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Editorial
Ένα μήνυμα από τον John Huckle
Για μια ακόμθ φορά θ χϊρα μασ βρίςκεται μπροςτά ςε πρόωρεσ εκλογζσ. Οι εκλογζσ αυτζσ κεωροφνται από πολλοφσ ωσ οι πιο κρίςιμεσ τθσ μεταπολίτευςθσ. Πρόκειται να κρίνουν πολλά διακυβεφματα για τθν Ελλάδα. Το Αειφόρο Σχολείο αντλϊντασ από τισ αρχζσ τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ
ςτζκεται κι αυτό κριτικά απζναντι ςτα γεγονότα και ςε όλα όςα πρόκειται να ςυμβοφν. Υποςτθρίηοντασ τθν κριτικι ςκζψθ και διερευνϊντασ εναλλακτικζσ για ζνα καλφτερο κόςμο για όλο τον κόςμο υιοκετεί τθν αμφιβολία, τθν αμφιςβιτθςθ, τον προβλθματιςμό, τθν ψφχραιμθ και υπεφκυνθ
ματιά ςτα κοινωνικά και οικονομικά ηθτιματα.
Στο πλαίςιο αυτό ηιτθςε από τον, γνωςτό ςτθν Ελλάδα, διανοθτι και ςυγγραφζα τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία John Huckle (http://john.huckle.org.uk)
να ςτείλει ζνα μινυμα ς’ εμάσ τουσ Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ ενόψει των εκλογϊν τθσ 25θσ Ιανουαρίου, αφοφ, όπωσ γνωρίηουμε, παρακολουκεί κακθμερινά και από διάφορεσ πθγζσ τα τεκταινόμενα ςτθ χϊρα μασ και ςυμπάςχει μαηί μασ.
Το μινυμα του John Huckle είναι το παρακάτω:

Οι εκλογζσ που πλθςιάηουν προςφζρουν ςτθν Ελλάδα τθν προςδοκία ότι κα μπει ζνα τζλοσ
ςτθν περίοδο τθσ λιτότθτασ. Τι δίδαξε θ περίοδοσ τθσ λιτότθτασ ςτουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ςχετικά με το πϊσ να ηουν με πιο βιϊςιμουσ τρόπουσ ηωισ και πϊσ να διδάςκουν τθν αειφορία; Με αναφορά ςτισ ιδζεσ του David Harvey για τθν πολιτικι δράςθ (Harvey, 2014, pp. 294
-297*), ο John Huckle προτείνει οι εκπαιδευτικοί να αναλογιςτοφν και να δράςουν ςχετικά
με το αν θ λιτότθτα ζχει διδάξει τουσ πολίτεσ ότι:
1. Είναι δυνατόν να καλυφκοφν οι ανκρϊπινεσ ανάγκεσ χωρίσ το ςφςτθμα τθσ αγοράσ που
επιδιϊκει τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ, κακϊσ αυτό ςυγκεντρϊνει τον πλοφτο και κατανζμει τα αγακά με κριτιριο τθν ικανότθτα κάποιου να πλθρϊςει.
2. Είναι δυνατζσ οι ςυναλλαγζσ με τθ χριςθ νζων μορφϊν «χριματοσ» που δεν μπορεί να
ςυςςωρευτεί από τα άτομα ωσ μορφι κοινωνικισ ιςχφοσ
3. Σε περιόδουσ κρίςθσ θ ατομικι κερδοςκοπία και θ απόκτθςθ κοινωνικισ ιςχφοσ μζςω
τθσ διαφκοράσ, γίνονται γενικά λιγότερο αποδεκτζσ
4. Υπάρχει αξία ςτθν ςυνεργατικι παραγωγι, με τισ διάφορεσ κοινότθτεσ να αποφαςίηουν
τι, πϊσ και πότε κα παράγουν, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ, ϊςτε να ικανοποιιςουν τισ
κοινζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ.
5. Οι ρυκμοί τθσ κακθμερινότθτασ μειϊνονται προςφζροντασ άφκονο χρόνο για προςωπικι και κοινωνικι πρόοδο.
6. Κεωρείται πολφτιμθ θ αμοιβαία προςφορά βοικειασ μζςω τθσ οποίασ τα άτομα και οι
κοινωνίεσ ςυναντιοφνται προκειμζνου να αξιολογιςουν, να ςχεδιάςουν και να αναλάβουν κοινά κακικοντα κακϊσ και να αςχολθκοφν με κοινά προβλιματα.
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7. Ακόμθ και ςε εποχζσ λιτότθτασ υπάρχουν αρκετά για να καλφψουν τισ ανάγκεσ όλων,
αλλά όχι τθν απλθςτία τθσ μειοψθφίασ
8. Θ μθδενικι ανάπτυξθ ι μια οικονομία ςτακερισ κατάςταςθσ μπορεί να είναι επικυμθτι, αν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθ μζγιςτθ δυνατι ανάπτυξθ των ατομικϊν και
ςυλλογικϊν ικανοτιτων και δυνάμεων.
9. Εναλλακτικοί τρόποι ηωισ, πζραν τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, είναι δυνατόν να αξιοποιοφν φυςικοφσ πόρουσ και υπθρεςίεσ με πιο αειφόρουσ τρόπουσ αλλά και να ξαναδϊςουν ςτον φυςικό κόςμο τθ «μαγεία» του.
10. Τζτοιεσ εναλλακτικζσ λφςεισ μποροφν να ξαναφζρουν ςε επαφι τουσ ανκρϊπουσ με
τον εαυτό τουσ, με τουσ γείτονεσ τουσ και με όλα τα πλάςματα του κόςμου.
Οι επερχόμενεσ εκλογζσ παρζχουν το πλαίςιο για να ενςωματϊςουμε αυτι τθν προβλθματικι και δράςθ ςτο ςχολικό πρόγραμμα.
* Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, David Harvey, Profile Books, 2014
http://john.huckle.org.uk
μετάφραςθ: Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ και Κατερίνα Χριςτοδοφλου
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Ραγκόςμια Διάςκεψθ τθσ UNESCO

Ο απόηχοσ από τη Nagoya
Βζρα Δθλάρθ και Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ
Στθ Nagoya τθσ Λαπωνίασ πραγματοποιικθκε μεταξφ 10 και 12 Νοεμβρίου 2014 θ Ραγκόςμια Διάςκεψθ τθσ UNESCO, με τθν οποία ολοκλθρϊκθκε θ Δεκαετία τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο
Ανάπτυξθ των Θνωμζνων Εκνϊν (2005-2014). Στθ ςυνάντθςθ πιραν μζροσ πάνω από 1000 άτομα
από 150 χϊρεσ: 76 υπουργοί και υφυπουργοί, εκπρόςωποι ΜΚΟ, πανεπιςτθμίων, του ιδιωτικοφ
τομζα, των οργανιςμϊν των Θνωμζνων Εκνϊν, των νζων, κακϊσ και πολλοί εμπειρογνϊμονεσ.
Ρριν τθ Διάςκεψθ είχαν προθγθκεί ςτθν πόλθ Okayama ςυναντιςεισ Νζων (Youth Forum) και μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν των Συνεργαηομζνων Σχολείων με τθν UNECO (ASPnet Events for ESD).
Θ Συνδιάςκεψθ ολοκλθρϊκθκε με τθν ομόφωνθ υιοκζτθςθ τθσ Διακιρυξθσ για τθν Εκπαίδευςθ
για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, θ οποία κζτει και επίςθμα τθν ζναρξθ του Ραγκόςμιου Ρρογράμματοσ
Δράςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με επίκεντρο τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Global Action Program on
Education for ESD [GAP]) (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368e.pdf).
Στo πλαίςιo του ςυνεδρίου, επαναβεβαιϊκθκε ο ρόλοσ τθσ UNESCO ωσ του παγκόςμιου κακοδθγθτικοφ-ςυντονιςτικοφ οργανιςμοφ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του νζου προγράμματοσ δράςθσ
για τθν ΕΑΑ (2015-2024). Επίςθσ εκφράςκθκε θ δζςμευςθ του ςυνόλου των χωρϊν να εμπλακοφν
ενεργά ςτθν ΕΑΑ και να ςτθρίξουν δυναμικά και ςυλλογικά, δράςεισ και ενζργειεσ ςε τοπικό, εκνικό, περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο, οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων.
Θ Γενικι Διευκφντρια τθσ UNESCO, κα Irina Bokova, παρουςίαςε τθν Σελικι Ζκκεςθ τθσ UNESCO
για τθν υλοποίθςθ τθσ Δεκαετίασ με τίτλο «Διαμορφώνοντασ το μζλλον που κζλουμε»,“Shaping
the Future We Want”http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf.
Ππωσ αναφζρει ςτθν ειςαγωγι θ κα Bokova, «Θ Ζκκεςθ παρουςιάηεται ςε μια ςθμαντικι περίοδο
κακϊσ τα κράτθ-μζλθ ετοιμάηονται να κλείςουν τισ διαπραγματεφςεισ για τθν παγκόςμια ατηζντα
μετά το 2015 και να εγκαινιάςουν μια ομάδα ςτόχων αειφόρου ανάπτυξθσ».
Ρράγματι, θ ςτιγμι είναι ςθμαντικι γιατί βριςκόμαςτε ςτθν καρδιά των διαπραγματεφςεων για τα
κζματα που κα τεκοφν μετά το 2015 και για αρκετά χρόνια μετά. Θ προςπάκεια όλων των εμπλεκομζνων με τθν εκπαίδευςθ, είναι να καταλάβει τθ κζςθ και το χϊρο που τθσ αξίηει ςτουσ νζουσ
ςτόχουσ. Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ ωσ προαπαιτοφμενο για τθν προϊκθςθ και υλοποίθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, πρζπει να ζχει ξεχωριςτι κζςθ και ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ.
Από τθν Ζκκεςθ προκφπτει ότι θ ςε όλεσ τισ χϊρεσ ζγιναν πολλά και πολφ ςθμαντικά πράγματα
από διαφορετικοφσ φορείσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Ρολλοί
άνκρωποι δραςτθριοποιικθκαν και εργάςτθκαν για τον αναπροςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ
προσ τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Θ Ζκκεςθ λειτουργεί όχι μόνο ωσ καταγραφι των δράςεων αλλά και
ωσ ςθμείο αναφοράσ καλισ πρακτικισ, ϊςτε μακαίνοντασ ό ζνασ από τον άλλον να πετφχουμε περιςςότερα. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςτιριξθ των δράςεων μζςα από ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ
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αποφάςεισ (νόμοι, κανονιςμοί, αποφάςεισ, κα)που είναι απαραίτθτεσ για τθν προϊκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΑΑ).
Και θ Ελλάδα
Είναι ςθμαντικό ότι ςε αρκετά ςθμεία τθσ Ζκκεςθσ γίνεται αναφορά ςτθν Ελλάδα. Συγκεκριμζνα
αναφζρεται ςαν παράδειγμα ςε εκνικό επίπεδο θ πρωτοβουλία για το Βραβείο Αειφόρου χολείου με βιβλιογραφικι αναφορά ςτο άρκρο του Δθμιτρθ Καλαϊτηίδθ(«SUSTAINABLE SCHOOL
INDICATORS: APPROACHING THE VISION THROUGH THE SUSTAINABLE SCHOOL AWARD», Journal of
Teacher Education for Sustainability, vol. 14, no. 2, pp. 165–178, 2012). Μάλιςτα θ αναφορά αυτι
είναι θ μοναδικι ελλθνικι βιβλιογραφικι αναφορά ςε όλθ τθν Τελικι Ζκκεςθ, κάτι που αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ χϊρα μασ, για τθ δυναμικι του Αειφόρου Σχολείου και του ςυγκεκριμζνου τρόπου υλοποίθςισ του, δθλαδι, μζςω των Δεικτών Αειφόρου χολείου. Λδιαίτερα επιςθμαίνεται ςτθν ζκκεςθ ότι πρόκειται για μία προςπάκεια να ειςαχκοφν οι αρχζσ και οι αξίεσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςτθν κακθμερινι ηωι του ςχολείου μζςα από τθν ολιςτικι ςχολικι προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ UNESCO. Για τθν Aeiforum και τθν Ομάδα Αειφόρου χολείου
είναι ιδιαίτερα τιμθτικι αυτι θ αναφορά, διότι αποδεικνφει ότι το όραμα του Αειφόρου Σχολείου
μπορεί να γίνει εφικτό, με τθ χριςθ των δεικτών που λειτουργοφν ςαν οδθγόσ, προκειμζνου μια
ςχολικι κοινότθτα να προςεγγίςει τθν αειφορία. Μετά από αυτό ελπίηουμε το Υπουργείο Ραιδείασ
να εγκρίνει το Ρρόγραμμα «Δείκτεσ Αειφόρου Σχολείου: το αειφόρο ςχολείο ςτθν πράξθ» το οποίο ζχουμε υποβάλλει προσ ζγκριςθ τρεισ φορζσ.
Κατά τθ διάρκεια των τριϊν θμερϊν τθσ παγκόςμιασ διάςκεψθσ ζγιναν τα εργαςτιρια: Εορτάηοντασ μια Δεκαετία Δράςθσ (Celebrating a Decade of Action), Αναπροςανατολιςμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Οικοδόμθςθ ενόσ Καλφτερου Μζλλοντοσ για Πλουσ (Reorienting Education to Build a
Better Future for All), Επιταχφνοντασ τθ Δράςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Accelerating Action for
Sustainable Development), Κζτοντασ τα κζματα τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ μετά
το 2014 (Setting the Agenda for ESD beyond 2014). Στα εργαςτιρια ςυηθτικθκαν κζματα όπωσ:
πολιτικζσ, θ ςυμβολι τθσ ΕΑΑ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ χιλιετίασ, αξιολόγθςθ τθσ Δεκαετίασ,
πρϊιμθ φροντίδα και εκπαίδευςθ, πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ
εκπαιδευτικϊν, ανϊτατθ εκπαίδευςθ και ζρευνα, τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ, νζεσ τεχνολογίεσ, παγκόςμια ιδιότθτα του πολίτθ, νερό, ενζργεια, υγεία, βιοποικιλότθτα, πρόλθψθ καταςτροφϊν, βιϊςιμθ παραγωγι και κατανάλωςθ, πράςινθ οικονομία ςτο πλαίςιο εξάλειψθσ τθσ φτϊχιασ,
βιϊςιμεσ πόλεισ, ζνταξθ τθσ ΕΑΑ ςτθν πολιτικι ςε διαφορετικά επίπεδα, ο ρόλοσ των τοπικϊν
πρωτοβουλιϊν κλπ.
Στο τζλοσ τθσ Διάςκεψθσ υιοκετικθκε Διακιρυξθ (Aichi-Nagoya Declαration on ESD) ςτθν οποία
μεταξφ άλλων αναφζρεται ότι θ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ κα πρζπει να παραμείνει
ψθλά ςτα κζματα εκπαίδευςθσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, να λθφκεί υπόψθ το κείμενο τθσ
Ραγκόςμιασ Διάςκεψθσ του ίο (The Future We Want) και να αποτελζςει το Ραγκόςμιο Ρρόγραμμα Δράςθσ και ο Οδθγόσ υλοποίθςθσ τθ ςυνζχεια τθσ Δεκαετίασ.
Θ Διάςκεψθ τθσ Nagoya ςθματοδοτεί τθν υποςτιριξθ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ
και τθ ςυνζχιςι τθσ με μια άλλθ κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία, το Παγκόςμιο Πρόγραμμα Δράςθσ,
το
οποίο
υποςτθρίηεται
από
ζναν
Οδθγό
Τλοποίθςθσ
(Roadmap
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf).
Σε αυτό αναλφονται οι πζντε προτεραιότθτεσ που αφοροφν τισ πολιτικζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τα
ςχολεία, τθν τοπικι κοινωνία και τθ νεολαία. Υποδεικνφει ςε ποιουσ άξονεσ μπορεί να κινθκεί θ
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κάκε ομάδα για να ςυμβάλλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, υπογραμμίηοντασ ότι πρόκειται για μια διαδικαςία που ςυνεχίηεται και μετά τθ Δεκαετία τθσ ΕΑΑ με καλφτερεσ προοπτικζσ, διότι τϊρα υπάρχει εμπειρία, ζχουν αναγνωριςτεί οι αδυναμίεσ και μποροφν να βρεκοφν λφςεισ.
Το Αειφόρο χολείο μζςα από τουσ Δείκτεσ Αειφόρου χολείου, όπωσ το προτείνει θ “Aeiforum”,
ςυνάδει με τουσ Στόχουσ 1 και 2 του Ραγκόςμιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ και με τθν Ρροτεραιότθτα “Transforming learning and training environments” (Priority Action Area 2).
Κλείνοντασ, μποροφμε να ποφμε ότι πλζον θ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ χαίρει διεκνοφσ αναγνϊριςθσ ωσ ζνα ςτοιχείο τθσ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ και καταλφτθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
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Προςεγγίζοντασ το Αειφόρο Σχολείο
Ευγγελία Κζκερθ, δαςκάλα, μεταπτυχιακι φοιτιτρια ςτο Π.Μ.Σ: «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για
τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ», του Φ.Π.Ψ., ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι του Ε.Κ.Π.Α
Θ βαςικι ιδζα του αειφόρου ςχολείου είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ ζννοιασ τθσ αειφορίασ ςε κάκε
πλευρά τθσ ςχολικισ ηωισ, ςτθ διοίκθςθ, ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ςτθ διαχείριςθ των κτθρίων,
κακϊσ και ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα (Huckle, 2010).
Μάλιςτα ο Posch ςυνδζει τθν ςτροφι των ςχολείων προσ τθν αειφορία με τθν οικολογικοποίθςι
τουσ. Κεωρεί δθλαδι πωσ μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ διαμορφϊνονται ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ανκρϊπων και του περιβάλλοντοσ, που κα οδθγιςουν ςε μια αειφόρα ποιοτικι ηωι για όλουσ. Θ οικολογικοποίθςθ είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία που δεν αφορά μόνο τα ςχολεία, αλλά και όλα τα κεςμικά όργανα του κοινωνικοφ ιςτοφ. Τα ςχολεία που ςτοχεφουν ςτθν οικολογικοποίθςθ παίρνουν πρωτοβουλίεσ ςε τρία πεδία, ςτο παιδαγωγικό, ςτο κοινωνικό / οργανωςιακό και ςε τεχνικό / οικονομικό πεδίο. Θ οικολογικοποίθςθ δθλαδι όπωσ τθν εννοεί ο Posch,
είναι θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ ςτροφι των ςχολείων προσ τθν αειφορία.
Σα τρία πεδία του αειφόρου ςχολείου
Θ ζννοια του αειφόρου ςχολείου (sustainableschool) προτείνει τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ λειτουργία
μιασ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αειφορίασ. Συγκεκριμζνα, το ςχολείο αντιμετωπίηεται ωσ ζνα ανοιχτό ςφςτθμα διαρκοφσ μεταβολισ, το οποίο ενςωματϊνει κεωρθτικά και πρακτικά τισ επιδιϊξεισ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Αυτό γίνεται ςτο πλαίςιο πραγματικϊν, ουςιαςτικϊν
και όχι ςυμβολικϊν αλλαγϊν, δομθμζνων ςτθν υπάρχουςα κουλτοφρα, ςτισ αξίεσ, ςτουσ ςτόχουσ
και τισ προτεραιότθτεσ των ίδιων των ςχολείων, ςτθ βάςθ των τοπικϊν τουσ ςυνκθκϊν και του άμεςου περιβάλλοντοσ τουσ (Gough, 2005). Το ςχολείο μπορεί να διεκδικιςει τθν ταυτότθτα του
αειφόρου, μόνο όταν ενςωματϊςει τα ηθτιματα που αναδφονται και απαςχολοφν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και ςυμβαδίςει με τθ διεκδίκθςθ ςοβαρϊν κοινωνικϊν αλλαγϊν (Huckle, 1996).
Ο Posch ςτο άρκρο του «TheEcologisationofSchoolsanditsImplicationsforEducationalPolicy» (1999)
υποςτθρίηει τθν φπαρξθ τριϊν πεδίων λειτουργίασ των ςχολείων που λειτουργοφν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αειφορίασ. Τα πεδία αυτά είναι το παιδαγωγικό, το κοινωνικό –οργανωςιακό και το τεχνικο- οικονομικό. Εςτιάηοντασ ςε μια κοινωνικά κριτικι προςζγγιςθ, το αειφόρο ςχολείο ςτθρίηεται ςε μια διευρυμζνθ προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ, επιφζροντασ αλλαγζσ ςε όλα τα πεδία λειτουργίασ του ςχολείου (Posch, 1999). Αντίςτοιχα θ Gough ςτο άρκρο τθσ «Sustainable Schools:
Renovating Educational Processes» (2005) αναφζρει τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ ζξι αειφόρων ςχολείων ςτθν Αυςτραλία ςε πεδίο παιδαγωγικό, κοινωνικό, και οικονομικό, περιβαλλοντικό.
Σο παιδαγωγικό
Στο παιδαγωγικό πεδίο, το ςχολείο που είναι προςανατολιςμζνο ςτθν αειφορία δθμιουργεί μακθςιακζσ εμπειρίεσ ενδιαφζρουςεσ και ςθμαντικζσ για τουσ μακθτζσ του, αλλά και για τθν κοινότθτα μζςα ςτθν οποία λειτουργεί. Εςτιάηει ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που δομοφνται γφρω από
πραγματικζσ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, μζςω των οποίων οι μακθτζσ μποροφν να οικοδομιςουν μια μορφι μάκθςθσ που ζχει νόθμα (meaningful learning) (Gough, 2005). Θ ενεργόσ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο ςχεδιαςμό του μακιματοσ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ωσ ςυντονιςτι τθσ ανακάλυψθσ τθσ νζασ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, εφαρμόηονται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και είναι όλεσ πτυχζσ του αειφόρου ςχολείου. Θ
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ομαδοςυνεργατικι είναι θ καταλλθλότερθ μζκοδοσ για τθ διδαςκαλία κεμάτων που ςχετίηονται με
το αειφόρο ςχολείο. Επίςθσ το κρυφό πρόγραμμα ςπουδϊν διδάςκει τουσ μακθτζσ κζματα που
ςχετίηονται με τθν αειφορία (Καλαϊτηίδθσ, 2012).
Σο κοινωνικό/οργανωςιακό
Τα ςχολεία ςτο κοινωνικό / οργανωςιακό πεδίο ςτοχεφουν ςτθν οικοδόμθςθ και τθν καλλιζργεια
κουλτοφρασ επικοινωνίασ και λιψθσ αποφάςεων, ςτο πλαίςιο ενόσ κλίματοσ, το οποίο χαρακτθρίηεται από αμοιβαία αναγνϊριςθ και ςεβαςμό. Το κοινωνικό και οργανωτικό πεδίο περιλαμβάνει
τισ ςχολικζσ ςχζςεισ με τθν τοπικι κοινότθτα, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τισ ςχζςεισ με τουσ γονείσ
και όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Το αειφόρο ςχολείο υιοκετεί τθ δθμοκρατικι και ςυμμετοχικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Γιϋ αυτό το λόγο πρζπει να καλλιεργθκεί
το κατάλλθλο κλίμα εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ ςτο ςχολείο, ζτςι ϊςτε θ ςχολικι κοινότθτα
να προγραμματίηει και να ςχεδιάηει τθ βελτίωςθ και να αναλαμβάνει τισ ςχετικζσ ενζργειεσ για
τθν επίτευξθ των ςτόχων. Θ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου, από τθ διοίκθςθ μζχρι τα μακθτικά ςυμβοφλια, ταιριάηουν απόλυτα ςτο αειφόρο ςχολείο. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και τθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ακόμθ πιο ςθμαντικι είναι θ δθμοκρατικι λειτουργία του διδακτικοφ προςωπικοφ ςε κάκε ςχολείο, κακϊσ οι αποφάςεισ του κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό το κλίμα τθσ ςχολικισ ηωισ (Καλαϊτηίδθσ, 2012).
Σο τεχνικό/οικονομικό
Στο Τεχνικό/ οικονομικό(περιβαλλοντικό) πεδίο τα ςχολεία ςτοχεφουν ςτθν οικονομικι και φιλικι
προσ το περιβάλλον χριςθ των φυςικϊν και οικονομικϊν πόρων. Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ςτο περιβαλλοντικό πεδίο είναι να μειϊςει το οικολογικό αποτφπωμα του ςχολείου και μζςω των μακθτϊν, το οικολογικό αποτφπωμα των οικογενειϊν τουσ. Το
ςχολείο προςανατολίηεται ςτθν οικολογικά και οικονομικά ςυνετι χριςθ και διαχείριςθ πόρων:
π.χ. εξοικονόμθςθ πόρων, χριςθ ιπιων πθγϊν ενζργειασ, μείωςθ των αποβλιτων, ςχεδιαςμόσ και
χριςθ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ χϊρου με αιςκθτικό και οικολογικά βιϊςιμο τρόπο, πολυ-λειτουργικι αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, δθμιουργικι χριςθ των χϊρων, του χρόνου, των εργαλείων και των πθγϊν του ςχολείου. Επιτρζπει, μάλιςτα ςτουσ μακθτζσ να κατανοοφν
τθν πίεςθ που αςκοφν τα ςφγχρονα καταναλωτικά μοντζλα ςυμπεριφοράσ και να διερευνοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ ι εναλλακτικά μοντζλα παραγωγισ και κατανάλωςθσ
(Huckle, 2010). Οι δράςεισ του ςχολείου ςε αυτοφσ τουσ τομείσ δεν περιορίηονται ςτα ςτενά όρια
του ςχολείου, αλλά επεκτείνονται ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον και επθρεάηει ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ κοινωνίασ (Καλαϊτηίδθσ, 2012).
Θ προτεραιότθτα ςτα αειφόρα ςχολεία δίνεται ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν με ηθτιματα που αφοροφν τθν αειφορία, μζςα από μια ςειρά από ευρθματικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Επιδιϊκεται επιπλζον θ προϊκθςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ, ςτισ οποίεσ να περιλαμβάνεται και θ πρακτικι εμπλοκι
των μακθτϊν ωσ πολίτεσ (Scott, 2011). Το αειφόρο ςχολείο προωκεί το πζραςμα από τθν πακθτικι
αναπαραγωγι τθσ πραγματιςτικισ γνϊςθσ των κεντρικά ςχεδιαςμζνων αναλυτικϊν προγραμμάτων ςτθ δθμιουργία μακθςιακϊν καταςτάςεων οι οποίεσ αφοροφν τοπικά πλαίςια δράςθσ, ςυγκρουςιακά κοινωνικά ηθτιματα και κριτικι προςζγγιςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ (Μπαηίγου,
2010).
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προβλθματικισ, θ αειφορία δεν μπορεί παρά να διαπερνά όλα τα πεδία λειτουργίασ του ςχολείου τόςο ςε παιδαγωγικό όςο και ςε κοινωνικό/οργανωςιακό και τεχνικό/οικονομικό πεδίο, όπωσ επίςθσ και μζςα από τον ςυνδυαςμό και τθν αλλθλεπίδραςθ των τριϊν
αυτϊν πεδίων μεταξφ τουσ.
Προςπάκειεσ εφαρμογισ του Αειφόρου χολείου
Θ Gough ςτο άρκρο τθσ «Sustainable Schools: Renovating Educational Processes» αναφζρει το παράδειγμα ζξι αειφόρων ςχολείων ςτθν Αυςτραλία, τα οποία επιλζγοντασ να υλοποιιςουν ζνα
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project από μια ςειρά 4 κεματικϊν ενοτιτων: απόβλθτα, ενζργεια, νερό, βιοποικιλότθτα προςπάκθςαν να εφαρμόςουν τθν ολιςτικι προςζγγιςθ του αειφόρου ςχολείου ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι. Κεντρικόσ πυρινασ τθσ διαδικαςίασ ιταν ζνα ςχζδιο δζκα βθμάτων, το οποίο είχε ςχεδιαςτεί
προκειμζνου να υπάρξει μια δζςμευςθ από το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθν εφαρμογι
τουσ. Από τθν αξιολόγθςθ των προςπακειϊν τουσ φάνθκε ότι κατάφεραν τθν επίτευξθ αρκετϊν
ςτόχων τουσ ςτα πεδία του αειφόρου ςχολείου, παρά τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ που ςυνάντθςαν.
Μία προςπάκεια εφαρμογισ του αειφόρου ςχολείου ζγινε και ςτθν Ελλάδα με το κεςμό του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου (2010-13), που ςυνεχίςτθκε ωσ πρόγραμμα «Δείκτεσ Αειφόρου Σχολείου». Στα άρκρα «Sustainable School Indicators: Approaching the vision through the sustainable
school award» (Καλαϊτηίδθσ, 2012) και «Το Αειφόρο Σχολείο: Μια Αναγκαία και Λκανι Καινοτομία»
(Καλαϊτηίδθσ & Νομικοφ, 2014) γίνεται αναλυτικι αναφορά ςε αυτι τθν προςπάκεια που ςτθρίηεται ςτθ λειτουργία του ςχολείου με οδθγό τουσ προτεινόμενουσ δείκτεσ. Οι δείκτεσ λειτουργοφν
ωσ πλαίςιο οργάνωςθσ των ςχολικϊν δράςεων ςτα τρία πεδία λειτουργίασ του αειφόρου ςχολείου. Στθν ανακοίνωςθ «Θ επίδραςθ του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου» ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ που πραγματοποιικθκε ςτο 1ο Συνζδριο Σχολικϊν Συμβοφλων (Νομικοφ & Καλαϊτηίδθσ, 2013) αποτυπϊνονται τα κετικά αποτελζςματα τα οποία ανζδειξε ςχετικι ζρευνα. Θ ζρευνα διενεργικθκε τθν άνοιξθ του 2013 ςε ςχολεία τα οποία εφάρμοςαν
ςυςτθματικά τουσ Δείκτεσ Αειφόρου Σχολείου. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν οικειοκελϊσ 5 νθπιαγωγεία, 16 δθμοτικά ςχολεία, 10 γυμνάςια, 6 γενικά λφκεια και 3 ΕΡΑΛ-ΤΕΣ, ςυνολικά 40 ςχολεία,
που αντιπροςωπεφουν το 19% των ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, κατά το 2012-13 (210 ςχολεία). Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν τα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι τουσ είναι πολλαπλά, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε
πρακτικό επίπεδο. Θ προςπάκεια επίτευξθσ των δεικτϊν λειτουργεί ενιςχυτικά ςυμβάλλοντασ
ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία μζςα ςτο ςχολείο και ζξω από αυτό. Επιπλζον ανακοινϊςεισ ςε
ςυνζδρια εκπαιδευτικϊν των ςχολείων που ακολοφκθςαν τουσ δείκτεσ αειφόρου ςχολείου αναφζρονται ςε πολλά πλεονεκτιματα τθσ όλθσ προςπάκειασ, τόςο ςε επίπεδο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όςο και ςτισ ςχζςεισ με τθν τοπικι κοινότθτα (Λίβα & Σφακιανάκθ 2012, Δουλάμθ
& Χατηθλεοντιάδου 2012).
υμπεράςματα
Συμπεραςματικά κα λζγαμε ότι θ προςπάκεια των ςχολείων να γίνουν αειφόρα κεωρείται ωσ μια
δυναμικι αλλαγι που κα ςυμβάλλει ςε αλλαγζσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο, αφοφ το αειφόρο ςχολείο ςυνδζεται άμεςα με τθν ανάλθψθ δράςθσ και τθν καλλιζργεια ενεργϊν πολιτϊν.
Θ εφαρμογι αειφόρων πρακτικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι του ςχολείου κα ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ του μακθτι, ϊςτε να καταςτεί ωσ ενιλικοσ ενεργόσ πολίτθσ. Επίςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε αλλαγζσ ςτθν κουλτοφρα του ςχολείου, ςτο αναλυτικό και το
κρυφό πρόγραμμα και ενδεχομζνωσ ςταδιακά να εδραιωκοφν αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα
και τθν κοινωνία. Τα πεδία του αειφόρου ςχολείου κατά τθν προςπάκεια τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ αλλθλοδιαπλζκονται και αλλθλεπιδροφν. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αιςκάνονται αναςφάλεια και
φόβο ςτθν εφαρμογι κάκε καινοτομίασ, γιϋ αυτό κα πρζπει να ζχουν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ,
προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν, ϊςτε να επιχειριςουν τθν εφαρμογι του αειφόρου ςχολείου.
Συνεπϊσ προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του αειφόρου ςχολείου και τθν αλλαγι είναι θ αλλαγι
ςτθ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά και όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Το ςχολείο δεν κα πρζπει
πλζον να βαςίηεται ςτισ προθγοφμενεσ αρχζσ και δομζσ και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μποροφν να φζρουν τθν αλλαγι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, υιοκετϊντασ τθν ολιςτικι προςζγγιςθ του
αειφόρου ςχολείου, ϊςτε να υπάρξει ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, των οικογενειϊν τουσ και
όλθσ τθσ κοινωνίασ.
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Ο χώροσ ωσ ένα παιδαγωγικό εργαλείο ςυμμετοχήσ και ενδυνάμωςησ
για παιδιά με επιπρόςθετεσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ
Παρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ
Ελζνθ Μαυρογονάτου, Δαςκάλα Ειδικισ Αγωγισ, μεταπτυχιακι
φοιτιτρια ςτο Π.Μ.Σ: «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ», του Φ.Π.Ψ., ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι του Ε.Κ.Π.Α
Το επιςτθμονικό άρκρο «Ο χϊροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο ςυμμετοχισ και ενδυνάμωςθσ για
παιδιά με επιπρόςκετεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» («Spaceas a
pedagogicaltoolforchildrenwithadditionaleducationalneedsparticipationandempowerment») με
ςυγγραφείσ τθν Μριδα Τςεβρζνθ και τθν Κωνςταντίνα Μπεντενίδθ, δθμοςιεφκθκε ςτισ 30 Μαΐου
2013, ςτθν ειδικι ζκδοςθ του 20οφ τεφχουσ του επιςτθμονικοφ περιοδικοφ «Educationin the
North», του Ρανεπιςτθμίου Aberdeen (ςελίδεσ 39-54). Θ ζρευνα τθσ κ. Τςεβρζνθ μελετά τθ διαλεκτικι ςχζςθ μεταξφ των παιδιϊν και του χϊρου τουσ, μζςα ςε ζνα ειδικό ςχολείο, ϊςτε αυτόσ να
καταςτεί ζνα πολφτιμο παιδαγωγικό εργαλείο μάκθςθσ, δθμιουργίασ και ενδυνάμωςθσ. Ο ρόλοσ
αυτόσ είναι πολφπλευροσ και αφορά ςτθν ψυχοκοινωνικι, εκπαιδευτικι, γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ, ςτο Ρρότυπο Ειδικό Δθμοτικό
Σχολείο Μ.Δ.Δ.Ε «όηα Λμβριϊτθ», λειτοφργθςαν δφο εργαςτιρια ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ, με
ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενόσ μζρουσ τθσ αυλισ του ςχολείου ςε δθμιουργικό χϊρο παιχνιδιοφ και
μάκθςθσ με τθν ενεργό ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του ςχολείου.
Σο βαςικό ερώτθμα
Θ ζρευνα εντάςςεται ςτο κριτικό παράδειγμα και ςτθρίχτθκε ςτο ερϊτθμα, κατά πόςο είναι δυνατι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν με επιπρόςκετεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ ςχολικοφ κιπου, ϊςτε αυτόσ να λειτουργιςει ωσ παιδαγωγικό εργαλείο ενδυνάμωςθσ και με ποιον
τρόπο αυτι θ ςυμμετοχι μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι, κοινωνικι και γνωςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, βοθκϊντασ ταυτόχρονα ςτθν τόνωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ αυτοεικόνασ τουσ.
Στθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ ζρευνασ δράςθσ και του
ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ. Αναδείχκθκαν οι ιδζεσ των παιδιϊν, που τα βλζπουμε να δρουν και ωσ
ερευνθτζσ.
Θ ζρευνα δράςθσ είναι ζνα μείγμα διερεφνθςθσ, ςυμμετοχισ και παρζμβαςθσ ςε ηωντανι, πραγματικι κατάςταςθ με δθμιουργικά ςχζδια και ςκοποφσ (Βάμβουκασ, 2007). Ο ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ ωσ μζςο εκδθμοκρατιςμοφ του δθμόςιου χϊρου διαπραγματεφεται, μεταξφ άλλων, τθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και του ρατςιςμοφ, εξαιτίασ τθσ ςωματικισ και πνευματικισ διαφορετικότθτασ, του φφλου, τθσ θλικίασ, τθσ εκνικότθτασ, των περιβαλλοντικϊν ανιςοτιτων, τθσ ομοφοβίασ και του οικονομικοφ αποκλειςμοφ (Τςεβρζνθ, 2008). Στον ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό θ εργαςία γίνεται πάνω ςε αυκεντικά ηθτιματα και όχι ςε υποκετικά. Στθρίηεται ςτθν απελευκζρωςθ των δθμιουργικϊν ικανοτιτων όλων των εμπλεκόμενων ομάδων.
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Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-11 ςτο Ρρότυπο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο
Μ.Δ.Δ.Ε «όηα Λμβριϊτθ». Ζνα ςχολείο που ιδρφκθκε το 1937 ςτθν Καιςαριανι, από τθ όηα Λμβριϊτθ (1898-1977).Ιταν το πρϊτο ειδικό ςχολείο που λειτοφργθςε ςτθν Ελλάδα για παιδιά με
νοθτικι υςτζρθςθ και θ πρϊτθ του ονομαςία ιταν «Ρρότυπο Σχολείο Ανωμάλων και Κακυςτερθμζνων Ραίδων».
Σιμερα ςτο ςχολείο φοιτοφν μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ, διάφορα ςφνδρομα (Down, Angelman,
Tourette, Wilsonκ.λ.π.) και κυρίωσ αυτιςμό. Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ μακθτζσ των ανϊτερων
βακμίδων.
Σο προφίλ των μακθτών τθσ ζρευνασ
Οι μακθτζσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα, προζρχονταν από οικογζνειεσ με πολφ διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςμικό υπόβακρο. Ζτςι, ςτθν ίδια τάξθ φοιτοφςαν παιδιά όχι μόνο
με διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αλλά και ψυχοςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ: ζνα παιδί
ηοφςε με τθ μεςοαςτικι οικογζνειά του ςτα νότια προάςτια, δφο από τα παιδιά ηοφςαν ςε ίδρυμα
(ΡΛΚΡΑ και Χαμόγελο του Ραιδιοφ), ζνα παιδί είχε χάςει πρόςφατα τον πατζρα του, ζνα παιδί ιταν
ομά, ενϊ κάποια προζρχονταν από άλλεσ χϊρεσ: Αλβανία, Αίγυπτοσ, Μολδαβία. Αυτι θ πολυςυλλεκτικότθτα κακιςτά δεδομζνθ τθ διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο που μεγαλϊνουν, που περνοφν
τον ελεφκερο χρόνο τουσ (τα περιςςότερα πακθτικά μπροςτά ςτθν τθλεόραςθ και πολφ λίγα παρακολουκοφν εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, π.χ. κάποιο άκλθμα), αλλά και το πϊσ χτίηουν τθν
προςωπικότθτά τουσ, μζςα ςε ζνα κλίμα αποδοχισ και αγάπθσ ι απόρριψθσ και απάκειασ. Εμπόδια που παρουςιάςτθκαν ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ από τθν πλευρά κάποιων μακθτϊν, ιταν θ δυςκολία ςτθν επικοινωνία, θ πακθτικότθτα, θ αδυναμία ςυγκζντρωςθσ και θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ.
Στθν αρχι τθσ ζρευνασ ιταν αναγκαία θ ςυνζντευξθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για να λθφκοφν όλα
τα απαραίτθτα δεδομζνα πλθροφοριϊν για τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν ςτθν αυλι και τθν ανάδειξθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τθν αναβάκμιςι τθσ, ϊςτε να λάβει περιςςότερο λειτουργικό και παιδαγωγικό χαρακτιρα. Ακολοφκθςε θ παρατιρθςθ από τθν ερευνιτρια των ίδιων
των παιδιϊν ςτον αφλειο χϊρο και κατά πόςο αυτόσ προςζφερε πλοφςια ερεκίςματα, τα οποία
κα μποροφςαν να εκμεταλλευτοφν προσ όφελόσ τουσ, ςτο διάλειμμα ι ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ
και όχι να περιφζρονται άςκοπα ι να ςτζκονται πακθτικά. Θ ςυηιτθςθ με τα παιδιά, ζδωςε τα
πρϊτα ερεκίςματα για να εκφράςουν τθ δικι τουσ άποψθ για το πϊσ βλζπουν τθν αυλι του ςχολείου και τι κα ικελαν να αλλάξουν ςτον χϊρο τθσ. Ιταν το πρϊτο «ειςαγωγικό» βιμα για να περάςουν ςτθν επαφι τουσ με τον καινοφριο προσ διερεφνθςθ χϊρο.
Μετά τθν πρϊτθ τουσ γνωριμία με τον κιπο, κακϊσ αυτόσ βρίςκεται ςτο μπροςτινό μζροσ του
ςχολείου, εφαπτόμενοσ με τον τοίχο των τάξεων και δεν είναι άμεςα ορατόσ και προςβάςιμοσ από
τουσ μακθτζσ και παίρνοντασ τα κατάλλθλα ερεκίςματα από τθν ερευνιτρια για το πϊσ κα μποροφςαν να τον αξιοποιιςουν, πιραν φωτογραφίεσ, ςχεδίαςαν, ηωγράφιςαν και ςτο τζλοσ ςυηιτθςαν τα ςυμπεράςματά τουσ.
Θ μζκοδοσ τθσ φωτογραφίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά με λιγότερο αναπτυγμζνθ δυνατότθτα ζκφραςθσ μζςω του γραπτοφ λόγου, να καταγράψουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ εμπειρίεσ
από το περιβάλλον τουσ (Τςεβρζνθ, 2008). Είναι περιςςότερο αςφαλισ ςυμπεραςμάτων μζκοδοσ,
ςε ςχζςθ με το ςχζδιο και τθ ηωγραφικι, κακϊσ πολλά από τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ αντιμετωπίηουν πρόβλθμα ςτθ λεπτι κινθτικότθτα και τον ςυντονιςμό ματιοφ-χεριοφ. Ζτςι κα ιταν αυκαίρετο να κεωριςουμε πωσ ζνα παιδί δεν διακζτει τθ φανταςία και τθ κζλθςθ να αποτυπϊςει
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τον χϊρο, όπωσ τον επικυμεί και τον ονειρεφεται, επειδι αγνοοφμε κάποιεσ βαςικζσ δυςλειτουργίεσ του και δεν προςπακοφμε να βροφμε εναλλακτικοφσ τρόπουσ για να εκφραςτεί.
Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ, ςτο Ρρότυπο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Μ.Δ.Δ.Ε «όηα Λμβριϊτθ», λειτοφργθςαν δφο εργαςτιρια ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενόσ μζρουσ τθσ
αυλισ του ςχολείου ςε δθμιουργικό χϊρο παιχνιδιοφ και μάκθςθσ - ζνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ
και ζνα με τουσ μακθτζσ. Και από τα δφο εργαςτιρια αναδείχτθκαν ζξι κατθγορίεσ χϊρων, για να
λειτουργιςουν μζςα ςτον κιπο: α) για επαφι με τθ φφςθ (καλλιζργεια λουλουδιϊν, φυτϊν και
λαχανικϊν), β) για χαλάρωςθ και διαλογιςμό, γ) για επικοινωνία, δ) για ελεφκερο παιχνίδι (ποδιλατο, τρζξιμο, περπάτθμα, αναρρίχθςθ), ε) για υποςτιριξθ γνϊςθσ και δθμιουργίασ (υπαίκρια τάξθ, ηωγραφικι, μαγειρικι) και ςτ) για δραςτθριότθτεσ με φυςικά υλικά (άμμοσ, νερό, ξφλο). Οι κατθγορίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν είτε τισ ατομικζσ δραςτθριότθτεσ είτε τισ ομαδικζσ.
υμπεράςματα
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, ξεκίνθςε από μία εντελϊσ διαφορετικι βάςθ από τισ ςυνθκιςμζνεσ ζρευνεσ που γίνονταν ςτα πλαίςια διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων ςτο ςχολείο, κακϊσ αυτό λειτουργοφςε ωσ πειραματικό, αμιγϊσ όμωσ τεχνοκρατικϊν και μακριά από τον πιο βαςικό παράγοντα: το ίδιο το παιδί. Βαςίςτθκε ςε ςυναιςκιματα, εμπειρίεσ και γνϊμεσ, βοικθςε τουσ μακθτζσ,
ακόμα και αυτοφσ που δεν είχαν καλι αυτοεικόνα, να κάμψουν τουσ αρχικοφσ διςταγμοφσ τουσ,
να αλλθλεπιδράςουν με τθ φφςθ, να βιϊςουν τθ χαρά τθσ ανακάλυψθσ, να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ και να αναπτφξουν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ, επικοινωνιακι ικανότθτα και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ εργαςίασ ακοφςτθκαν πολλζσ και διαφορετικζσ
απόψεισ, οι οποίεσ καταγράφθκαν, ταξινομικθκαν και αξιολογικθκαν από τθν ερευνιτρια. Στο
τζλοσ τθσ ζρευνασ το κλίμα ιταν πολφ κετικό, κακϊσ οι μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι, με φανταςία και δθμιουργικότθτα, μποροφν να διαμορφϊςουν τον κιπο του ςχολείου τουσ ςε δθμιουργικό
χϊρο παιχνιδιοφ και μάκθςθσ και να πάρουν μζροσ ςτθ λιψθ αποφάςεων.
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Οικοδόμηςη υποςτηρικτικών ςχέςεων ςτην
τάξη
Abby Wills

Ανεξάρτθτα από το μάκθμα που διδάςκουμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί ζχουμε μια κοινι επικυμία: περιςςότερθ ςυνοχι ςτθν τάξθ. Γνωρίηουμε ότι όταν οι μακθτζσ μασ ζχουν τθν αίςκθςθ τθσ
αςφάλειασ και του ανικειν, εμπιςτεφονται τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και γνωρίηουν πϊσ να διαχειρίηονται το ςτρεσ τουσ, ενϊ ενιςχφεται ταυτόχρονα θ μάκθςθ. Ρϊσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε
μια ιςορροπθμζνθ εμπιςτοςφνθ και αυτοπεποίκθςθ ςτουσ μακθτζσ μασ μαηί με όλα τα άλλα κακικοντα και ευκφνεσ που ζχουμε κακθμερινά;
Ζνασ τρόποσ είναι δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να ςυνδεκοφν ςυνειδθτά μεταξφ τουσ. Οι
ςχζςεισ μεταξφ των ςυνομθλίκων είναι κζμα πολφ γνωςτό ςε όλουσ μασ και ξεπερνά τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ, μπαίνοντασ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ. Εφαρμόηοντασ
τθν ενςυνείδθτθ προςζγγιςθ μποροφμε να δϊςουμε ςτουσ μακθτζσ μασ τθν δυνατότθτα να αναπτφξουν ςχζςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ςτθριγμζνεσ ςτθν αμοιβαιότθτα και ςτθν κοινωνικι
ευαιςκθτοποίθςθ.
Εγκακιςτώντασ τθν επαφι
Θ διμερισ δραςτθριότθτα που προτείνουμε, αρχικά ηθτά από τουσ μακθτζσ να κακίςουν πλάτθ με πλάτθ με
ζναν ςυμμακθτι τουσ, ενϊ εςτιάηουν με προςοχι ςτθν ακοι και ςτθν αναπνοι. Μετά, οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να εκφράςουν τθν εμπειρία που είχαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ωσ ζναν τρόπο εμβάκυνςθσ ςτθν
κατανόθςθ τόςο τθσ άςκθςθσ όςο και του άλλου.
Θ ιδζα να ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ να κακίςουν ακουμπϊντασ πλάτθ με πλάτθ μπορεί αρχικά να φανεί
ςε οριςμζνουσ από μασ άβολθ. Ωςτόςο, αν προςεγγιςτεί με μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτθν ανκρωπιά των μακθτϊν μασ, κα ανακαλφψουμε ότι τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να καλφψουν τθ βακιά ανάγκθ των εφιβων για κοινωνικότθτα. Ακόμθ περιςςότερο, το να δουλεφει κανείσ με ζνα ςυνομιλικό του, μπορεί να
ζχει ζνα αποτζλεςμα εξοικείωςθσ με αςκιςεισ ςυνειδθτοποίθςθσ.
Κάκε φορά που εφαρμόηουμε μια τζτοια δραςτθριότθτα ςυνειδθτοποίθςθσ, βλζπουμε ότι εμφανίηεται
ζνασ μεταςχθματιςμόσ. Οι μακθτζσ είναι πιο πολφ «παρόντεσ». Ακοφν περιςςότερο τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
και τουσ δαςκάλουσ τουσ. Θ εποικοδομθτικι αλλθλεπίδραςθ εμφανίηεται πιο εφκολα.
Για ξεκίνθμα, βάλε τουσ μακθτζσ να κακίςουν πλάτθ με πλάτθ. Χρθςιμοποιείςτε ότι γνωρίηετε για τουσ μακθτζσ ςασ, προκειμζνου να βρείτε τθν πιο αποτελεςματικι μζκοδο ςυνταιριάςματόσ τουσ, είτε αυτό γίνεται
με δικι ςασ οδθγία είτε είναι δικι τουσ επιλογι είτε τυχαίο ηευγάρωμα. Βεβαιωκείτε ότι είςτε ςε κζςθ να
βλζπετε και να παρατθρείτε άνετα όλα τα ηευγάρια, και κάντε όποιεσ αλλαγζσ κρίνετε ςκόπιμεσ προσ τοφτο.
Ρρϊτα παρατθριςτε τισ φυςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν. Κα πρζπει να κακίςουν με τρόπο
ϊςτε όλθ θ πλάτθ και το πίςω μζροσ του κεφαλιοφ τουσ να βρίςκονται ςε επαφι. Δϊςτε χρόνο μζχρι να
βρουν το ςθμείο ιςορροπίασ, ϊςτε τα ςϊματα τουσ να αλλθλοςτθρίηονται. Θ ςπονδυλικι ςτιλθ κα πρζπει
να βρίςκεται ςε μια φυςικι κατακόρυφθ κζςθ, χωρίσ να γζρνει μπροσ ι πίςω. Τα χζρια μποροφν να βρίςκονται ςταυρωμζνα ι να ακουμποφν ςτα γόνατα. Τα μάτια μποροφν να είναι μιςόκλειςτα ι ελαφρϊσ κλειςτά
κοιτάηοντασ προσ το πάτωμα και λίγα μζτρα μπροςτά.
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Αναπνζοντασ μαηί
Αφοφ οι μακθτζσ νιϊςουν άνετα με τθ ςτάςθ του ηευγαριοφ τουσ, κάτι που μπορεί να πάρει τρία ωσ πζντε
λεπτά, τουσ ηθτάμε να δϊςουν βάςθ ςτουσ ιχουσ που ακοφν. Ρζρα από το να ωκιςουν τον εγκζφαλο να
εςτιάςει, αυτό το βιμα τουσ βοθκά να ξεπεράςουν κάκε αίςκθμα αναςφάλειασ που εμφανίηεται όταν αρχίηει κανείσ μια τζτοια δραςτθριότθτα με κάποιον άλλον. Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να κρατιςουν ςτο μυαλό
τουσ, τουσ ιχουσ που ακοφν. Αφιςτε άλλα τρία με πζντε λεπτά γι αυτό το βιμα, υπενκυμίηοντασ πολλζσ
φορζσ ότι απλϊσ πρζπει να ακοφν και να κυμοφνται τουσ ιχουσ.
Μετά κακοδθγιςτε τουσ μακθτζσ να δϊςουν άμεςθ προςοχι ςτθν αναπνοι τουσ. Δείτε παρακάτω ζνα παράδειγμα με τισ οδθγίεσ που μπορείτε να δϊςετε:
Πρϊτα, παρατθριςτε τθν αναπνοι ςασ. Ειςπνεφςτε και εκπνεφςτε από τθ μφτθ. Παρατθριςτε τθν ειςπνοι
και τθν εκπνοι ςασ. Νιϊςτε ότι το ςτικοσ ςασ κινείται κακϊσ αναπνζετε. Αν μπορείτε να το κάνετε, ειςπνεφςτε πιο βακιά και επιβραδφνετε τθν εκπνοι. Τϊρα, ξεκινιςτε να μετράτε τουσ κφκλουσ τθσ αναπνοισ
ςασ. Μια ειςπνοι και μια εκπνοι είναι μια αναπνοι. Κάντε το αυτό για δφο με τρία λεπτά. Προςζξτε, αν το
μυαλό ςασ τριγυρνάει ςε άλλεσ ςκζψεισ, κα πρζπει να επιςτρζψετε ςτθν αναπνοι ςασ και ξεκινιςτε πάλι το
μζτρθμα από τθν αρχι. Θυμθκείτε το νοφμερο που φτάςατε και μετά ςτρζψτε τθν προςοχι ςασ από το μζτρθμα ςτθν αίςκθςθ που ςασ δίνει θ πλάτθ του ςυμμακθτι ςασ. Μπορείτε να αιςκανκείτε πϊσ μετακινείται
θ πλάτθ του όταν εςείσ ι εκείνοσ αναπνζει; Ποιοσ αναπνζει γρθγορότερα; Εςείσ ι ο ςυμμακθτισ ςασ; Μπορείτε να κατευκφνετε τθν αναπνοι ςασ ςτο πίςω μζροσ του ςϊματόσ ςασ, ϊςτε να φουςκϊνει το ςτικοσ
ςασ όταν ειςπνζετε; Για λίγα λεπτά προςπακιςτε να αναπνζετε ταυτόχρονα με τον ςυμμακθτι ςασ. Όταν
δείτε ότι το μυαλό ταξιδεφει, επιςτρζψτε ςτθν αναπνοι ςασ. Τϊρα αναπνεφςτε χαλά και ελεφκερα. Ανοίξτε
αργά τα μάτια και γυρίςτε προσ τον ςυμμακθτι ςασ.
Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ πζντε λεπτά να ανταλλάξουν και να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ. Γράψτε τισ τρεισ
παρακάτω προτάςεισ ςε ζναν πίνακα για ςυηιτθςθ:
Ροιουσ ιχουσ ακοφςατε;
Ρόςεσ αναπνοζσ μετριςατε;
Αιςκανκικατε τθν πλάτθ του ςυμμακθτι ςασ να κινείται όταν αυτόσ ι εςείσ αναπνζατε;
Ππωσ κάκε ενςυνείδθτθ άςκθςθ, θ αποτελεςματικότθτά τθσ αυξάνεται κεαματικά όταν ο εκπαιδευτικόσ
ζχει εμπεδϊςει τα χαρακτθριςτικά τθσ γνϊςθσ και ςυναίςκθςθσ. Μςωσ μπορείτε να βρείτε ζνα ςυνάδελφό
ςασ ι το ςφντροφό ςασ, πρόκυμο να δοκιμάςει μαηί ςασ αυτι τθν άςκθςθ πολλζσ φορζσ πριν τθν δοκιμάςετε με τουσ μακθτζσ ςασ.
Ζχετε δοκιμάςει αυτι τθ δραςτθριότθτα ι κάποια παρόμοια ςτθν τάξθ; Ρϊσ εςείσ οικοδομείτε υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν ςασ;
Ρθγι:
http://www.edutopia.org/blog/shared-mindfulness-building-supportive-relationships-abby-wills
Μετάφραςθ-προςαρμογι: Δθμιτρθσ Καλαïτηίδθσ
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"Περιβαλλοντική εκπαίδευςη και ςυνεργατικά προγράμματα με την χρήςη ΤΠΕ – Η Ευρωπαΰκή δράςη eTwinning”
Μιχαθλίδθσ Πζτροσ( Εκπαιδεςηικόρ, Ππεζβεςηήρ eTwinning Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ, Teacher4Europe,
5ο Δημοηικό Σσολείο Αλεξανδπούποληρ)

pmichailid@sch.gr

Θ αναγνϊριςθ τθσ αναγκαιότθτασ για τθν ανάπτυξθ νζων ικανοτιτων και δεξιοτιτων από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ζρχεται από διεκνείσ οργανϊςεισ και οργανιςμοφσ όπωσ θ UNESCO θ
οποία το 2008 εκδίδει τον οδθγό UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachersγια εκπαιδευτικοφσ ενϊ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κζτοντασ ςαν πρωταρχικό ςτόχο τθν Δια Βίου Μάκθςθ παρουςιάηει τισ 8 βαςικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ και είναι:
Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα
Ξζνεσ γλϊςςεσ
Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
Βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτα μακθματικά και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ
Μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ
Κοινωνικι και πολιτικι ευκφνθ
Ρρωτοβουλία και επιχειρθματικότθτα
Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και δθμιουργικότθτα
Για να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ αυτϊν των ικανοτιτων από τθν Ε.Ε. ιδθ από το 2005 κεςπίηεται θ
δράςθ eTwinning, θ οποία ςτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ με ιςχφ από το 2014-2020 και με τθν
ονομαςία Erasmus+ το eTwinning ζρχεται να διαδραματίςει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςυνδζοντασ ιδρφματα και εκπαιδευτικοφσ ςε μια πλατφόρμα ςυνεργαςίασ.
Σι είναι θ δράςθ eTwinning;

Θ δράςθ eTwinning προωκεί τθ ςχολικι ςυνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ, μζςω τθσ χριςθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), παρζχοντασ υποςτιριξθ, εργαλεία και υπθρεςίεσ για
τα ςχολεία. Ρροςφζρει μία πλατφόρμα για το προςωπικό που εργάηεται ςε ςχολείο (εκπαιδευτικοφσ, διευκυντζσ, βιβλιοκθκάριουσ, κ.λ.π.), ςε μία από τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ϊςτε να επικοινωνοφν, να ςυνεργάηονται, να υλοποιοφν ζργα, να μοιράηονται και, με λίγα
λόγια να αποτελοφν μζροσ τθσ πιο μεγάλθσ κοινότθτασ μάκθςθσ τθσ Ευρϊπθσ. Χαρακτθριςτικό
του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και αντίλθψθσ τθσ οικουμενικότθτασ του ςφγχρονου περιβάλλοντοσ
είναι ότι από το 2013 με το πρόγραμμα eTwinningPlus μποροφν να ςυμμετζχουν και χϊρεσ εκτόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει κανζνασ γεωγραφικόσ περιοριςμόσ κακϊσ
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ςε ζνα ζργο eTwinning, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, μποροφν και ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί από όλο τον κόςμο.
Θ δράςθ eTwinningςυντονίηεται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία τιριξθσ θ οποία λειτουργεί
υπό το European Schoolnet, μία διεκνι ςυνεργαςία 30 Ευρωπαϊκϊν Υπουργείων Ραιδείασ, ενϊ ςε
κάκε χϊρα υπάρχει θ Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ του eTwinning.
Άξονεσ ανάπτυξθσ
Η δράςθ eTwinning αναπτφςςεται γφρω από τουσ εξισ άξονεσ
1. υμμετοχι
Το eTwinningδίνει τθν δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ (Εκνικοφσ
και Ευρωπαϊκοφσ) και διάφορεσ δθμιουργικζσ όπωσ οι Εβδομάδεσ eTwinning, Θμερολόγιο eTwinning
και τθν ευκαιρία να κερδίςουν διάφορα δϊρα για τα ςχολεία τουσ ι και ταξίδια ςτο εξωτερικό.
2. Κοινωνικι δικτφωςθ
Το eTwinning είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα Ρανευρωπαϊκό δίκτυο εκπαιδευτικϊν και προςφζρει
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ παρόμοιεσ δυνατότθτεσ με τα δθμοφιλι Social Media (facebook , google+,
twitter) ζτςι προςφζρει ζνα Personal Wall (θμερολόγιο), τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ κφκλου επαφϊν, λιψθσ ειδοποιιςεων για δθμοςιεφςεισ των επαφϊν ι των forums ςτα οποία ςυμμετζχει κάποιοσ, τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αίκουςασ εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε διάφορεσ ομάδεσ με κοινά ενδιαφζροντα.
3. Επαγγελματικι Ανάπτυξθ
Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα για το eTwinning,
ζτςι διοργανϊνονται ςε όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ:
Webinars από τθν ΕΥΥ ι τθν CSS– Ωριαία ι Σειρά webinars πάνω ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι
διδακτικζσ προςεγγίςεισ π.χ Διερευνθτικι Μάκθςθ,
ειρζσ μακθμάτων μζςω τθσ Ρλατφόρμασ Moodle (ςε εκνικό επίπεδο) όπωσ για παράδειγμα
το Οnline ςεμινάριο με κζμα: Web 2.0 εργαλεία ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων
και Mini Coursesμε κζμα: "Ενςωμάτωςθ Συνεργατικϊν Δραςτθριοτιτων ςτα eTwinning ζργα".
Εκδθλώςεισ Mάκθςθσ ( Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο),
Εργαςτιρια επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ(PDW) ενϊ από φζτοσ άρχιςε να λειτουργεί θ European Schoolnet Academy θ οποία προςφζρει εξ αποςτάςεωσ ςειρζσ μακθμάτων μεγαλφτερθσ
διάρκειασ με τθν μζκοδο MOOC (Massive Open Online Courses). Φζτοσ επίςθσ διοργανϊκθκε
για πρϊτθ φορά, με ιδιαίτερθ επιτυχία, το Ρανελλινιο Συνζδριο του eTwinning με κζμα
:«Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτα ςυνεργατικά ςχολικά προγράμματα»
4. Παροχι μζςων για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιών
Κακϊσ θ πιο διαδεδομζνθ και δθμοφιλισ υπθρεςία που προςφζρει το eTwinningείναι θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ενόσ ζργου ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μια
ςειρά από δράςεισ προςφζρονται ζτςι ϊςτε να διευκολφνουν τουσ ενδιαφερόμενουσ να βρουν
ςυνεργάτεσ. Τζτοιεσ είναι τα Εργαςτιρια Εφρεςθσ Συνεργατϊν, θ δυνατότθτα εφκολθσ αναηιτθςθσ
ςυνεργατϊν με διαφορετικοφσ τρόπουσ, υπάρχουν Ρροτεινόμενα Ρρογράμματα Υπολογιςτϊν για
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χριςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τα ζργα, ζτοιμα Ρακζτα Ζργων, ενϊ για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ ανάπτυξθ αυτϊν των ζργων προςφζρεται και ειδικόσ
χϊροσ που ονομάηεται Twinspace με κφρια χαρακτθριςτικά του τθν αςφάλεια και τθν ευκολία
χριςθσ.
5. Αναγνώριςθ
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποφαςίηουν να ςυμμετζχουν ςε κάποια από τισ δράςεισ ι υπθρεςίεσ
του eTwinningλαμβάνουν και τθν ςχετικι αναγνϊριςθ. Ζτςι, για ςυμμετοχι ςε οποιαδιποτε από
τισ δράςεισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ λαμβάνουν τθν ςχετικι βεβαίωςθ, ενϊ για τθν επιτυχι
ανάπτυξθ των ζργων τουσ μποροφν να πάρουν Εκνικζσ Ετικζτεσ Ροιότθτασ και Ευρωπαϊκζσ Ετικζτεσ Ροιότθτασ και μποροφν να ςυμμετζχουν ςτα Εκνικά και Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning.
6. Τποςτιριξθ
Σε μια τζτοιου είδουσ δράςθ φυςικά δεν κα μποροφςε να απουςιάηει και θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ζτςι οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν αν χρειαςτεί κα λάβουν βοικεια από τθν Κεντρικι Υπθρεςία μζςω του HelpDesk ι του Forum βοικειασ, τθν Εκνικι Υπθρεςία μζςω του HelpDesk
αλλά και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου υπάρχουν ςελίδεσ ςτα Socialmedia (facebook, google+, Twitter, YouTube) ενϊ ςε κάκε Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ υπάρχουν οι
Ρρεςβευτζσ eTwinning που ζχουν δθμιουργιςει Αίκουςεσ Εκπαιδευτικϊν και Blogσ ακόμα και
ςχετικά κανάλια ςτο YouTube και διοργανϊνουν θμερίδεσ και τθλεκπαίδευςθ ζτςι ϊςτε να ενθμερϊςουν και να υποςτθρίξουν τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ. Το eTwinning επίςθσ κάκε χρόνο προχωρεί ςε εκδόςεισ ςχετικϊν με τθν δράςθ εντφπων και
βιβλίων. Μάλιςτα μια από τισ φετινζσ εκδόςεισ με τον τίτλο «Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των μακθτών μζςω του eTwinning» αφορά τθ διερεφνθςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων για τθν Δια Βίου
Μάκθςθ και των τρόπων που μποροφν να αναπτυχκοφν ςτο ςχολείο μζςω του eTwinning.
Ρανευρωπαϊκά αυτι τθν ςτιγμι
ςτο eTwinning ςυμμετζχουν περιςςότεροι από 280.000 εκπαιδευτικοί , περιςςότερα από 110.000 ςχολεία ενϊ ζχουν
γίνει περιςςότερα από 38.000 ζργα. Από
τθν Ελλάδα είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν
δράςθ περιςςότεροι από 13.000 εκπαιδευτικοί, περίπου το 10% του ςυνόλου
των εκπαιδευτικϊν, και αυτό φζρνει τθν
χϊρα μασ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ, αναλογικά, ςε όλουσ τουσ μετριςιμουσ δείκτεσ
του eTwinning.
eTwinning και Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ

Σχήμα 1:Η Πανεςπωπαϊκή ζςμμεηοσή ζηο eTwinning

Το eTwinningαποτελεί ιδανικι
δράςθ μζςα από τθν οποία μπορεί να αναπτυχκεί ευαιςκθτοποίθςθ και θ οικολογικι ςυνείδθςθ
των μακθτϊν και μάλιςτα μζςα τζτοιουσ τρόπουσ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ για μια εκπαίδευςθ εναρμονιςμζνθ με τισ επιταγζσ ενόσ παρόντοσ που κα προετοιμάςει το μζλλον. Θ ςφαιρικι
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προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ των προγραμμάτων αποτελεί ζνα πολφτιμο εργαλείο για τθν δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν τόςο από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν. Για να γίνει
πιο ςυγκεκριμζνθ αυτιν θ κζςθ πρζπει αρκεί να ςθμειωκεί ότι ζνασ από τουσ βαςικοφσ άξονεσ του
eTwinning,όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, είναι θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και μζςα από online μακιματα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ, το eTwinning, μεταξφ των άλλων, προωκεί τθν ιδζα τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ απζναντι ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα. Ζνα δείγμα αυτισ τθσ πρακτικισ αποτελεί μια από τισ φετινζσ εκδθλϊςεισ μάκθςθσ με τον τίτλο “Learning outside the classroom”
(Μάκθςθ εκτόσ ςχολικισ αίκουςασ)
Οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί, ωςτόςο ευαιςκθτοποιθμζνοι ωσ
προσ το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλιματα και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν δθμιουργιςει περιςςότερα από 1500 προγράμματα ςχετικά με τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςε ςφνολο περίπου
6700, ζνα ποςοςτό δθλαδι τθσ τάξθσ του 25% περίπου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι πολλά ζργα eTwinning ζχουν ςαν αφορμι κάποια οικολογικι καταςτροφι ζτςι ϊςτε να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ωσ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Τυπικό παράδειγμα
είναι το ζργο “The Rainbow Village Project” του Δθμοτικοφ Σχολείου
Γριηάνου το οποίο ξεκινά με μια τεράςτια οικολογικι καταςτροφι που αναγκάηει τθν ανκρωπότθτα να εγκαταλείψει τθν γθ και να μεταφερκεί πάνω ςτα ςφννεφα όπου και δθμιουργεί μια καινοφρια κοινότθτα και το οποίο εκτόσ από το πρϊτο Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning ςτθν κατθγορία
του, πιρε και το Overall βραβείο του eTwinning ςαν το καλφτερο Ευρωπαϊκό ζργο τθσ ςχολικισ
χρονιάσ 2012-2013.
Συμπεραςματικά λοιπόν, είναι βζβαιο ότι τζτοιεσ δράςεισ κα αποτελζςουν το υπόδειγμα
τθσ ανάπτυξθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτο μζλλον όπωσ είναι ξεκάκαρο και από το γεγονόσ
ότι το eTwinning αποκτά κεντρικι κζςθ ςτο νζο κεςμοκετθμζνο πρόγραμμα τθσ ΕΕ για εκπαίδευςθ
το Erasmus+.

ΑΝΑΦΟΡΕ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βαςικζσ ικανότθτεσ για τθν Δια Βίου Μάκθςθ. Ανακτικθκε ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2014 από τθν διεφκυνςθ
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm
Κουτίδθσ Γιάννθσ (2013) Θεωρίεσ Μάκθςθσ: Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθν διδακτικι πράξθ.Ανακτικθκεςτισ13Οκτωβρίου 2012 απότθνδιεφκυνςθ
http://www.kutidis.gr/kut_b_epipedo/%CE%912.1%20%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%
CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
Ματςαγκοφρασ,Θ. (2005). Κεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ τ.Α’&Β’ Κεωρία και ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ
Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg
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Μπότςαρθσ Ε. Λωάννθσ: Θ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ ΤΘΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ (Από τθν ίδρυςθ του Κεςμοφ
μζχρι ςιμερα) Αγρίνιο 2006
Οι ςχολικζσ Συμπράξεισ Comenius και θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Ανακτικθκε ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2014 από τθν
διεφκυνςθ
http://www.peekpemagazine.gr/article/%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-comenius%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%80%CE%B5
Ρρόγραμμα για τθ διά βίου μάκθςθ 2007-13. Ανακτικθκε ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2014 από τθν διεφκυνςθ
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_el.htm
άπτθσ, Α. - Α. άπτθ (2007)Μάκθςθ και Διδαςκαλία ςτθν Εποχι τθσ Πλθροφορίασ. Ολικι Προςζγγιςθ",
ςελ.116 Ακινα 2007
ΥΡ.Ε.Ρ.Κ. Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (2003) Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. για τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ
Το
eTwinning
Ανακτικθκε
ςτισ
http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

14

The Rainbow Village Project. Ανακτικθκε ςτισ
ςθhttp://therainbowvillageproject.blogspot.gr/

Δεκεμβρίου

14 Δεκεμβρίου

από

τθν

διεφκυνςθ

2014 από τθν διεφκυν-

UNESCO, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Ανακτικθκε ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2014 από τθν
διεφκυνςθ http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf
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Μαθήματα από τη Σουηδία
Του Δθμιτρθ Καλαϊτηίδθ
Σε πρόςφατο ταξίδι μασ ςτθ Σουθδία, ςτο πλαίςιο προγράμματοσ Erasmus+ του ςχολείου μασ, επιςκεφτικαμε ζνα λφκειο ςτθ Στοκχόλμθ και είχαμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε με αρκετοφσ
κακθγθτζσ.
Γενικό Λφκειο
Το ςχολείο που επιςκεφτικαμε βρίςκεται ςε ζνα νθςάκι ςτο ανατολικό τμιμα τθσ πόλθσ, μιςι ϊρα
από το κζντρο τθσ. Είναι ζνα μεγάλο δθμόςιο γενικό λφκειο- gymnasium (θλικίεσ 16-19 ετϊν), ζχει
περίπου χίλιουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ανικει ςτθν προαιρετικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Είναι
χωριςμζνο ςε τρεισ τομείσ, τον τομζα των φυςικϊν επιςτθμϊν, τον τομζα των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και τον τομζα των επιςτθμϊν τθσ οικονομίασ. Κάκε τομζασ ζχει τον δικό του διευκυντι.
Ζνασ εκ των τριϊν λειτουργεί ωσ υπερδιευκυντισ, περιςςότερο ωσ ςυντονιςτισ κι όχι ωσ ανϊτεροσ των άλλων. Το ςχολείο ανικει ςτον τοπικό διμο, και ωσ προσ τα κτιρια και ωσ προσ το διδακτικό προςωπικό. Θ χρθματοδότθςθ παρζχεται με ςτακερό ποςό ανά εγγεγραμμζνο/φοιτϊντα
μακθτι/ μακιτρια και είναι περίπου 37.000 κορϊνεσ Σουθδίασ. Το 70% τθσ χρθματοδότθςθσ
προζρχεται από τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ. Θ Σουθδία αφιερϊνει ςτθν εκπαίδευςθ το 6,3% του ΑΕΡ
(μζςοσ όροσ ΟΟΣΑ 5,7%), για τθν Ελλάδα μθ τα ρωτάτε.
Υπάρχουν και ιδιωτικά ςχολεία τα οποία ονομάηονται «ανεξάρτθτα ςχολεία»
(independentschools), ςτα οποία φοιτά περίπου το 25% των μακθτϊν λυκείου. Σϋ αυτά όμωσ δεν
πλθρϊνουν οι γονείσ, όπωσ γίνεται ςτθν Ελλάδα. Το κράτοσ επιδοτεί τα ςχολεία αυτά με το ιςόποςο των δθμοςίων-δθμοτικϊν (ς.ς. που ανικουν ςτουσ διμουσ), ανάλογα με τον αρικμό των εγγεγραμμζνων μακθτϊν. Οι ςυνομιλθτζσ μασ παρατιρθςαν ότι οριςμζνα από τα «ιδιωτικά» ςχολεία,
προκειμζνου να προςελκφςουν μακθτζσ, είναι πιο ελαςτικά ςτθ βακμολογία, απαςχολοφν λιγότερο βοθκθτικό προςωπικό κτλ, ότι μπορεί να φανταςτεί ότι κάνει κάποιοσ ιδιϊτθσ για να αυξιςει το
κζρδοσ του.
Το εκνικό ωρολόγιο πρόγραμμα ορίηει τον ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν περιόδων κατά διδαςκόμενο αντικείμενο ςτο υποχρεωτικό ςχολείο. Τα μακιματα είναι: Σουθδικι γλϊςςα, Αγγλικά, μακθματικά, φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, κρθςκευτικά, καλλιτεχνικά, φυςικι αγωγι
και υγιεινι.
Στο λφκειο κάκε μακθτισ/μακιτρια μπορεί να επιλζξει αν κα παρακολουκιςει πρόγραμμα μακθμάτων (ασ ποφμε κατεφκυνςθ) που οδθγεί ςτο πανεπιςτιμιο ι πρόγραμμα που οδθγεί ςτθν αγορά
εργαςίασ μετά τθν ολοκλιρωςι του (επαγγελματικι εκπαίδευςθ).
Ο ενιςχυμζνοσ ρόλοσ του διευκυντι
Ο διευκυντισ είναι υπεφκυνοσ και υπόλογοσ για τθ διαχείριςθ αυτοφ του ποςοφ με το οποίο κα
πρζπει να πλθρϊνει το διδακτικό και βοθκθτικό προςωπικό, να ςυντθρεί τα κτιρια, να πλθρϊνει
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(ςτον Διμο!!!) ενοίκιο του κτθρίου, να κάνει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προμικειεσ, να ςυντθρείλειτουργεί το εςτιατόριο, τα εργαςτιρια, το γυμναςτιριο κτλ. Ο διευκυντισ είναι αυτόσ που
προςλαμβάνει το προςωπικό, το αξιολογεί και αποφαςίηει για τθ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ ςυνεργαςίασ.
Ωςτόςο, όταν προςλθφκεί ζνασ εκπαιδευτικόσ δεν είναι κακόλου εφκολθ θ απόλυςι του. Για το
λόγο αυτό κάκε πρόςλθψθ γίνεται με πολφ μεγάλθ προςοχι και μετά από ακριβι ςτάκμιςθ των
αναγκϊν του ςχολείου, με πρόβλεψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν κα. Κάκε ςχολείο τθσ Σουθδίασ
(ποςοςτό 95%) ζχει γυμναςτιριο, εςτιατόριο, εργαςτιρια, βιβλιοκικθ, χϊρουσ παραμονισ των
μακθτϊν κατά τθ διάρκεια των κενϊν του προγράμματοσ. Βζβαια ςτθ Σουθδία θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςχολείων ζχει περιςςότερουσ από 800-1.000 μακθτζσ, ϊςτε να γίνεται αποδοτικι
χριςθ των χϊρων και των υλικϊν υποδομϊν. Πλοι οι χϊροι του ςχολείου κλειδϊνονται και θ κυκλοφορία των μακθτϊν επιτρζπεται μόνο ςτουσ χϊρουσ όπου προβλζπεται να βρίςκονται και
πουκενά αλλοφ. Οι κακθγθτζσ ζχουν τα αντίςτοιχα κλειδιά για τουσ χϊρουσ όπου προβλζπεται κι
αυτοί να βρίςκονται.
Οι κακθγθτζσ
Ανά τζςςερισ οι κακθγθτζσ ζχουν ζνα δικό τουσ γραφείο, όπου ζχουν τισ βιβλιοκικεσ τουσ, προςωπικά αντικείμενα, μια καφετιζρα-τςαγιζρα, αςφαλϊσ υπολογιςτι κτλ. Στο γραφείο τουσ βρίςκονται από το πρωί μζχρι αργά το απόγευμα, τισ ϊρεσ που δεν ζχουν μακιματα. Οι κακθγθτζσ
πθγαίνουν ςτο ςχολείο από τισ 8 ι τισ 9 το πρωί μζχρι (τουλάχιςτον) τισ 4 το απόγευμα, αλλά ςυχνά μζχρι τισ 6.30 μμ. Πλεσ οι μθ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ γίνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου
και περιλαμβάνουν ςυνεργαςία ςε ομάδεσ ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο, ςυνελεφςεισ για
τα κζματα του ςχολείου, ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ κτλ. Ζτςι, δεν χάνονται παρά ελάχιςτεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ, κυρίωσ για λόγουσ αςκενείασ κακθγθτϊν κτλ. Οι κακθγθτζσ που απουςιάηουν φροντίηουν για τθν κάλυψθ των ωρϊν απουςίασ και για τθν κάλυψθ τθσ χαμζνθσ φλθσ. Για το ωράριο
των κακθγθτϊν ςυνυπολογίηεται και μζροσ του χρόνου που δαπανοφν ςτο ςπίτι για προετοιμαςία, αν και το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ γίνεται ςτο ςχολείο, ςτο γραφείο κακενόσ.
Σε ιδιαίτερο χϊρο, όπου δεν ζχουν πρόςβαςθ οι μακθτζσ, βρίςκεται το ςαλόνι των εκπαιδευτικϊν
και δίπλα ζνα είδοσ εςτιατορίου με φοφρνουσ μικροκυμάτων, με ψυγείο, με καφετιζρεσ, νεροχφτεσ κτλ, ότι χρειάηεται για τθν ϊρα του μεςθμεριανοφ γεφματοσ. Οι κακθγθτζσ φζρνουν από το
ςπίτι τουσ τα τάπερ με το φαγθτό τουσ, το ηεςταίνουν και τρϊνε ςτο διάςτθμα 12.00-13.00, τθν
ϊρα που οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο ςχολικό εςτιατόριο. Μποροφν και οι κακθγθτζσ να γευματίςουν ςτο ςχολικό εςτιατόριο πλθρϊνοντασ περίπου 3 ευρϊ για το πλιρεσ γεφμα. Το ςαλόνι των
κακθγθτϊν είναι ζνασ πολφ καλαίςκθτοσ χϊροσ, όπου μπορεί κανείσ να υποδεχτεί και κάποιον ξζνο ι να κάνει μια μικρι ςυνάντθςθ ςυνεργαςίασ. Σε διπλανό χϊρο βρίςκεται το βεςτιάριο, μπάνια,
ντουηιζρεσ, αποδυτιρια κακθγθτϊν που κζλουν να γυμναςτοφν, ατομικά ντουλαπάκια για φφλαξθ
προςωπικϊν ειδϊν κτλ. Πλοι οι κακθγθτζσ ζχουν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο, μζςω του οποίου καταχωρίηουν τισ απουςίεσ των μακθτϊν, ςτζλνουν εκτυπϊςεισ ςτουσ εκτυπωτζσ και ςτα φωτοτυπικά μθχανιματα, κατακζτουν τθ βακμολογία κτλ.
Θ ςχολικι βιβλιοκικθ είναι ενθμερωμζνθ, είναι ηωντανό κφτταρο του ςχολείου, τθν επιςκζπτονται και παραμζνουν ς’ αυτι για μελζτθ πολλοί μακθτζσ. Σ’ αυτιν εργάηονται ζνα ι δυο άτομα,
υπάρχουν πολλά επιςτθμονικά περιοδικά, ενϊ παρζχεται και θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε βιβλία και
περιοδικά.
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Δωρεάν και ποιοτικι ςίτιςθ
Το εςτιατόριο του ςχολείου παραςκευάηει κακθμερινά περίπου χίλιεσ μερίδεσ φαγθτοφ, προςφζροντασ τουλάχιςτον δφο διαφορετικά μενοφ για όλουσ, επιπλζον μενοφ για χορτοφάγουσ, για ανκρϊπουσ με δυςανεξία ςτθ γλουτζνθ, ακόμθ και για όςουσ δεν κζλουν να φάνε το φαγθτό που
προςφζρεται και προτιμοφν δθμθτριακά με γάλα ι με γιαοφρτι. Είναι εςτιατόριο αυτοεξυπθρζτθςθσ και ςτο ςθμείο όπου οι μακθτζσ αδειάηουν τα υπολείμματα του φαγθτοφ, υπάρχει ειδικι διάταξθ-ηυγαριά που ηυγίηει τθν ποςότθτα φαγθτοφ που πετά ο μακθτισ. Πςο μικρότερθ θ ποςότθτα
τόςο μεγαλφτερο χαμόγελο εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του ςυςτιματοσ. Τα ςχολεία του νθςιοφ διαγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθ μείωςθ του απορριπτόμενου φαγθτοφ. Το ςχολείο που επιςκεφτικαμε είχε βγει τελευταίο και ζκανε μια «διλωςθ μετάνοιασ», κεωρϊντασ ότι «το μθχάνθμα είχε
χαλάςει», ξεκινϊντασ ταυτόχρονα τθ νζα καμπάνια για τθν «αποκατάςταςθ» του ονόματόσ του. Το
εςτιατόριο λειτουργεί από τισ δϊδεκα ωσ τθ μία, διάςτθμα ςτο οποίο όλοι οι μακθτζσ ζχουν κενό
και μποροφν να γευματίςουν, ςυνεχίηοντασ, μετά, το ςχολικό τουσ πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα μακθμάτων δεν είναι ζνα ςυνεχζσ πρόγραμμα ιςόχρονων διδακτικϊν περιόδων των
45 λεπτϊν. Κακορίηεται από τον διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα, ανάλογα με τθ φφςθ του μακιματοσ (εργαςτθριακό, κεωρθτικό), τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ και φυςικά ςφμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι προςανατολιςμζνο ςτουσ ςτόχουσ, δθλαδι δεν περιλαμβάνει αναλυτικι και εξαντλθτικι περιγραφι του τι πρζπει να διδαχτεί. Ζτςι, οι διδακτικζσ περίοδοι
ζχουν διαφορετικι διάρκεια, 45, 60, 120, 135 λεπτϊν, κάτι που αναγκαςτικά δθμιουργεί κενά ςτο
πρόγραμμα. Στθ διάρκεια των κενϊν οι μακθτζσ μζνουν ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, επιςκζπτονται
τθ ςχολικι βιβλιοκικθ ι το γυμναςτιριο κτλ. Με τζτοιο πρόγραμμα οι μακθτζσ ποτζ δεν επιςτρζφουν ςτο ςπίτι πριν τισ 4, αλλά ςυχνά οφτε πριν τισ 5 ι 6 το απόγευμα. Στθ ςυνζχεια μπορεί να ζχουν μουςικι, ακλθτιςμό και άλλεσ παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτο
υποχρεωτικό πρόγραμμα, όμωσ μποροφν να δϊςουν κάποιουσ επιπλζον βακμοφσ ςτθ ςυνολικι
τουσ ςυγκομιδι. Τα αναλυτικά προγράμματα που τζκθκαν ςε ιςχφ το 2011, μετά τθν υποχϊρθςθ
ςτισ κζςεισ του Ρίηα, περιλαμβάνουν γενικοφσ ςτόχουσ, οδθγίεσ και τθν διδακτζα –εξεταςτζα φλθ.
Τα ςχολικά βιβλία δεν τα παρζχει δωρεάν το κράτοσ, αλλά τα αγοράηουν οι μακθτζσ από το ελεφκερο εμπόριο. Για κάκε μάκθμα υπάρχουν αρκετά βιβλία, από τα οποία ο κακθγθτισ επιλζγει ζνα
και ςυςτινει ςτουσ μακθτζσ να το αγοράςουν. Με τθν εγγραφι του μακθτι/μακιτριασ ςτο Λφκειο, ο διμοσ του παρζχει ζνα φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται πάρα πολφ
για τα μακιματα, για τθν υποβολι εργαςιϊν κτλ. Το 96% των παιδιϊν ςτθ Σουθδία ζχουν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςτο ιντερνετ. Θ βακμολογία εκτείνεται από το Α ωσ το F. Με
Α ζωσ Ε προάγεται ο μακθτισ, με F μζνει. Το κφροσ του κακθγθτι είναι πολφ πιο ψθλό απ’ ότι ςτθν
Ελλάδα. Ασ ςκεφτοφμε τι κα γινόταν ςτθ χϊρα μασ αν τα παιδιά ζμπαιναν ςτο Ρανεπιςτιμιο μόνο
με τθ ςχολικι βακμολογία….
Εκπαιδευτικά ταξίδια ςτο εξωτερικό
Κάκε χρόνο θ τελευταία τάξθ του ςχολείου ταξιδεφει ςτο εξωτερικό με βάςθ ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μελζτθσ, από το οποίο επίςθσ παίρνουν βακμοφσ. Ο Διμοσ χρθματοδοτεί με 1500€ κάκε
μακθτι για το ταξίδι, το οποίο ςυνικωσ γίνεται ςε μακρινζσ χϊρεσ (Κίνα, Αυςτραλία, Λαπωνία ι
ακόμθ ςτθν Αφρικι ι ςτθν Αμερικι). Οι μακθτζσ ζχουν να κάνουν μια ζρευνα ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ, μελετϊντασ διάφορεσ πθγζσ, ςυγκεντρϊνοντασ ςτοιχεία από τθν επίςκεψθ και κακοδθ23

γοφμενοι από τουσ ςυντονιςτζσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ τουσ. Ζτςι θ εκδρομι αυτι δεν ζχει τον χαρακτιρα τθσ ….πενταιμερθσ, όπωσ γίνεται ςτθν Ελλάδα. Θ εκδρομι τουσ διαρκεί τουλάχιςτον 15
μζρεσ.
Το ςχολείο αυτό και όλα ςτθ Σουθδία (εξ όςων γνωρίηουμε) είναι ςχολεία αναδιάταξθσ, όπωσ τα
πιλοτικά δικά μασ ΣΕΡΡΕ. Οι μακθτζσ ζχουν ζνα ντουλαπάκι με κλειδί ςε ζναν από τουσ διαδρόμουσ του ςχολείου όπου αφινουν τα βιβλία και τα προςωπικά τουσ είδθ. Μετακινοφνται από αίκουςα ςε αίκουςα, παίρνοντασ κάκε φορά αυτό που χρειάηονται. Για κάκε διδακτικό αντικείμενο
υπάρχει τουλάχιςτον μία (αλλά ςυχνά αρκετά περιςςότερεσ) αίκουςεσ, για τθν οργάνωςθ των οποίων υπεφκυνοι είναι οι κακθγθτζσ ειδικότθτασ. Πλεσ οι αίκουςεσ ανοίγουν με ευκφνθ του κακθγθτι, μπαίνουν οι μακθτζσ, γίνεται το μάκθμα και ξανακλειδϊνονται αμζςωσ μετά τθ λιξθ του.
Δεν είδαμε οφτε ζνα μακθτι/μακιτρια φορτωμζνο με δζκα κιλά βιβλίων και τετραδίων ςτθν πλάτθ. Αντίκετα, πολλοί μακθτζσ πθγαίνουν ςτο ςχολείο μόνο με το λαπτοπ ι το τάμπλετ, ζνα τετράδιο ι ζνα άδειο ςακίδιο πλάτθσ. Για το τι προςφζρουν τα ςχολεία αναδιάταξθσ δεν χρειάηεται να
επιχειρθματολογιςουμε. Πλεσ οι προθγμζνεσ χϊρεσ ζχουν αυτό το (πολφ επιτυχθμζνο) ςφςτθμα.
Μόνο ςτθ χϊρα μασ κάποιοι οπιςκοδρομικοί «προοδευτικοί» αρνοφνται ακόμθ και αυτό το αποδεδειγμζνα πετυχθμζνο παράδειγμα, διότι (όπωσ ιςχυρίηονται) ταλαιπωροφνται οι μακθτζσ….
Τα εργαςτιρια φυςικϊν επιςτθμϊν (φυςικισ και βιολογίασ) που επιςκεφτικαμε είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα. Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ πραγματοποιϊντασ πλιρθ ςειρά εργαςτθριακϊν
αςκιςεων (ςυχνά με τισ λευκζσ μπλοφηεσ), κάτω από τθν παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ των κακθγθτϊν. Τα εργαςτθριακά μακιματα διαρκοφν 135 λεπτά και παίηουν ςοβαρό ρόλο ςτθ βακμολογία.
Η ειςαγωγι ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ χολζσ
Θ ειςαγωγι ςτο Ρανεπιςτιμιο δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικά «Ραν-Σουθδικζσ» εξετάςεισ. Οι
μακθτζσ ςτθ διάρκεια τθσ τριετοφσ φοίτθςθσ ςτο λφκειο ςυγκεντρϊνουν ζνα αρικμό μορίων. Αν
αυτά είναι κοντά ςτισ 6.000 ζχουν δυνατότθτα να επιλζξουν οποιαδιποτε ςχολι. Αν ςτθ διάρκεια
τθσ λυκειακισ τουσ ηωισ δεν ςυγκζντρωςαν επαρκι βακμολογία για τθ ςχολι που επικυμοφν
μποροφν να γράψουν (δφςκολεσ) εξετάςεισ ςτο αντίςτοιχο πανεπιςτιμιο. Ζνασ άριςτοσ μακθτισ
κα χρειαςτεί περίπου 3 ϊρεσ μελζτθσ ςτο ςπίτι για να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςει σ του, ζνασ
μζτριοσ αρκετά περιςςότερεσ ϊρεσ.
Αςφαλϊσ δεν υπάρχουν φροντιςτιρια και ςτθ ςυηιτθςθ που κάναμε ζμειναν ζκπλθκτοι και εμβρόντθτοι από το ςφςτθμα που ιςχφει ςτθν Ελλάδα και εξωκεί τουσ μεν μακθτζσ ςτθν παραςχολικι παιδεία, τουσ γονείσ ςτθν εξακλίωςθ προκειμζνου να πλθρϊνουν φροντιςτιρια και αρκετοφσ εκπαιδευτικοφσ (διοριςμζνουσ) ςτθν παρανομία προκειμζνου να κάνουν τα ιδιαίτερα φροντιςτιρια. Θ ζκπλθξι τουσ ιταν μεγαλφτερθ όταν τουσ πλθροφοριςαμε ότι εμείσ είμαςτε δθμόςιοι υπάλλθλοι και ότι δεν μασ προςλαμβάνει το ςχολείο (ο διευκυντισ) αλλά το κράτοσ, θ κεντρικι
διοίκθςθ με εξετάςεισ. Θ ζννοια του φροντιςτθρίου μάλλον δεν υπάρχει εκεί. Μερικοί μακθτζσ
λυκείου μπορεί να βοθκοφν κάπωσ παιδιά του δθμοτικοφ και να παίρνουν ζνα μικρό χαρτηθλίκι, οι
μακιτριεσ μπορεί να κάνουν babysitting για περίπου δζκα ευρϊ τθν ϊρα, αλλά ακόμθ και γι αυτά
τα χαρτηθλίκια γίνεται ςυηιτθςθ για τθν ….φοροδιαφυγι!!!!
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Ποιότθτα ηωισ
Ο κακθγθτισ/ θ κακθγιτρια όταν ςχολά δεν ζχει να κάνει (κατά κανόνα) ςχολικι εργαςία ςτο ςπίτι. Ζχει το χρόνο για τα δικά του ενδιαφζροντα. Ο μιςκόσ του κακθγθτι (ασ ποφμε κακθγθτι με 15
χρόνια υπθρεςίασ και πλιρεσ ωράριο) είναι περίπου τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (μικτά), αλλά πρζπει
να λάβουμε υπόψθ μασ ότι το κόςτοσ ηωισ ςτθ Σουθδία είναι πολφ ψθλό. Μασ ζλεγε ςυνάδελφοσ
ότι ο ίδιοσ και θ οικογζνειά του δεν μποροφν να γευματίςουν ςε εςτιατόρια, είναι πολφ ακριβά και
αντ’ αυτοφ προτιμοφν να καλοφν τουσ φίλουσ τουσ ςτο ςπίτι για φαγθτό και φυςικά να καλοφνται
και αυτοί με τθ ςειρά τουσ. Ραρ’ όλα αυτά, αν και το διακζςιμο ειςόδθμα δεν είναι πολφ μεγάλο,
θ ποιότθτα ηωισ είναι πολφ ψθλι, διότι υπάρχει ο κοινωνικόσ μιςκόσ. Ασ ποφμε ότι εγϊ κζλω να
εγγραφϊ ςε ζνα γυμναςτιριο. Ο Διμοσ κα μου πλθρϊςει το μεγαλφτερο μζροσ του κόςτουσ περίπου 250€ το χρόνο. Γιατί; Διότι με κζλει υγιι, κάτι που ςθμαίνει λιγότερεσ απουςίεσ από τθν εργαςία μου, μικρότερθ δαπάνθ για φάρμακα, λιγότερο ςυμφορθμζνα νοςοκομεία, μικρότερθ ανάγκθ
για γιατροφσ, νοςοκόμεσ, κτλ. Κζλω να γυμναςτϊ ι να κάνω ποδιλατο ι να περπατιςω ςτα αςτικά αλςφλλια; Υπάρχουν παντοφ μονοπάτια και ποδθλατόδρομοι. Επειδι πικανϊσ κζλω να περπατιςω το βράδυ, όλοι οι ποδθλατόδρομοι και τα μονοπάτια είναι φωτιςμζνα ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ, ενϊ ςε κακοριςμζνα ςθμεία υπάρχουν ανοικτά «γυμναςτιρια», όργανα γυμναςτικισ για ελεφκερθ χριςθ από τουσ πολίτεσ. Υπάρχουν πλθροφοριακζσ πινακίδεσ για το μικοσ του μονοπατιοφ, για τα ςθμεία απϋ όπου περνά κτλ. Υπάρχει πυκνό δίκτυο αςτικϊν λεωφορείων τα οποία ζρχονται με ακρίβεια λίγων δευτερολζπτων, ζχουν ευγενικοφσ οδθγοφσ που δεν κλείνουν τθν πόρτα
αν ςε δουν ςτον κακρζφτθ να τρζχεισ να προλάβεισ. Θ είςοδοσ γίνεται μόνο από τθν μπροςτινι
πόρτα και όλοι είναι εφοδιαςμζνοι με κάρτα. Το μετρό τθσ Στοκχόλμθσ χωρίσ να είναι το καλφτερο
του κόςμου, είναι αξιοπρεπζσ και ακριβζσ. Δεν είδαμε πουκενά κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ.
Λίγα ςυμπεράςματα
Τα μακιματα που πιραμε από τθ Σουθδία είναι πολλά και χριςιμα. Θ χϊρα αυτι βρίςκεται πολφ
ψθλά ςτθν κοινωνικι οργάνωςθ, ζχει αποτελεςματικό οικονομικό ςφςτθμα ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, ζχει υψθλά ςτάνταρντ ςτθν παιδεία, φροντίηει πάρα πολφ για τθν υγεία των
πολιτϊν (μζςω κυρίωσ τθσ πρόλθψθσ), είναι αξιόπιςτθ ςτα μάτια των φορολογουμζνων διότι ζχει
πολφ ψθλι φορολογία αλλά επιςτρζφει τουσ φόρουσ ωσ κοινωνικό μιςκό, παρζχει αςφάλεια για
το μζλλον.
Ριςτεφουμε ότι πολλά από τα επιτεφγματα τθσ Σουθδίασ μποροφν να μεταφυτευτοφν ανζξοδα
ςτθν Ελλάδα, ενϊ άλλα, που απαιτοφν ψθλζσ δαπάνεσ, για τθν ϊρα είναι ανζφικτα. Πμωσ τίποτε
δεν κα μπορζςει να γίνει εδϊ αν δεν αλλάξουν νοοτροπίεσ και πρακτικζσ δεκαετιϊν.
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Το Αειφόρο Σχολείο και ςχετικοί
διαγωνιςμοί ςε διαφορετικέσ
γωνιέσ του κόςμου

http://sustainableschoolsproject.org/
Μια ενδιαφζρουςα πρωτοβουλία για το Αειφόρο Σχολείο ςτθν Ρολιτεία Βερμόντ των ΘΡΑ. Θ ιςτοςελίδα
παρζχει πλικοσ πλθροφοριϊν και χριςιμα εκπαιδευτικά υλικά που μποροφν να αξιοποιθκοφν από κάκε
ςχολείο. Κατεβάςτε το ςχετικό βιβλίο δωρεάν
http://www.sustainableschools.org/
Μια εξίςου-ίςωσ και καλφτερθ-πρωτοβουλία τθσ Ρολιτείασ του Πρεγκον ςτισ Θ.Ρ.Α. Θ Ρολιτεία αυτι ζχει
προκθρφξει δικό τθσ διαγωνιςμό για το αειφόρο ςχολείο, ενϊ προτρζπει τα ςχολεία να ςυμμετάςχουν ταυτόχρονα ςτον Ομοςπονδιακό διαγωνιςμό Αειφόρου Σχολείου.
http://www.environment.gov.au/sustainability/education/aussi
Μςωσ οι πρϊτοι διδάξαντεσ τα ςχετικά με το αειφόρο ςχολείο. Θ πρωτοποριακι πρωτοβουλία τθσ Αυςτραλιανισ κυβζρνθςθσ που ζδωςε τα φϊτα τθσ ςε όλο τον κόςμο. Σθμαντικά υλικά χριςιμα για κάκε ςχολείο,
πλικοσ από ιδζεσ για εφαρμογζσ.
http://www.londonsustainableschools.org/
Θ προμετωπίδα τθσ ιςτοςελίδασ δθλϊνει «Είμαςτε εκπαιδευτικοί, ςτελζχθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, εργαηόμενοι του Τριτογενοφσ τομζα (υπθρεςίεσ), εργαηόμενοι ςτον ιδιωτικό τομζα, κυβερνιτεσ και άλλοι.
Δίνουμε εκελοντικά τον ελεφκερο χρόνο μασ για τα Αειφόρα Σχολεία του Λονδίνου. Ο ςκοπόσ μασ είναι να
γίνουν όλα τα ςχολεία του Λονδίνου αειφόρα μζχρι το 2020! Βρικαμε πολφ ενδιαφζρουςα τθν «Θμζρα τθσ
άδειασ τάξθσ».
http://www.greenschoolsalliance.org/history
Μεγάλθ «ςυμμαχία» ςχολείων από τισ ΘΡΑ και από άλλεσ χϊρεσ του κόςμου. Ξεκίνθςε από τον Λευκό Οίκο και ςιμερα είναι μια μεγάλθ κοινότθτα ςχολείων με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ. Κάκε ςχολείο του κόςμου
μπορεί να γίνει μζλοσ.
http://www.lahc.net/pdf/lahc_sustainable_schools_award_2014.pdf
Ζνα Βραβείο Αειφόρου Σχολείου από τθ Λίμα (Ρεροφ). Ζχει μεγάλο ενδιαφζρον να δει κανείσ διαφορετικζσ
προςεγγίςεισ ςτο ίδιο κζμα, ζνα διαγωνιςμό μεταξφ ςχολείων για τθ ςτροφι τουσ προσ τθν αειφορία. Το
υποςτθρίηει θ LatinAmericanHeadsConference (LAHC) ένας με κερδοζκοπικός οργανιζμός. Σηερίδονηαι ζηις
εκπαιδεσηικές αρτές ηες Βρεηανίας, για ασηό ηο ζτεηικό βραβείο ζηερίδεηαι κσρίως ζηε ζτεηική βιβλιογραθία.

Ζρευνα Σφνταξθ: Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ
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Σεμινάριο ςτο ΚΠΕ Στυλίδασ
19και 20 Δεκεμβρίου 2014

Μετά από πρόςκλθςθ του ΚΡΕ Στυλίδασ (Υπεφκυνθ θ κ. Μαρίνα Ραπαγεωργίου) ο Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ
και θ Χριςτίνα Νομικοφ ςυντόνιςαν εργαςτιριο με κζμα «Δείκτεσ Αειφόρου Σχολείου: από τθ κεωρία ςτθ
δράςθ».
Στθν ομάδα μασ ςυμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ οι οποίοι,
αφοφ παρακολοφκθςαν τθν ειςαγωγικι ομιλία του Δθμιτρθ Καλαϊτηίδθ, ςτθ ςυνζχεια χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των 4 επεξεργάςτθκαν ζνα ςχζδιο Αειφόρου Σχολείου με βάςθ τουσ Δείκτεσ.

Οι κετικζσ αντιδράςεισ και θ αξιολόγθςθ μασ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε, αφοφ θ ιδζα του Αειφόρου
Σχολείου εξακολουκεί να είναι ελκυςτικι και γοθτευτικι.
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Το ανοικτό Ενημερωτικό Δελτίο
Το ενθμερωτικό μασ δελτίο είναι ανοικτό ςτα μζλθ του Δικτφου Εκπαιδευτικϊν Αειφόρου Σχολείου και ςε
κάκε εκπαιδευτικό που κζλει να προβάλει τισ ιδζεσ, τισ απόψεισ, τισ δραςτθριότθτζσ του ιδίου/τθσ ίδιασ ι
του ςχολείου του/τθσ.
Μζχρι και 2000λζξεισ, γραφιματα και 2-4 φωτογραφίεσ είναι αρκετά για ζνα ωραίο άρκρο. Μθ διςτάςετε
να επικοινωνιςετε μαηί μασ (aeiforo@gmail.com) και ςυςτιςτε-προωκιςτε το ενθμερωτικό δελτίο και ςε
άλλουσ ςυναδζλφουσ
Δεχόμαςτε επίςθσ υποδείξεισ για λάκθ μασ, ιδζεσ για βελτίωςθ του ενθμερωτικοφ μασ δελτίου, ϊςτε ο κόποσ που κάνουμε να το ςυντάξουμε να πιάνει τόπο.

Συντακτικι Επιτροπι τ.3
1.
2.
3.
4.
5.

Χριςτίνα Νομικοφ
Δθμιτρθσ Καλαϊτηίδθσ
Μιχάλθσ Φωτιάδθσ
Γωγώ Τραγοφδθ
Βαςίλθσ Ψαλλιδάσ
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