίαξ ζηζξ ημπζηέξ ημζκόηδηεξ είκαζ ιζηνή, παναηδνείηαζ αδοκαιία
μοζζαζηζηήξ εκζςιάηςζδξ ηδξ ΔΑΑ ζηα πνμβνάιιαηα ηςκ ΚΠΔ, ηαζ δ δνάζδ ηςκ ημπζηώκ
πθδεοζιώκ δεκ εοκμείηαζ από ημκ εεζιό. (Φαναββζηάηδξ, 2007). Σα πνμβνάιιαηα ημοξ
εκώ ζοκέααθακ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ βκώζεςκ, δεκ επδνέαζακ ηδκ αθθαβή ζηζξ ζηάζεζξ.
(Εαπανίμο, Καδήξ, 2008).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε αάζδ ηδκ Θειεθζςιέκδ Θεςνία (Glaser,
Strauss, 1967). Ο ζηόπμξ ηδξ είκαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα εεςνία πμο πνμηύπηεζ
από, ηαζ ελδβεί ηα δεδμιέκα πμο έπμοκ ζοθθεπεεί. Βαζίγεηαζ ζηα θεβόιεκα ηςκ
ζοιιεηεπόκηςκ ηαζ απμζημπεί ζημ κα ηναηδεεί πζζηά ζε αοηά. Ο ενεοκδηήξ πνμπςνά από
ηνία ζηάδζα: ηδκ ακμζπηή, ηδκ αλμκζηή ηαζ ηδκ εζηζαζιέκδ ηςδζημπμίδζδ (Mc Callin,2003),
ηαζ αθθδθεπζδνά ιε ημ οθζηό ημο θηάκμκηαξ ζε πενζμπέξ πμο δεκ πνμαθέπμκηαζ εη ηςκ
πνμηένςκ (Strauss, Corbin, 1990). ηδκ ένεοκα ζοιιεηέπμοκ εκκζά οπεύεοκμζ Κέκηνςκ
Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Οζ διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεύλεζξ, ιε ζημζπεία εκενβδηζηήξ
αηνόαζδξ, έβζκακ ζηα βναθεία ηςκ οπεοεύκςκ ηςκ ΚΠΔ ηαζ ιαβκδημθςκήεδηακ εκ βκώζεζ
ημοξ. Ο ενεοκδηήξ ελδβμύζε ημκ ζημπό ηδξ ένεοκαξ, ηαζ δζααεααίςκε βζα ηδκ ακςκοιία ηςκ
ζοιιεηεπόκηςκ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ
Καηά ηδκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ, πνμέηορακ μζ ελήξ ααζζημί άλμκεξ
δεδμιέκςκ, ιε ηζξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ:

Πίνακας 1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΑΑ από ηα ΚΠΔ ζηελ
Τνπηθή Κνηλσλία

Με αάζδ ηδκ εζηζαζιέκδ ηςδζημπμίδζδ ημο ενεοκδηή, ηα παναπάκς δεδμιέκα
ζοβηνμημύκ δύμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: Θεζιζηά ηαζ Παζδαβςβζηά γδηήιαηα. Ζ ζογήηδζδ βζα
ηζξ οπμηαηδβμνίεξ ημοξ ζοκμδεύεηαζ ιε παναηηδνζζηζηά απμζπάζιαηα από ηζξ
ζοκεκηεύλεζξ.
Α. Θεζμικά θέμαηα:
1. Ακαβηαζόηδηα βζα κέμ εεζιζηό πθαίζζμ: «Τν λέν ζεζκηθό πιαίζην πξέπεη λα δηέπεη
ηηο ζρέζεηο κε ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο ελόο ηόπνπ, θαη λα πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα γηα πην
νξγαλσκέλε δνπιεηά θαη θαηάιιειν πξνζσπηθό.»
ε έκα θζθεθεύεενμ ζύζηδια πμο παναδόλςξ οπμζηδνίγεζ ηδκ ΠΔ ζηα ζπμθεία,
πςνίξ κα οπάνπμοκ μζ ηαηάθθδθεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δμιέξ, μ Huckle (2006)
παναιενίγμκηαξ ηδκ αηαιρία ηςκ δμιώκ, εθπίγεζ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζηηύςζδ ηςκ κέςκ
πνμαθδιαηίγμκηαξ βζα ηδκ δζηηοαηή απμηεθεζιαηζηόηδηα ηςκ ΚΠΔ. ηδκ ζογήηδζδ βζα ημ
κέμ εεζιζηό πθαίζζμ ηςκ ΚΠΔ, αλίγεζ κα παναδεζβιαηζζημύιε από ηδκ ένεοκα βζα ημ
«Δπζπεζνδζζαηό ζπέδζμ βζα ηδκ ΔΑΑ» ζηδκ Δθθάδα (Καηζαηζώνδ, η.ά. 2008), ηδκ
Αοζηναθζακή Πνςημαμοθία «Aussi» (Karena, 2010), ηδκ εηπαζδεοηζηή αθθαβή ηδξ
Οοββανίαξ (Csobod, E., ακαθ. IUCN, 2002), ηαζ ηδξ πνςημαμοθίαξ ημο ΚΠΔ Λεεύιμο
(Εαπανίμο, η.α.., 2003), βζα ιζα ιδ δαζηαθμηεκηνζημύ ηύπμο δζδαζηαθία, (Εαπανίμο, Α.,
οιεμύ, Καηζίηδξ, 2005).
Ο Huckle (2001) πνμηείκεζ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ «πενζααθθμκηζηώκ εηπαζδεοηώκ»,
ιαεήιαηα ζζημνίαξ, θζθμζμθίαξ, ημζκςκζμθμβίαξ, ροπμθμβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμθζηζηήξ,
αβςβήξ ημο πμθίηδ, ηνζηζηήξ παζδαβςβζηήξ, ιεεμδμθμβίαξ ένεοκαξ δνάζδξ ηαζ
πμθζηζζιζηώκ ζπμοδώκ. Ο Γεςνβόπμοθμξ (2011) βζα ηα Δθθδκζηά δεδμιέκα πνμηείκεζ
ακάθμβδ εηπαίδεοζδ από ηζξ θοζζηέξ, πενζααθθμκηζηέξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ, ακενςπζζηζηέξ
επζζηήιεξ.
2. Ακηίθαζδ βζα ηδκ ειπθμηή ημο ΚΠΔ ζηα ημπζηά πνμαθήιαηα: «Ο ξόινο ησλ ΚΠΔ
είλαη λα ελεκεξώλνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηνύλ ην θνηλό κε ήπηνπο ηόλνπο.»
«Γηακαξηπξόκαζηε ζαλ άηνκα κέζα από ζπκβνύιηα λέσλ, ηνπηθνύ ηύπνπ, θαη θηλήζεσλ
επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη, θαη όρη ζαλ ΚΠΔ. Ο ρώξνο ησλ ΚΠΔ
δελ ελδείθλπηαη γηα δηεθδηθήζεηο.»
«Τα ΚΠΔ πξέπεη λα εκπιαθνύλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Υπάξρνπλ παξαδείγκαηα όπνπ ε
ηνπηθή θνηλσλία θηλεηνπνηήζεθε κε ζπλαληήζεηο γηα ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο κηαο
πεξηνρήο.»
Φαίκεηαζ όηζ πνέπεζ κα λεπεναζημύκ μζ επζθοθάλεζξ βζα ηδκ ειπθμηή ηςκ ΚΠΔ ζηα
ημπζηά πνμαθήιαηα, θόβς ηςκ ηζκδύκςκ από ηδκ «αηηζαζζηζηή» δνάζδ απθδνμθόνδηςκ
πμθζηώκ. Οζ Tilbury ηαζ Fien, (2002), ηαηαδεζηκύμοκ ημκ ζδιακηζηό νόθμ ηδξ ΔΑΑ ζηδκ
εκδοκάιςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηώκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ απμθάζεςκ, πμο πνΰπμεέηεζ
όιςξ πνμαθδιαηζζιό βζα ηδκ ηονζόηδηα ηςκ ημζκώκ πόνςκ, ηδκ δζεεκή ηαζ δζαβεκεαηή
δζηαζμζύκδ, ημ μζημθμβζηό απμηύπςια, ηαζ ηονίςξ ηδκ ζπέζδ πμζμηζηήξ ηαζ
πμζμηζηήξ ακάπηολδξ. (Huckle, 1996)
3. Ακηίθαζδ ζηδκ ειπθμηή ηςκ ΚΠΔ ιε ηδκ δζά αίμο εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ: «Τα
ΚΠΔ ελεξγνπνηνύλ καζεηέο θαη όρη ελήιηθεο. Πξέπεη λα παξακείλνπλ ηα ΚΠΔ κε απηή ηελ
ηαπηόηεηα.» «Γελ πξέπεη λα αλαθαηεπηνύλ ΜΚΟ ζην έξγν ησλ ΚΠΔ.» «Τν αληηθείκελν ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ από ηα ΚΠΔ είλαη ε ελεκέξσζε γηα ην έξγν ηνπο.»

«Μέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ θνηλσλία, ζα έρνπλ ηα ΚΠΔ ηελ
επθαηξία λα εθαξκόζνπλ πεξηζζόηεξα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα
ηελ αεηθνξία.»
Ζ ΔΑΑ ζημπεύεζ ζηδκ πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή αθθαβή ώζηε «απινί άλζξσπνη λα
κπνξνύλ θαηαλννύλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο εκπεηξηώλ ηνπο κε ην επξύηεξν
θνηλσληθό θαη πνιηηηθό αγώλα», αθθά έπεζ ηαζ ηδκ νδηή πνόεεζδ κα ακαπηοπεμύκ
«πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο» (IUCN, 2002). Φαίκεηαζ αοημκόδημ όηζ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή
ηαηάνηζζδ απαζηείηαζ ιζα πζμ ζοζηδιαηζηή ηαζ εζδζηεοιέκδ δμιή. (Βενβμπμύθμο &
ημύθμξ, 2007). Γζα ηδκ αθθαβή ζηάζδξ πμθζηώκ οπάνπμοκ παναδείβιαηα ηδξ ΔΑΑ, πμο
λεηζκμύκ ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή δζενεύκδζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ, (Clover, D.,
2002) πνμϋπμεέημκηαξ ηδκ ακάθμβδ ηαηάνηζζδ ηςκ ΚΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ.
Β. Παιδαγωγικά θέμαηα:
1. Ακαβηαζόηδηα βζα ηνζηζημύ ηύπμο εηπαίδεοζδ, ιε ζοζηδιζηή ακηίθδρδ ηαζ
εζηίαζδ ζηδκ ηνζηζημύ ηύπμο εηπαίδεοζδ: «Υπάξρνπλ ακθηβνιίεο θαηά πόζν παξέρεηαη
αεηθνξηθή εθπαίδεπζε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ, θαη πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο ζηνλ
ηνκέα απηό.» «Πξέπεη λα ππάξμεη επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ, κε εζηηαζκό
ζηελ θξηηηθνύ ηύπνπ εθπαίδεπζε θαη κε ζπζηεκηθή αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη αλάγθε
λα ελζσκαησζνύλ ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ.»
«Πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνύληαη νη δξάζεηο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιηθώλ
πξνγξακκάησλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα.» «Πξνγξάκκαηα γηα ηελ πείλα, ηελ θαθή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηνλ θαηαλαισηηζκό, πξνσζνύλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ
αεηθνξία.»
Ζ ηνζηζηή ζηέρδ, είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο
πενζαάθθμκημξ. Οζ Καναιένδξ, η.ά. (2006) πνμηείκμοκ ιεηαλύ άθθςκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ
ημζκςκζηά ηνζηζηήξ ΠΔ ζηδκ ηανδζά ημο εηπαζδεοηζημύ ζοζηήιαημξ. Σα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα απαζημύκ ακάθοζδ ηςκ ημζκςκζηώκ, πμθζηζηώκ ηαζ μζημκμιζηώκ ημοξ
παναιέηνςκ. ηδκ ιέπνζ ηώνα πμνεία εθανιμβήξ ηδξ ΠΔ ηα πνμαθήιαηα ακηζιεηςπίγμκηαζ
ιε απθέξ δναζηδνζόηδηεξ, ααζζζιέκεξ ζηδ θζθμζμθία ημο «νδπμύ πενζααθθμκηζζιμύ»
(Huckle1993) (Φθμβαΐηδ, 2006) (Καηζίηδξ & Εαπανίμο, 2005). Σα ζπέδζα ενβαζίαξ ιε
ηνζηζηό παναηηήνα παναιέκμοκ πενζεςνζαηά, βζαηί απαζημύκηαζ ααεύηενεξ ημιέξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ πμο δζέπεηαζ από ηδκ επζηνάηδζδ δαζηαθμηεκηνζηώκ ηαζ κμδζζανπζηώκ
ιμκηέθςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ αλζμθόβδζδξ. (Φθμβαΐηδ, 1998) (Γεςνβόπμοθμξ,
2000). Οζ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ΔΑΑ, δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ
ςξ ζπέζεζξ αδζάζπαζημο ζοκόθμο. (McKeown & Hopkins, 2003).
Παναηδνείηαζ
επζηέκηνςζδ ηονίςξ ζηδ ιεθέηδ ημο αζμθοζζημύ πενζαάθθμκημξ (Φθμβαΐηδ, Λζανάημο,
2003).
ηζξ θζθεθεύεενεξ δδιμηναηίεξ δ άκζζδ ηαηακμιή ηδξ ελμοζίαξ ηαζ δ έθθεζρδ
ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηώκ, εοκμεί ηα επζπεζνδιαηζηά ζοιθένμκηα. Ζ ζοβηεκηνςηζηή
πανμοζίαζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ απμηνέπεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή δνάζδ ζημκ πνμκζηό
μνίγμκηα ημο εηθμβζημύ ηύηθμο. (Huckle, 1993) Αηόια ηαζ δ έηεεζδ ηδξ Unesco to 1991
εκώ επζζδιαίκεζ ηζξ επζπηώζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ιεβέεοκζδξ, δεκ πνμηείκεζ ηδκ ακάπηολδ
πςνίξ ηδκ αύλδζδ ηδξ απόδμζδξ βζαηί δεκ είκαζ ζοιααηή ιε ηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκζηέξ
ζπέζεζξ. Παν όθα αοηά, ηα ακενώπζκα δζηαζώιαηα, δ ημζκςκζηή δζηαζμζύκδ, δ δδιμηναηία,
ςξ ηεκηνζηά γδηήιαηα ηδξ αεζθμνίαξ (Fien, J. & Tilbury D. 1998), βίκμκηαζ όθμ ηαζ πζμ
επίηαζνα θόβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ημο ηαπζηαθζζιμύ.

Οζ Mogensen & Mayer (2005) βζα ημκ ηνζηζηά ζηεπηόιεκμ άκενςπμ ημκίγμοκ ηα
ενιδκεοηζηά ζημζπεία ηδξ ΔΑΑ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηαζ
πνμαθδιαηίγμοκ βζα ηζξ πανειαάζεζξ πμο δεκ απμζημπμύκ ζηδκ αθθαβή ζηάζδξ ηςκ
ζοιιεηεπόκηςκ. Ο Thomas (2009) εεςνεί επίζδξ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ςξ ιζα δζαδζηαζία ιε
ηδκ μπμία μζ άκενςπμζ δζενεοκμύκ εεςνήζεζξ πμο θεζημονβμύκ οπόβεζα ηαζ οζμεεημύκ
μπηζηέξ δζαθμνεηζηέξ από ηζξ δζηέξ ημοξ. Δνςηήζεζξ πμο αμδεμύκ κα εζηζάζμοιε ηνζηζηά
ζηδκ μοζία ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ζημκ θόβμ ηδξ ύπανλδξ ιαξ είκαζ ημο ηύπμο: Σζ; Πςξ; Γζα
πμζόκ; Δκάκηζα ζε πμζόκ; Από πμζόκ; Τπέν πμίμο; Γζα πάνδ ηίκμξ; (Freire, 1976) Ζ ιέεμδμξ
ηδξ ζοζηδιζηήξ ημο παναηδνδηή (πίγα, 2008) ηζκείηαζ επίζδξ πνμξ ηδκ ηνζηζηή εεώνδζδ
ημο εαοημύ ηαζ ηςκ εεζιώκ.
2. Ακηζθάζεζξ βζα ηδκ ειπθμηή ηςκ ακήθζηςκ ιαεδηώκ ζε δζεηδζηήζεζξ βζα ηδκ
επίθοζδ ημπζηώκ πνμαθδιάηςκ: «Ζ ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία
επηηπγράλεηαη κε ηελ επαθή ησλ παηδηώλ κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο.» «Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε
ζύληαμε θαη ε απνζηνιή από ηα παηδηά, επηζηνιώλ πξνο ηηο δεκνηηθέο αξρέο ζην ηέινο ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπο, θαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.»
«Ο καζεηήο εθπαηδεύεηαη ζε εηθνληθά παξαδείγκαηα, θαη δελ ληώζεη ηελ αίζζεζε ηεο
δύλακεο ηνπ πνιίηε. Τν ζρνιείν είλαη ήξεκν πνηακάθη ζην κπαιό θαη ηηο θαξδηέο ησλ
καζεηώλ, θαη κπνξεί ηα παηδηά λα παξαζπξζνύλ ζε από ζπκθέξνληα άιισλ.» «Ο ρώξνο ησλ
ΚΠΔ θαη ησλ ζρνιείσλ δελ ελδείθλπηαη γηα δηεθδηθήζεηο.» «Τα ΚΠΔ δελ ζέηνπλ ζαλ ζηόρν
ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, θάηη
πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηα πνιύκελα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν.»
πεηζηά ιε ηζξ επζθοθάλεζξ βζα ηζξ δζεηδζηήζεζξ ηςκ παζδζώκ, μζ Hopkins ηαζ
McKeown (ακαθ. ζημοξ Fien, J. & Tilbury D, 2002) ζοκάδμοκ ζηδκ ακάθδρδ δνάζδξ εη
ιένμοξ ηςκ ιαεδηώκ ιε ζηόπμ ηδκ επίθοζδ ηςκ ημπζηώκ πνμαθδιάηςκ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ
κα βκςνίγμοκ ηα πνμαθήιαηα ηδξ ημζκόηδηαξ ημοξ ηαζ κα δνμοκ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ημοξ
ςξ θμνείξ ηδξ ημζκςκζηήξ αθθαβήξ. (Εαπανίμο, η.ά. 2003) Βαζζηή πνμϋπόεεζδ είκαζ δ
ηνζηζηή ακάθοζδ ηαζ δ ααεζά ηαηακόδζδ ηςκ γδηδιάηςκ, (Φθμβαΐηδ 2006) εέζδ πμο
δζαθμνμπμζείηαζ από ηδκ πναηηζηή ηςκ διενήζζςκ πνμβναιιάηςκ ηςκ ΚΠΔ.
Ο Siegel (1998), (ακαθ.Mogensen & Mayer 2005) ακαθένεζ όηζ ιέζς ηδξ ιεθέηδξ
ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδξ εβηονόηδηαξ ηςκ πθδνμθμνζώκ, ηδξ ακάθοζδξ ηςκ οπμεέζεςκ, ηδξ
ελέηαζδξ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηαζ ηςκ εκαθθαηηζηώκ πνμηάζεςκ, ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ
πνμζςπζηώκ εέζεςκ ηαζ δοκαημηήηςκ δνάζδξ, μζ ιαεδηέξ ελμζηεζώκμκηαζ ιε ημοξ
ιδπακζζιμύξ επίθοζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Ζ ηνζηζηή ζηέρδ απέκακηζ ζηδκ πμθοπθμηόηδηα
ηςκ γδηδιάηςκ εκεαννύκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα εηθάαμοκ ηζξ δοζημθίεξ ςξ εοηαζνίεξ, ηαζ κα
ηαηακμήζμοκ όηζ δεκ οπάνπεζ πναβιαηζηή εθεοεενία πςνίξ ηδκ ααεααζόηδηα ηδξ επζθμβήξ.
Μζα απμηοπδιέκδ δνάζδ βζα ημοξ ιαεδηέξ -δ αδοκαιία επίθοζδξ εκόξ πενζααθθμκηζημύ
πνμαθήιαημξ- ιπμνεί βζα ημοξ εηπαζδεοηζημύξ κα απμηεθεί ιζα πεηοπδιέκδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία (Schnack, 2000)(ακαθ.Mogensen & Mayer, 2005).
Ζ «νεαθζζηζηή» εέζδ, όηζ ηα ΚΠΔ δεκ ιπμνμύκ κα εέημοκ ζακ ζηόπμ ηςκ διενήζζςκ
πνμβναιιάηςκ ημοξ ηδκ αθθαβή ηδξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηώκ ηαζ ημ όηζ αοηό βίκεηαζ ζηα
πμθύιδκα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα πμο επδνεάγμοκ πενζζζόηενμ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ
εθπίδεξ εθανιμβήξ ηδξ ΔΑΑ από ηα ΚΠΔ. (Φθμβαΐηδ, 2006) Φαίκεηαζ όηζ δ ηοπζηή
εηπαίδεοζδ εκαπμεέηεζ ηδκ ΔΑΑ ζηα ΚΠΔ, ηαζ αοηά εκαπμεέημοκ ηζξ εθπίδεξ βζα αθθαβή
ηδξ ζηάζδξ ηςκ παζδζώκ ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα. (Ακδνζημπμύθμο,
2006)
(ακαθ.Εαπανίμο, Καδήξ,2008)

3. Σα ΚΠΔ πνμζθένμοκ πενζζζόηενμ ακ θεζημονβμύκ ιε ιαεδηέξ ημκηζκώκ ζπμθείςκ:
«Υπάξρεη ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ηα ηνπηθά ζέκαηα. Ζ αλαθάιπςε εθ λένπ ζηνηρείσλ γηα
ηνλ ηόπν ηνπο πνπ ηνπο νδεγεί ζε αγάπε γηα ην ηνπηθό πεξηβάιινλ. Ζ επηθνηλσλία κε ηα
ζρνιεία θαη ηνπο θνξείο ζε ηνπηθό επίπεδν είλαη θαιύηεξε.» «Τα ηνπηθά ζρνιεία κπνξνύλ λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε θξηηηθή ζθέςε θαη πίεζε. Υπάξρεη παξάδεηγκα
θηλεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κεηά από αλάινγν πξόγξακκα γηα ηελ γηα ηελ νξζή
δηαρείξηζε θνηλνηηθώλ αιιά θαη ζρνιηθώλ ρώξσλ.» «Τα ΚΠΔ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηα ηνπηθά ζρνιεία.»
Σμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηώκ βζα ειπεζνίεξ δνάζδξ ζε όηζ ημοξ αθμνά, είκαζ ζζπονό
ηαηά ηζξ δδθώζεζξ ηςκ ζοιιεηεπόκηςκ ηαζ θαίκεηαζ κα ζοκάδεζ ιε ηδκ άπμρδ ημο Kolb
(1984) βζα ηδκ αζςιαηζηή ιάεδζδ. Ο Thomas, (2009) ελδβεί όηζ μζ αοεεκηζηέξ ειπεζνίεξ
έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. ηδκ ίδζα εειαηζηή ζοκδβμνεί ηαζ μ
Hart (1997): «ηα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην δηθαίσκα όισλ λα έρνπλ ιόγν ζηελ πγηή
θαη γεκάηε λόεκα ζηε δσή γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο ζε απηόλ ηνλ πιαλήηε ... απηό κπνξεί λα
επηηεπρζεί κόλν κέζσ ζπρλώλ εκπεηξηώλ ζηελ άκεζε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή γηα ζεζκηθέο
ξπζκίζεηο. . . Με απηό ηνλ ηξόπν ηα παηδηά νδεγνύληαη ζηε γλήζηα ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία
σο ελήιηθεο». Οζ Fien & Tilbury, (2002), ζοιθςκμύκ ιε ηδκ εέζδ ημο Hart όηζ ιόκμ ιέζς
ηδξ άιεζδξ ζοιιεημπήξ ηςκ παζδζώκ ζε δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ακαπηύζζεηαζ δ αίζεδζδ
όηζ είκαζ δζηή ημοξ εοεύκδ κα ζοιιεηέπμοκ ηαζ κα δνμοκ βζα όηζ ημοξ αθμνά.
ε έκα ζπμθείμ πμο πενζμνίγεζ ηζξ ζοβηνμύζεζξ, ηαζ ζε έκα ΓΔΠΠ πμο αβκμεί ηδκ
«ακάπηολδ ηδξ ζηακόηδηαξ δνάζδξ ηςκ ιαεδηώκ», δ ζηακόηδηα δνάζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
ηνζηζηή ζηέρδ, αθμύ δ επζθμβή ιζαξ δνάζδξ ειπενζέπεζ ηάπμζα ζημπζιόηδηα, πμο
αζηζμθμβεί αοηήκ ηδκ επζθμβή. (Mogensen & Mayer 2005) Ζ πνμζέββζζδ IVAC απμηεθεί
ιία πνόηαζδ πμο ζημπεύεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακόηδηαξ δνάζδξ ηαζ ζηδκ ιεηάααζδ ηςκ
παζδζώκ από ηδκ αδοκαιία, ζηδ εέθδζδ βζα δνάζδ (Σζεανέκδ 2008). ηδκ ίδζα ηαηεύεοκζδ
δ «επίθοζδ πνμαθήιαημξ», ζοιαάθεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ δζαιόνθςζδ εκενβώκ πμθζηώκ
(ηεθακόπμοθμξ, Μπαγίβμο 2005)

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ απμδεπόιεκμζ ηδκ ακαβηαζόηδηα εκζςιάηςζδξ ηδξ ΔΑΑ ζημ ένβμ
ηςκ ΚΠΔ ηαζ ηδξ εζηίαζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημοξ ζηδκ ηνζηζηή εηπαίδεοζδ, δζαπίζηςζακ
ηδκ ακάβηδ ζηεθέπςζδξ ηςκ ΚΠΔ ιε επανηέξ ηαζ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηό ηαζ ηόκζζακ
ηδκ ζδιαζία εκόξ κέμο εεζιζημύ πθαζζίμο πμο εα δζέπεζ ηδκ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ ημπζηή
ημζκςκία, ηδκ ηοπζηή ηαζ άηοπδ εηπαίδεοζδ.
Πνμέηορε όηζ δ εθανιμβή ηδξ ΔΑΑ, ηαεζζηά ακαβηαία ηδκ ζοιιεημπή ηςκ
εηπαζδεομιέκςκ ζε ιαηνμπνόκζα πνμβνάιιαηα πμο πδβάγμοκ από ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ, ιε
ζηόπμ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ «άζηδζδ πμθζηζηήξ» απέκακηζ ζηζξ πζεακόκ
άηαιπηεξ ημπζηέξ εεζιζηέξ δμιέξ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. Σα ΚΠΔ ηαθμύκηαζ κα
εζηζάζμοκ ζε ζημπεοιέκεξ μιάδεξ εκδθίηςκ ηαζ εηπαζδεοηζηώκ ηδξ πενζμπήξ ημοξ,
ελεηάγμκηαξ ηδκ απμηεθεζιαηζηόηδηα ηςκ διενήζζςκ πνμβναιιάηςκ, ηαζ ηδξ δζηηοαηήξ
οπμδμιήξ ημοξ.
Οζ ακηζννήζεζξ πμο δζαηοπώεδηακ βζα ηδκ έκηαλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ζημ
ένβμ ημοξ, μζ επζθοθάλεζξ βζα ηδκ ειπθμηή ηςκ ΚΠΔ ζηα ημπζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηςκ
ακήθζηςκ ιαεδηώκ ζε δζεηδζηήζεζξ, δεκ ζοκάδμοκ ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ακαθμνέξ ηδξ ΔΑΑ.
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