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Νέλσον Μαντέλα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Περίληψη 

 

 

Σε μια εποχή που διακρίνεται από τα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, η 

αειφορία προβάλλει ως ζητούμενο εδώ και τρεις δεκαετίες, με επιστημονικές, 

κοινωνικές και πολιτικές προτάσεις. Η εκπαίδευση, έχοντας τη δυνατότητα μέσω της 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία, να λειτουργήσει ως πεδίο εφαρμογής των αρχών της 

αειφορίας και με την προοπτική του μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο, 

μπορεί να προκαλέσει ανάλογο μετασχηματισμό στην κοινωνία. Η παρούσα εργασία 

αφού προσέγγισε θεωρητικά τις έννοιες της καινοτομίας, της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, της ολιστικής σχολικής 

προσέγγισης και του Αειφόρου Σχολείου και πραγματοποίησε την αναγκαία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των ήδη υλοποιημένων ερευνών, υλοποίησε έρευνα των 

απόψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με την Αειφορία 

και το Αειφόρο Σχολείο. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε  με τη μέθοδο του 

κλειστού τύπου ερωτηματολογίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμμετείχαν 

250 εκπαιδευτικοί. Από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι η 

μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εστιάζει πρωτίστως στην περιβαλλοντική και 

κοινωνική διάσταση της αειφορίας και δευτερευόντως στη διάσταση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Αναγνωρίζουν τη σημασία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των 

καινοτομιών που εμπεριέχει αλλά υστερούν σε ζητήματα που απαιτούν εμβάθυνση. 

Αναγνωρίζουν την αξία της ύπαρξης χαρακτηριστικών στο σύγχρονο σχολείο, 

σχετικά με τη συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, τη συνεργατικότητα, την 

ύπαρξη υποδομών και τις μαθησιακές καινοτομίες, αλλά δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν στο σύνολό τους τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Καινοτομία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία, Εκπαίδευση 

για την Αειφορία, Αειφόρο Σχολείο. 
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Abstract 

 

At a time when the economic, social and environmental problems, with adverse 

effects on the quality of life, have been devastated, sustainability has emerged as a 

matter of urgency for three decades, with scientific, social and political proposals. 

Education, having the capability through Sustainability Education, to act as the scope 

of the principles of sustainability and with the prospect of transforming the school 

into a sustainable one can cause a corresponding transformation in society. This work, 

having theoretically approached the concepts of innovation, Environmental 

Education, Sustainability Education, Holistic School Approach and Sustainable 

School, and carried out the necessary bibliographic review of already implemented 

research, implemented a survey of the views of secondary school teachers Prefecture 

of Fthiotida. Survey's purpose was to explore their views on Sustainability and 

Sustainable School. The survey, which was conducted using the closed-type 

questionnaire in print and electronic form, was attended by 250 teachers. The 

statistical analysis of the answers shows that the vast majority of teachers focus 

primarily on the environmental and social dimension of sustainability and secondarily 

on the economic development dimension. They recognize the importance of 

Sustainability Education and the innovations it contains, but are lagging behind in 

issues that require deepening. They recognize the value of the existence of attributes 

in modern school, about decision-making participation, co-operation, infrastructure 

and learning innovations, but they have difficulty recognizing all the characteristics of 

sustainable school. 

 

 

 

Key words: Innovation, Environmental Education, Sustainability, Sustainability 

Education, Sustainable School. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Εισαγωγή   

 Τα σχολεία είναι βασικοί χώροι στους οποίους οι νέοι αποκτούν τις γνώσεις, 

τις αξίες και τις δεξιότητες για την αναγκαία συνεισφορά τους ως μέλη της κοινωνίας. 

Η οικογένεια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, οι νόμοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

οι συμμαθητές διαδραματίζουν επίσης σημαντικούς ρόλους στην κοινωνικοποίηση, 

αλλά η σχολική φοίτηση είναι η πρωταρχική διαδικασία μέσω της οποίας μια κοινή 

σειρά κανόνων και στόχων επιδιώκεται από μια κοινωνία (Fien, 2001). 

 Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

προκλήσεις, οι οποίες επιδεινώνονται. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 

κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων της σημερινής νεολαίας 

είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας θετικής αλλαγής στην κοινωνία 

και την απομάκρυνση από το αδιέξοδο των οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών κρίσεων (http://unitar.org/ego-eco-sustainable-school-challenge).  

 Η Σύνοδος Κορυφής του Ρίο το 1992, έδωσε στην εκπαίδευση μια ιδιαίτερη 

αξία αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 

επίτευξη της αειφορίας μέσα από την καλλιέργεια νέας γνώσης, τη δημιουργία νέας 

περιβαλλοντικής κουλτούρας και τη διαμόρφωσης νέων δεξιοτήτων, αξιών και 

συμπεριφορών (United Nations, 1992). 

 Η εισαγωγή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στο 

σχολείο, του δίνει τη δυνατότητα να εμπλακεί στη μάθηση για το μέλλον εισάγοντας 

μαθητές και εκπαιδευτικούς στην "κουλτούρα της πολυπλοκότητας" και 

καλλιεργώντας τη μαθησιακή αξία της δράσης και της συμμετοχής. Ένα σχολείο που 

επιδιώκει να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της Αειφορίας, μετασχηματίζεται σε 

οργανισμό μάθησης, αλλάζει τον τρόπο που τα μέλη του αλληλεπιδρούν με θετική 

επίπτωση στην κουλτούρα του και τελικά η ικανότητά του είναι κάτι περισσότερο 

από το άθροισμα των ικανοτήτων των ατόμων (Breiting et al., 2005)  
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1.2. Δομή της διπλωματικής εργασίας 

 Η εργασία δομείται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια, από τα οποία στο πρώτο 

προκαλείται εισαγωγή στην εργασία με σύνδεση της εκπαίδευσης με την αειφορία, 

και στο δεύτερο προσεγγίζονται θεωρητικά οι αναγκαίες έννοιες και συγκεκριμένα η 

καινοτομία στην εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), η Εκπαίδευση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)  και το Αειφόρο Σχολείο (Sustainable School). Στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιοποιημένων ερευνών 

σχετικά με το αειφόρο σχολείο και των απόψεων εκπαιδευτικών για την αειφορία και 

το αειφόρο σχολείο. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με κριτική εμβάθυνση της 

βιβλιογραφίας και ανάδειξη της πρωτοτυπίας της διπλωματικής εργασίας. 

 Το ερευνητικό μέρος εκτείνεται σε μια σειρά κεφαλαίων που αποτυπώνουν το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο καθορίζεται ο 

σκοπός της έρευνας και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο περιγράφεται ο σχεδιασμός της έρευνας με ειδική αναφορά στον 

πληθυσμό-στόχο, το ερευνητικό εργαλείο και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

στο έβδομο προκαλείται συζήτηση μέσα από την οποία αναδεικνύεται η επιβεβαίωση 

ή η αμφισβήτηση των σημαντικότερων ευρημάτων των προαναφερόμενων ερευνών 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται 

τα συμπεράσματα και προτάσεις για προεκτάσεις της έρευνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

 

2.1. Η καινοτομία στην εκπαίδευση 

 Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, έχει διαμορφώσει ένα γραφειοκρατικό 

μοντέλο  διοίκησης με συγκεντρωτική δομή, με κανόνες και διαδικασίες που 

στοχεύουν στην τυποποίηση κάθε δράσης, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού 

συστήματος όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, Οι ραγδαίες εξελίξεις και η 

πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, ανάγκασαν την κεντρική εξουσία 

στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές δομές. Η διοικητική 

αποκέντρωση  σηματοδοτήθηκε από τον νόμο 1566/85, μέσω του οποίου 

αναγνωρίζεται μια σχετική αυτοτέλεια στις σχολικές μονάδες, να ρυθμίζουν μέρος 

των λειτουργιών τους (Παπακωνσταντίνου, 2012). Η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική 

αναγνωρίζοντας τη σχολική μονάδα ως κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, την 

καλεί να αποτιμήσει κριτικά τους σχεδιασμούς της παρέχοντας βαθμούς ελευθερίας 

στη λειτουργία της μέσω της υλοποίησης αλλαγών και καινοτομιών (Βότση, 2017). 

 Οι καινοτομίες με τη μορφή προγραμμάτων στοχεύουν στην ανανέωση της 

σχολικής γνώσης και στην αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας 

χρησιμοποιώντας νέες προσεγγίσεις (βιωματική μάθηση), δίνοντας στον εκπαιδευτικό 

τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της διαδικασίας μάθησης και αναβαθμίζοντας το 

μαθητή σε πρωταγωνιστή. Εκτός των περιπτώσεων χωρικής και χρονικής οργάνωσης 

των καινοτόμων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Σ.Ε.Π.Π.Ε., το ολοήμερο 

σχολείο και η ευέλικτη ζώνη, εμφανίζονται τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων με κυρίαρχη την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Σπυροπούλου κ.ά., 

2007). 

 Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (2008), η καινοτομία προσεγγίζεται ως 

μια ασυνήθιστη αλλά σημαντική αλλαγή στην οργανωτική δομή ενός οργανισμού 

μέσω μιας νέας ιδέας, που διαφοροποιεί την υπάρχουσα γενική μορφή του 

οργανισμού. Ο Godin (2008) προτιμά την κατανόηση της καινοτομίας ως κατηγορία, 

η οποία αντικατοπτρίζει ένα είδος διαλεκτικής μεταξύ της πραγματικότητας και της 

γλώσσας, έτσι ώστε οι αλλαγές και τα γεγονότα να δημιουργούν νέες κατηγορίες και 

αυτές να φέρνουν στο φως τις αλλαγές στον κόσμο. 
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 Οι εκπαιδευτικές αλλαγές εξαρτώνται από το τι κάνουν και σκέφτονται οι 

εκπαιδευτικοί. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αλλαγής συνεπάγεται αλλαγή στην 

πράξη, αλλά η αλλαγή δεν είναι μια ενιαία οντότητα ακόμη και αν μιλάμε για μια 

καινοτομία στην τάξη (π.χ. εισαγωγή τεχνολογίας). Η καινοτομία είναι πολυδιάστατη. 

Τρεις σημαντικές διαστάσεις της, η πιθανή χρήση νέων ή αναθεωρημένων υλικών / 

πόρων, η πιθανή χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, η πιθανή αλλαγή των 

πεποιθήσεων. Και οι τρεις, πτυχές της αλλαγής είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου ή ενός συνόλου στόχων (Fullan, 2007). 

 Για τους Mota & Oliveira (2013), η καινοτομία είναι ταυτόχρονα το τέλος και 

η αρχή της διαδικασίας που σχετίζεται με τη γνώση ή τη δημιουργία αξίας. Με τη 

διεθνοποίηση της εκπαίδευσης να γίνεται ένα κοινό φαινόμενο γύρω από τα σχολεία 

σε όλο τον πλανήτη, η σύνδεση εκπαίδευσης και καινοτομίας έχουν σαν στόχο την 

προετοιμασία των μαθητών με τις απαραίτητες ικανότητες για να αντιμετωπίσουν τον 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα. Η εκπαίδευση αναλαμβάνει όλο και 

περισσότερο ευρύτερο ρόλο, καθιστώντας τη διδασκαλία και τη μάθηση πιο 

πολύπλοκες δραστηριότητες. Για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως 

ενήλικες, οι μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν ένα φάσμα δεξιοτήτων 

και γνώσεων που διευκολύνουν την εφαρμογή παραδοσιακών θεμάτων όπως η 

ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά και οι επιστήμες. αλλά περιλαμβάνουν και τις 

σημερινές απαιτήσεις που σχετίζονται με δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η 

κριτική σκέψη, η διαπροσωπική επικοινωνία, η συνεργασία και άλλες σύγχρονες 

δυνατότητες. Τελικά, εκπαιδευτική καινοτομία αποτελεί κάθε δυναμική αλλαγή που 

προσθέτει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγεί σε μετρήσιμα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα, όπως οι νέες παιδαγωγικές ιδέες, οι βελτιωμένες επιδόσεις, οι 

ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της σχολικής μονάδας μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Σχετίζεται με εσωτερικούς παράγοντες που αφορούν στη σχολική κοινότητα και 

εξωτερικούς παράγοντες που αφορούν στη σχέση του σχολείου με το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον του (Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015).  

2.2 Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 

 2.2.1  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τον ορισμό της έννοιας της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  Το International Union for Conservation of  Nature and Natural 
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Resources (1970), ορίζει ότι περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η αρχή της 

αναγνώρισης των αξιών και της αποσαφήνισης των εννοιών, προκειμένου να 

αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και 

την εκτίμηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του ανθρώπου, του πολιτισμού του και του 

βιοφυσικού του περιβάλλοντος.  

 Αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό κίνημα που προέρχεται από 

προβληματισμούς που ανέπτυξε το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 και σχετίζονται με τη συνεχή υποβάθμιση φυσικών πόρων, την 

κάθε λογής ρύπανση, τη μείωση της βιοποικιλότητας και γενικότερα των 

περιβαλλοντικών αλλαγών, αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης. 

Οραματίζεται τη συμφιλίωση κοινωνίας και φύσης και ανθρώπου με τον άνθρωπο 

στην προοπτική μιας αειφόρου ανάπτυξης (Φλογαΐτη, 2008). Η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση συνεπάγεται επίσης πρακτική λήψης αποφάσεων και διατύπωση ενός 

κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με θέματα που αφορούν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος. 

 Η Π.Ε. για τις Φλογαΐτη και Λιαράκου (2009) πρέπει να έχει χαρακτήρα 

συμμετοχικό και να είναι προσανατολισμένη σε δράσεις που θα δώσουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και τη δυνατότητα 

εξεύρεσης λύσεων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επίλυση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο ρόλος των αξιών στη μαθησιακή διαδικασία 

αποκτά ιδιαίτερο ρόλο στην Π.Ε., γι αυτό κι επικεντρώνεται  στη διερεύνηση των 

διαφορετικών αξιών, στην επεξεργασία των δυνατών λύσεων και στην επιλογή της 

πλέον κατάλληλης.  

 Οι μαθητές προσλαμβάνουν την Π.Ε. ως εκπαίδευση γύρω από το 

περιβάλλον, αφού αποκτούν γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματά 

του, ως εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον αφού αποκτούν γνώσεις μέσω 

επαφής με αυτό και ως εκπαίδευση για το περιβάλλον αφού αναδεικνύει την ευθύνη 

του ανθρώπου για την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής (Φλογαΐτη, 2006).  

 Η Π.Ε. αναλαμβάνει δύο καθήκοντα που αμφισβητούν τα κυρίαρχα 

συμφέροντα και αναπόφευκτα δημιουργούν συγκρούσεις. Πρώτον, εκτός  της 

κοινωνικής ανασυγκρότησης για την ελάφρυνση της εκμετάλλευσης του 

περιβάλλοντος, αφορά και την αποφυγή κοινωνικών αδικιών κατά τη διαδικασία 

αυτής της ανασυγκρότησης. Δεύτερον, η οικολογική αρμονία και η κοινωνική 

δικαιοσύνη υποδεικνύουν την ανάγκη μιας αλληλεξαρτώμενης κοινότητας (τόσο σε 
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παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο), αντί της φιλελεύθερης, καπιταλιστικής 

αντίληψης μιας κοινότητας ελεύθερων ή αυτόνομων ατόμων χωρίς συλλογική ευθύνη 

(Stevenson, 2007).  

 2.2.2  Εκπαίδευση για την αειφορία 

 Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) έχει μια ευρύτερη εστίαση 

από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, διότι "αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι εξίσου απαραίτητα για την αειφόρο 

ανάπτυξη, όπως η περιβαλλοντική αειφορία" (Parliamentary Commissioner for the 

Environment, 2004). Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση (Π.Ε.) θεωρούν ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν θετικές εμπειρίες στο 

περιβάλλον και να αποκτήσουν αξίες για να εκτιμούν και να προστατεύουν το 

περιβάλλον. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από την 

ερευνητική και εκπαιδευτική βιβλιογραφία ότι η ευαισθητοποίηση και οι εμπειρίες 

στη φύση δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η επέκταση 

αυτής της ερμηνείας της Π.Ε. ήταν να θεωρηθεί το σχολείο όχι μόνο ως εκπαιδευτικό 

πεδίο για την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά για να το παρουσιάσει ως χώρο ορθής 

πρακτικής στην  Π.Ε.  για την κοινότητα (Henderson & Tilbury, 2004). 

 Με τη διατύπωση του ορισμού της αειφόρου ανάπτυξης/αειφορίας 

(sustainable development/sustainability) ως η ανάπτυξη που "ικανοποιεί τις 

σύγχρονες ανάγκες χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να 

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες" (WCED,1987), αρχίζουν να αναπτύσσονται 

διεργασίες μετασχηματισμού της Π.Ε. σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί μια νέα, δυναμική, σύνθετη αλλά ασαφή 

έννοια, που προσπαθεί να συνδυάσει διαστάσεις όπως η περιβαλλοντική, η 

οικονομική, η κοινωνική, η αισθητική, η πολιτισμική και εμπεριέχοντας την 

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και βελτίωση συνεπάγεται αλλαγή στάσεων, 

αξιών, συμπεριφορών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο με συνακόλουθο την 

διαμόρφωση στάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Δημιουργεί τρεις πυλώνες 

(σχήμα 1) θεμελίωσης των αρχών της: την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση 

στη ικανότητα του πλανήτη να ευνοεί τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και την τήρηση ορίων στους φυσικούς πόρους, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και συνοχή, με έμφαση στην τήρηση κανόνων δημοκρατίας, δικαίου, 
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ασφάλειας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο και στη διασφάλισης της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας, ισότητας και εξάλειψης των κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων 

και την οικονομική ευημερία, με έμφαση σε μια ακμάζουσα, καινοτόμου και 

οικολογικά αποτελεσματικής οικονομίας (Μουσιόπουλος, et all., 2015).  

 

Σχήμα 1: Οι πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης  (πηγή: 

http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/chrisimo_yliko_vivlio.pdf) 

Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992, συντάχθηκε η 

Agenda 21 (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf), 

που περιλαμβάνει τις αρχές της αειφόρους ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται: η προστασία τους περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της 

οικονομικής ανάπτυξης, η ανάληψη διεθνών δράσεων για το περιβάλλον, το δικαίωμα 

της ισότιμης ανάπτυξης μεταξύ της παρούσας και των μελλοντικών γενεών, η 

επίτευξη της αειφορίας, η εξαφάνιση της φτώχιας και η επίτευξη της ποιότητας ζωής 

μέσα από συλλογικές δράσεις μεταξύ όλων των χωρών, το δικαίωμα του ανθρώπου 

για μια υγιή ζωή, η αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των αυτόχθονων πληθυσμών 

και των κοινοτήτων τους, η παγκόσμια δράση για τις γυναίκες και τα παιδιά προς μια 

βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, η διατήρηση της σταθερής κατάστασης των 

οικοσυστημάτων και της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη μας και η αλλαγή 

προσωπικών στάσεων και πρακτικών.  Με την καντιανή οπτική,  η αειφορία όπως και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται «ρυθμιστική», γιατί δεν πρόκειται για δεδομένη 
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προς άμεση εφαρμογή στην προσωπική και κοινωνική ζωή, έννοια (Φλογαΐτη, χ.η.),  

αλλά για μια ευρετική δομή για τον προβληματισμό, που δίνει  κατεύθυνση στις 

διαδικασίες της έρευνας και της μάθησης (Rauch, 2006). Ως πολιτική έννοια, αποκτά 

διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το ιδεολογικό υπόβαθρο όσων επιχειρούν να 

την προσεγγίσουν και να την εφαρμόσουν (Φλογαΐτη, 2006).  

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πορεία της αειφορίας είναι ευρέως αποδεκτός 

από την παγκόσμια κοινότητα, γιατί όντας "ολιστική και συστημική, διεπιστημονική 

και διαθεματική, κριτική και ενδυναμωτική, προσανατολισμένη στις αξίες, πολιτική και 

προσανατολισμένη στη δράση", παρουσιάζει χαρακτηριστικά ικανά να οδηγήσουν στις 

αλλαγές που απαιτεί η επίτευξη της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2008). 

 Η εκπαίδευση έχει εξέχουσα σημασία για την αειφορία. Η ενσωμάτωση των 

θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα είδη εκπαίδευσης θα σήμαινε την παροχή 

στους ανθρώπους γνώσης και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να βρουν νέες 

λύσεις σε ζητήματα του περιβάλλοντος, της οικονομίας και  της κοινωνίας τους. Η 

εφαρμογή της ΕΑΑ στα σχολεία θα πρέπει να διαπερνά  ολόκληρο το πρόγραμμα 

σπουδών, με κάθε θέμα, σε κάθε τάξη, προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 

ανάπτυξη (Anyolo, 2015). 

 Η Αρχή για τα Προσόντα και το Πρόγραμμα Σπουδών (QCA) αναφέρει στην 

ιστοσελίδα της ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι, όχι ένα νέο ζήτημα  

αλλά μια προσέγγιση στο σύνολο του προγράμματος σπουδών και τη διαχείριση ενός 

σχολείου. Έχει τις ρίζες της στην εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

και την ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα δομικά στοιχεία της εκπαίδευσης 

για βιώσιμη ανάπτυξη υπάρχουν ήδη σε κάθε σχολείο (Chatzifotiou, 2006). Είναι 

γνωστό από την έρευνα ότι τα αυξημένα επίπεδα περιβαλλοντικής γνώσης και 

συνειδητοποίησης δεν προκαλούν απαραιτήτως δράση για την αειφορία. Ενώ η 

γνώση σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τις διαδικασίες και τα προβλήματα 

είναι ζωτικής σημασίας, μια σημαντική συνιστώσα της ΕΑΑ,  περιλαμβάνει 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση που ενσωματώνουν και εκθέτουν την 

πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και 

πολιτικής σφαίρας της βιωσιμότητας (Fien, 2001) 

 Αξιοποιώντας το διάλογο και την επικοινωνία ως παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

η ΕΑΑ, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να αναπτύξουν το απαραίτητο 
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επίπεδο ατομικής και συλλογικής συνείδησης, που θα τους επιτρέψει τη δυνατότητα 

δημιουργίας αυθεντικών κοινωνικών δεσμών, μετατοπίζοντας τα ενδιαφέροντα από 

το ατομικό στο συλλογικό, και προσανατολίζοντας σε κοινούς στόχους μέσα από ένα 

πνεύμα  αμοιβαίας κατανόησης κι εμπιστοσύνης. Η ΕΑΑ ως εκπαίδευση αξιών 

εμφανίζεται ως μια πορεία επαναπροσδιορισμού της ανθρώπινης συνύπαρξης με 

όρους διασφάλισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους, κοινωνικής και 

οικονομικής δικαιοσύνης, σεβασμού της ετερότητας, προώθησης μιας κουλτούρας 

ειρήνης και ανεκτικότητας (Κατσιγιάννη, χ.η.). 

 Τα τελευταία χρόνια  σε όλο τον κόσμο έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα 

προγραμμάτων που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και υιοθετούν τις σχολικές 

προσεγγίσεις για την αειφορία. Αυτά τα προγράμματα  συμπεριλαμβάνουν  σχολεία 

όπως τα ENSI Eco Schools του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Ecoschools του Ιδρύματος για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE International), το Πράσινο Σχολείο της Κίνας, 

το Πρόγραμμα σχολικού βραβείου και το πρόγραμμα Enviroschools της Νέας 

Ζηλανδίας. Η ΕΑΑ στοχεύει στον  επαναπροσδιορισμό του ρόλου των σχολείων και 

της σχέσης τους με την κοινότητα. Ο ρόλος του σχολείου μετατοπίζεται  από το «τι 

να διδάξει τους μαθητές» και «πώς συμπεριφέρονται», στο να το βλέπουν ως σημείο 

εστίασης όπου τα παιδιά, οι ενήλικες και η κοινότητα αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν 

μαζί (Henderson & Tilbury, 2004). 

 Η Εκπαίδευση για τη Αειφορία διαφέρει ουσιαστικά από την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση στο μέτρο που επιδιώκει να δημιουργήσει την ικανότητα αντιμετώπισης 

των συστημικών αιτιών των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων με 

ολιστικά και ολοκληρωμένα μέσα. Αυτό σημαίνει ότι τα ζητήματα κατανοούνται στο 

σύνολό τους: όχι μόνο ως περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και ως οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Επιπλέον, η εκπαίδευση για τη αειφορία βλέπει 

τους ανθρώπους ως παράγοντες αλλαγής, και γι αυτό το λόγο  δίνει προτεραιότητα 

στην ανάπτυξη κριτικής έρευνας και προσαρμοστικότητας, καθώς βοηθούν τους 

ανθρώπους να ανταποκρίνονται περισσότερο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και 

προβλήματα (Ferreira et al., 2009). 

 Στόχους για να επιτευχθούν οι βασικές επιδιώξεις της ΕγΑ, αποτελούν 

σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2008), η καλλιέργεια γνώσεων για το περιβάλλον και την 

αειφορία με παράλληλη ενίσχυση του περιβαλλοντικού, πολιτικού, πολιτιστικού και 
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κοινωνικού γραμματισμού, η συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης 

έναντι των πολυδιάστατων ζητημάτων της αειφορίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαλόγου, επικοινωνίας, συλλογής κι επεξεργασίας δεδομένων, συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης, η καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον τρόπο ζωής, ώστε να 

προκύψει η δυνατότητα συλλογικής διαμόρφωσης του μέλλοντος και η ενθάρρυνση 

της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο και της ανάληψης 

δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.   

 Στην παγκόσμια βιβλιογραφία εμφανίζονται συνήθως οι όροι  Εκπαίδευση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕγΑ) και Εκπαίδευση 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ),  που παρουσιάζουν διαφορές στις οποίες 

θεωρείται σκόπιμο να μην επιμείνουμε. Ενδεικτικά, ο Huckle (2010b) προτιμά τον 

όρο Εκπαίδευση για την Αειφορία που δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να 

διερευνήσουν το μοντέλο της παγκόσμιας δημοκρατίας που θα ήταν σε θέση να 

προωθήσει αποτελεσματικότερα την αειφορική πρακτική, αναγνωρίζοντας το ρόλο 

του μοντέλου αυτού στην αμφισβήτηση της κυρίαρχης οικονομικής αντίληψης και 

στην προώθηση της οικονομικής δημοκρατίας παράλληλα με την πολιτική και 

πολιτιστική δημοκρατία. Η Φλογαΐτη (2006) προτείνει τον όρο  Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία, αντί αυτού της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, θεωρώντας ότι αδικεί λιγότερο την ίδια την αειφορία. 

 Στη συζήτηση για την ΕΑΑ εκτός της αισιόδοξης προοπτικής αναπτύσσεται 

και προβληματισμός που επικεντρώνεται στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο Jickling (2005), 

αναφέρει ότι  η αειφορία δεν αποτελεί σκοπό της εκπαίδευσης και πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με προσοχή. Πιστεύει ότι η εκπαίδευση για την αειφορία, τόσο 

σαγηνευτική όσο και η ιδέα, υπολείπεται του σε μεγάλο βαθμό της δυναμικής της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να υπερβεί το παρόν και να διαταράξει την 

καθεστηκυία τάξη. Οι Huckle & Wals (2015), αποτιμούν τη Δεκαετία της UNESCO 

για την ΕΑΑ ως "μια απ’ τα ίδια" (business as usual), υποστηρίζοντας  ότι η Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ, κατ΄ ουσίαν ένωση κρατών και όχι κοινωνίας πολιτών, 

αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ισχυρών κρατών και του κεφαλαίου και όχι των 

πολιτών στην αειφόρο ανάπτυξη και γι αυτό "ούτε το ενιαίο πλαίσιο της ΕΑΑ ούτε η 

ιστορία της αειφόρου ανάπτυξης συνδέονται επαρκώς με την πολιτική οικονομία του 

πραγματικού κόσμου".  Η Φλογαΐτη (2005), κάνει λόγο για ανισομέρεια των τριών 

πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης, αφού ενισχύεται ο πυλώνας της οικονομίας εις 



18 
 

βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.  Παρόμοιες είναι και οι διαπιστώσεις 

του Σμπώκου (2015), ο οποίος παρατηρεί νομοθετική διασύνδεση της Ατζέντας 21 

του ΟΗΕ με τις Διαρθρωτικές Προσαρμογές του ΟΟΣΑ και τις χρηματοδοτήσεις του 

ΔΝΤ, η οποία "ενώ ξεκίνησε για να συσχετίσει την αειφόρο ανάπτυξη με την 

περιβαλλοντική προστασία, κατέληξε να συσχετίσει την παγκόσμια οικονομική 

διακυβέρνηση με τον έλεγχο των φυσικών πόρων". Η θετική στάση απέναντι στην 

αειφόρο ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητα συνειδητή και αιτιολογημένη, καθόσον η 

διαμόρφωση της συνείδησης και υιοθέτησης των αρχών της Α.Α. οργανώνεται σε ένα 

top down σύστημα και επιβάλλεται στους πολίτες. Η αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται 

σωσίβιο για ένα στιγματισμένο σχετικά με την παγκόσμια περιβαλλοντική 

υποβάθμιση καπιταλισμό, που έπρεπε να βρει τρόπους συνέχισης της αέναης 

οικονομικής δραστηριότητάς του. Έπρεπε να ισορροπήσει μεταξύ οικονομικών 

συμφερόντων και οικολογικών ανησυχιών και δείχνει να το πετυχαίνει 

"πρασινίζοντας" την ανάπτυξη, δημιουργώντας μια νέα μόδα που φοριέται εξίσου 

καλά από όλους και δίνει τέλος την κριτική του καπιταλισμού.  

 Ανεξαρτήτως της κριτικής που δέχεται η αειφόρος ανάπτυξη, η ΕγΑ 

προβάλλει με ισχυρές δυνατότητες για το μετασχηματισμό του σχολείου και της 

κοινωνίας. Το κριτικό πνεύμα, η συναινετική διάθεση και η σύναψη συμμαχιών 

ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, αποτελούν πλεονεκτήματα 

που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα αποφασιστικό μετασχηματιστικό αποτέλεσμα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Φωτιάδης, 2016). 

 2.2.3.  Το θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην 

Ελλάδα 

 Στην Ελλάδα, με το Νόμο 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση εντάσσεται στα Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών 

Δραστηριοτήτων, αποτελώντας  τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορίζεται ως σκοπός της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης η συνειδητοποίηση εκ μέρους των  μαθητών και μαθητριών  της σχέσης 

του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η ευαισθητοποίηση τους  για 

τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και η δραστηριοποίηση  τους με ειδικά 

προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. 

Με τον ίδιο νόμο θεσμοθετούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
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ιδρύονται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), εισάγει τη 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τον εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων 

με θέματα περιβάλλοντος και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία 

(http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/). 

 Η Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία», που πραγματοποιήθηκε στις 8-12 

Δεκεμβρίου 1997 στη Θεσσαλονίκη, σηματοδότησε τη μετάβαση από την Π.Ε. στην 

Εκπαίδευση για την Αειφορία. Στην Ελλάδα η Π.Ε. συνεχίζει να κυριαρχεί για 

χρόνια, προσανατολίζοντας τη θεματολογία της στην αειφορία και μόλις στις αρχές 

της δεκαετίας που διανύουμε εντάχθηκε στα Νέα Προγράμματα Σπουδών 

(Καλαϊτζίδης & Νομικού, 2014). 

 Μέσω των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών με αντικείμενο το Περιβάλλον και 

την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο, εισάγεται η ιδέα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο 

διδακτικό - μαθησιακό πλαίσιο του οποίου προτάσσεται η έννοια του "Αειφόρου 

Σχολείου".  Επιδιώκεται η διασύνδεση και συνοχή της γνώσης από το Νηπιαγωγείο 

μέχρι και το Γυμνάσιο στο πρότυπο της εποικοδομητικής και διερευνητικής μάθησης. 

Αποσκοπώντας στη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής σκέψης και την 

καλλιέργεια διερευνητικού και δημιουργικού πνεύματος, μέσω της ανάλυσης και 

διερεύνησης περιβαλλοντικών ζητημάτων, προτάσσει τις αρχές και τις αξίες της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, διαχέοντας αυτές τις αρχές στα Π.Σ. άλλων 

διδακτικών μαθησιακών πεδίων (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2014). 

 Τα νέα Προγράμματα Σπουδών προτάσσουν νέες παιδαγωγικές προτάσεις και 

μεθοδολογίες και εισάγονται στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα με τη μορφή 

Βιωματικών Δράσεων. Παράλληλα, εισάγεται και άλλη μία καινοτομία στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι Ερευνητικές Εργασίες, οι οποίες διατηρούνται πλέον 

μόνο  στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ στα 

Γυμνάσια έχουν διατηρηθεί μόνο με την αρχική τους μορφή εκτός ωρολογίου 

προγράμματος τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων όπως Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών κ.ά. (Αγγελίδου,  χ.η.) 
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 Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ν.4547/2018), ορίζει  ως βασικούς 

υποστηρικτικούς θεσμούς των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε επίπεδο 

Περιφέρειας τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, που 

στελεχώνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου για την Αειφορία ασκούν παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που αποτελούν το μετασχηματισμό των 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Αποστολή των  Κ.Ε.Α. είναι η 

στήριξη των σχολικών μονάδων σχετικά με "την εκπόνηση και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της 

αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής". 

 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν, αποτελούν νησίδες σχολικών 

προγραμμάτων και όχι συνολικό μετασχηματισμό του ελληνικού σχολείου με βάση 

τις αρχές της αειφορίας, "μέσα στις οποίες μπορεί το κάθε σχολείο να οργανώσει τη 

στρατηγική του για την αναβάθμιση του, την ενεργοποίηση των μαθητών και τη σύνδεση 

με την τοπική κοινότητα" (Τρικαλίτη & Αγγελίδου, 2015) 

2.3. Το Αειφόρο Σχολείο 

  

 Η εμφάνιση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) ανέδειξε την 

ιδέα του Αειφόρου Σχολείου (Sustainable School), ενός νέου σχολείου που 

ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας στην καθημερινότητά του και επικεντρώνεται 

σε ζητήματα διοίκησης, μαθησιακής διαδικασίας, μετακινήσεις από και προς το 

σχολείο, κτιριακή διαχείριση και σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

(Huckle, 2010).  

 2.3.1.  Τι είναι το Αειφόρο Σχολείο 

 Το αειφόρο σχολείο θα μπορούσε να οριστεί ως το "σχολείο του οποίου η 

οργάνωση και η λειτουργία είναι σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας 

(πολιτικής, πολιτιστικής, οικολογικής, οικονομικής, ατομικής)" (Καλαϊτζίδης & 

Νομικού, 2014) και αποτελεί την καταλληλότερη στρατηγική για την ανανέωση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης (Gough, 2005). 

Οι πρώτες χώρες που υιοθετούν την έννοια του αειφόρου σχολείου είναι η Αυστραλία 

(Henderson & Tilbury, 2004; Gough, 2005) και η Μ. Βρετανία (House of Commons, 

2007).  Στην Αυστραλία το αειφόρο σχολείο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα 
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ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία σχετικά με την αειφορία, 

ενσωματώνει αλλαγές στις πρακτικές λειτουργίες του σχολείου με θέματα αειφορίας  

στο πρόγραμμα σπουδών και βοηθά στην οικοδόμηση δεσμών με τις τοπικές 

κοινότητες. Επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν τους 

μαθητές ικανούς να εργαστούν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, στοχεύοντας στη 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενθαρρύνοντας το άνοιγμα του 

σχολείου στις τοπικές κοινωνίας και προωθώντας τον περιβαλλοντικό και πολιτικό 

εγγραμματισμό  εκπαιδευτικών και μαθητών (Gough, 2005).  

 Στη Μεγάλη Βρετανία παρά τα προβλήματα που προέκυψαν αλλά και που 

ακόμη υφίστανται, θεωρείται από τις πλέον καινοτόμες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

των τελευταίων χρόνων παγκοσμίως. Η τότε κυβέρνηση οραματιζόταν μέχρι το 2020 

κάθε σχολείο να μετατραπεί σε σχολείο που να προετοιμάζει τους νέους για μια 

βιώσιμη ζωή, μέσω της διδασκαλίας, του σχεδιασμού και των καθημερινών 

πρακτικών, με τη δέσμευσης της φροντίδας για την προσωπική υγεία και την 

ευημερία, για την κουλτούρα του άλλου, καθώς και του τοπικού και παγκόσμιου 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωσή 

του διερευνώντας την αειφορία μέσω της διδασκαλίας της, των αξιών της και του 

τρόπου εργασίας στο σχολικό χώρο και την εμπλοκή με την τοπική κοινωνία 

(Department for Children, Schools and Families, 2008).  Ο βρετανικός οργανισμός 

HEC Global Learning (http://www.globalfootprints.org/sustainableschoolsdocs/), 

προσδίδει στα αειφόρα σχολεία τον πρωτίστης σημασίας ρόλο της προετοιμασίας των 

νέων για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ως οργανισμοί  μάθησης, μπορούν 

να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τον αντίκτυπό των ανθρώπων στον 

πλανήτη και ως μοντέλα ορθής πρακτικής, μπορούν να προσφέρουν στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στη βιώσιμη ζωή και να επιδείξουν καλές πρακτικές σε 

άλλους. Καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να μετατρέψει κάθε σχολείο σε αειφόρο  

σχολείο, το οποίο να  προετοιμάζει τους νέους για μια ζωή βιώσιμης διαβίωσης, μέσω 

της διδασκαλίας, της δόμησης  και των καθημερινών πρακτικών. Ένα σχολείο που 

δεσμεύεται να : 

• Φροντίζει για τον εαυτό μας (την υγεία και την ευημερία μας).  

• Φροντίζει ο ένας τον άλλο (σε όλες τις κουλτούρες, τις αποστάσεις και τις γενιές)  

• Φροντίζει για το περιβάλλον (τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο). 
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 Ο Huckle (2010a), θεωρεί ότι η βασική ιδέα του Αειφόρου Σχολείου είναι η 

ενσωμάτωση της αειφορίας σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής, δηλαδή τη διοίκηση, 

τη διαδικασία μάθησης, τη διαχείριση κτιρίων, τη μεταφορά από και προς το σχολείο, 

τη σχέση του σχολείου με τη σχολική κοινότητα. Στην ομιλία του στο 4ο Πανελλήνιο 

Συμπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος», αξιολόγησε το 

μοντέλο του Αειφόρου Σχολείου στη Μεγάλη Βρετανία, αναδεικνύοντας και τις 

αντιφάσεις και τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. Παρά 

την εφαρμοζόμενη πολιτική, παρατηρεί ότι στα περισσότερα σχολεία η ΕΑΑ 

αποτελεί ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας. Η τρέχουσα πολιτική είναι γεμάτη 

αντιθέσεις για την αειφορία και  τα σχολεία δεν ενθαρρύνονται να εξετάσουν τα 

αληθινά αίτια της μη βιώσιμης ανάπτυξης  και τις ριζικές κοινωνικές αλλαγές που 

μπορούν να προωθήσουν την αειφορία. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να 

στοχαστούν, γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί δευτερεύον και όχι πρωτεύον ζήτημα στη 

ζωή των ανθρώπων. Γιατί ο πολίτης έχει δικαίωμα στο βασικό εισόδημα, αλλά και 

στις υποχρεώσεις του γι αυτό. Γιατί είναι απαραίτητη η ανακατανομή και ο 

περιορισμός του χρόνου εργασίας. Γιατί οι παγκόσμιες διασκέψεις όπως αυτή της 

Κοπεγχάγης για το κλίμα είναι πενιχρές ως προς τα αποτελέσματα και γιατί 

προτείνονται εναλλακτικά μοντέλα παγκόσμιας δημοκρατίας. Το αειφόρο σχολείο θα 

πρέπει να διερευνά εναλλακτικές μορφές κατανάλωσης και πρότυπα, που δεν θα 

εμπλέκουν τον καταναλωτισμό και την προώθηση προϊόντων «μάρκας» (branding), 

ώστε να ενθαρρυνθούν οι ενήλικες να ενηλικιωθούν και να προστατευτούν τα παιδιά 

από την εμπορευματοποίηση. Οι μαθητές στο αειφόρο σχολείο πρέπει να 

οραματίζονται τους εαυτούς τους ως συμπαραγωγούς μιας νέας αειφόρου, πολιτικής 

οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης.  

 Το αειφόρο σχολείο αναπτύσσοντας τη δυνατότητα του μετασχηματισμού και 

της αυτο-οργάνωσης, λειτουργεί στην ουσία ως οργανισμός μάθησης ο οποίος 

διευρύνει την κουλτούρα του και βελτιώνει τις δομές και λειτουργίες του. 

Πετυχαίνοντας τη συμμετοχή όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας και 

δρώντας ως οργανισμός μάθησης θα είναι σε θέση να πετύχει την προσέγγιση του 

όλου σχολείου στα πλαίσια της αειφορίας (Κάτσενου & Φλογαϊτη, 2017). Είναι ένα 

σχολείο που μεγιστοποιεί το δυναμικό και μειώνει τα απόβλητα, που είναι 

ισορροπημένο ως οργανισμός και ενισχύει την ευημερία της κοινότητάς του 

(Cabrelli, 2017). Δίνει έμφαση στην ευημερία των μαθητών του και στο σχολικό 

περιβάλλον. Στο αειφόρο σχολείο, οι αίθουσες διδασκαλίας είναι φιλόξενοι, καθαροί 
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και ήρεμοι χώροι μάθησης. Προσεγγίζει με μηδενική ανοχή καταστάσεις που 

οδηγούν σε παραγωγή απορριμμάτων, γκράφιτι αισθητική και bulling, με αρωγό το 

προσωπικό που επιδεικνύει θετικές, φροντίδες και υπεύθυνες συμπεριφορές. Εστιάζει 

απαρέγκλιτα  στην εξεύρεση τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων που 

ωφελούν το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Στο αειφόρο σχολείο υπάρχει 

σαφής εστίαση στο παιδί, μέσα από την οπτική του χώρου του σχολείου (Campus), 

του προγράμματος  σπουδών (Curriculum) και της κοινότητας (Community) (Harris, 

2008). 

 Στο αειφόρο σχολείο η μάθηση λειτουργεί ως επικοινωνία και 

διαπραγμάτευση και όχι ως πληροφόρηση. Η γνώση στηρίζεται στο διάλογο και 

τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δημιουργούνται συνθήκες που διαμορφώνουν μια νέα 

παιδαγωγική και κοινωνική κουλτούρα όπου η μάθηση πλέον στοχεύει  όχι στη 

σχολική αποτελεσματικότητα αλλά στη σχολική ανάπτυξη (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 

2009). 

 Συναφής έννοια προς το αειφόρο σχολείο είναι το προτεινόμενο από πολλούς 

σχολείο εκπαίδευσης για την αειφορία (Σχολείο ΕΑΑ), που αποτελεί μετεξέλιξη των 

"οικο-σχολείων" η των "πράσινων σχολείων" και θεωρείται το σχολείο που επέλεξε 

ως κεντρικό κομμάτι της αποστολής και του σχεδιασμού του την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη και έχει ως στόχο να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα 

ενεργούς συμμετοχής και δράσης έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των 

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφορίας 

(Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2009). 

 

 2.3.2.  Σκοπός και στόχοι του Αειφόρου Σχολείου 

 Οι Breiting, Mayer & Mogensen, (2005) ενσωματώνοντας την ιδέα  και τις 

αξίες της αειφορίας στις λειτουργίες του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη 

μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηριακών υποδομών, στις σχέσεις του 

σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα προσεγγίζουν το  

Αειφόρο Σχολείο ως το σχολείο το οποίο επιχειρεί να παρέχει στους  μαθητές 

ευκαιρίες μάθησης και εμπειρίες που θα τους καταστήσουν ικανούς να 

διαμορφώσουν τις συνθήκες της ζωής τους κατά τρόπο δημιουργικό και 

εποικοδομητικό. Θέτουν στο επίκεντρο της σχολικής ζωής τις αρχές της αειφορίας.  
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Το  αειφόρο σχολείο ξεκινά με σαφή ηθικό σκοπό ο οποίος ευθυγραμμίζεται με την 

ανάγκη διατήρησης, προστασίας και υποστήριξης του περιβάλλοντος, ως ζωντανού 

συστήματος, από τις ζημιές που προκαλεί η σύγχρονη ζωή. Δίνει προτεραιότητα στη 

μάθηση, αλλά εντοπίζει αυτή τη μάθηση μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 

(Hargreaves & Fink, 2006). 

 Ο μετασχηματισμός ενός σχολείου σε αειφόρο σηματοδοτεί την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση για την αειφορία, μέσα από την καθημερινή 

εμπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας στην ΕΑΑ. Υιοθετείται η έννοια του όλου 

σχολείου (the whole school approach), με σκοπό τη συνολική αναδόμηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Το σχολείο μέσα από μια δέσμη διεργασιών διερεύνησης, 

στοχασμού και βελτίωσης ενεργεί στην κατεύθυνση αλλαγής της κουλτούρας του 

(Gough, 2005).  

 2.3.3. Τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου 

 Σύμφωνα με τους Birney, Kellard & Reed (2011), τα χαρακτηριστικά του 

Αειφόρου  Σχολείου περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:  δίνεται προσοχή στο 

ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα τους, βλέπει το ήθος και το σκοπό 

του σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο, δημιουργούνται θετικά οφέλη για τους 

μαθητές εστιάζοντας στη βελτίωση της μάθησης τους και στην ενθάρρυνση της 

συμμετοχής και της δέσμευσης, επιτρέπεται η  ανάπτυξη, η ενσωμάτωση και η 

σύνδεση με άλλες εκπαιδευτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες. Επίσης, συμμετέχει 

στην αλλαγή και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, καθώς η αειφορία  

ενσωματώνεται σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. 

 Οι Ferreira, Ryan & Tilbury (2006), ορίζουν ως κύρια χαρακτηριστικά του 

αειφόρου σχολείου τα εξής:  

1. Η αειφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής και του 

προγραμματισμού της διοίκησης του σχολείου. 

2. Η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας είναι επαρκής.  

3. Εφαρμογή συμμετοχικών μαθησιακών προσεγγίσεων οι οποίες προάγουν 

δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, αναστοχασμό, 

διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμμετοχή και δράση.  

4. Ενσωμάτωση των πυλώνων της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και 

πολιτισμός) σε όλο το φάσμα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος.  
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6. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

7. Ενσωμάτωση ολιστικών και συστημικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση για την 

αειφορία.  

8. Έμφαση στη διασύνδεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων με την τοπική 

κοινωνία.  

9. Παρακολούθηση, καταγραφή και προσπάθεια μείωσης του οικολογικού 

αποτυπώματος του σχολείου.  

10. Ενσωμάτωση της συμμετοχικής έρευνας δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και μετατροπή των εκπαιδευτικών σε ερευνητές και φορείς εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής αλλαγής. 

 Μια διεθνής ανασκόπηση των προγραμμάτων αειφόρων σχολείων του 

Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES) (Henderson & 

Tilbury, 2004), δίνει τη δική της προσέγγιση στα χαρακτηριστικά τους: 

 Σχολική ηγεσία που θέτει την αειφορία στο επίκεντρο του σχολικού 

σχεδιασμού και πρακτικής. 

 Συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής μονάδας στην ανάληψη σχεδίων 

σχολικής δράσης και βελτίωσης. 

 Συμμετοχικές μαθησιακές προσεγγίσεις που δημιουργούν τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη και διαπολιτισμικές 

προοπτικές. 

 Ενσωμάτωση της Π.Ε. και της ΕΑΑ σε όλους τους βασικούς τομείς μάθησης 

στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Τακτική επαγγελματική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική διοίκηση 

και τους εταίρους του προγράμματος. 

 «Πρασίνισμα» του σχολείου και του περιβάλλοντος. 

 Αίθουσες διδασκαλίας εντός και εκτός σχολικών ορίων. 

 Μείωση του σχολικού οικολογικού αποτυπώματος. 

 Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη, τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου στο 

παιδαγωγικό πεδίο, αφορούν στη μαθητοκεντρική προσέγγιση, στη βιωματική 

μάθηση μέσω της ανακάλυψης, στη συνεργατική μάθηση, στη μάθηση 

προσανατολισμένη στην πράξη και στις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, με 

έμφαση στην κουλτούρα της πολυπλοκότητας, στην κριτική σκέψη, στις αξίες, στη 
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δράση και στη συμμετοχή. Στο τεχνικό-οικονομικό πεδίο, αφορούν στο σχεδιασμό 

και την κατασκευή των κτηριακών υποδομών με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας 

(βιοκλιματικός σχεδιασμός κλπ.), στη διαχείριση πόρων και ενέργειας με γνώμονα 

την οικολογία και την οικονομία, στη δημιουργική χρήση και πολυ-λειτουργική 

αξιοποίηση του σχολικού χώρου και στην εμπλοκή μαθητών κι εκπαιδευτικών στο 

σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση της σχολικής μονάδας. Στο κοινωνικό και  

οργανωσιακό πεδίο, αφορούν στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, 

συλλογικότητας, επικοινωνίας κι αλληλεγγύης, με συμμετοχή όλων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, στην προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών και στην  ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαπραγμάτευση της διαδικασίας της μάθησης, στην 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και  της αμοιβαίας αναγνώρισης και σεβασμού και της  

κατοχύρωσης των δυνατοτήτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών. 

(https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx),  

 2.3.4. Προϋποθέσεις για ένα Αειφόρο Σχολείο 

 Το αειφόρο σχολείο  προϋποθέτει την εκ βάθρων αναδόμηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσβλέποντας στη μετατροπή του σε κοινότητα 

μάθησης, ως ένα δυναμικό σύστημα το οποίο έχει δυνατότητες αυτοοργάνωσης, 

μετασχηματισμού και ανάπτυξης (Ζαχαρίου, 2015). Η συνολική αναδόμηση του 

σχολείου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε τρεις άξονες: στον παιδαγωγικό με 

αλλαγή παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, στον οργανωσιακό/τεχνικό με 

αξιοποίηση των υποδομών και εγκαταστάσεών του και στον κοινωνικό με ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας (Γεωργίου & Δημητρίου, χ.η.) 

 Ενσωματώνει αλλαγές στις πρακτικές λειτουργίες του σχολείου με θέματα 

βιωσιμότητας στο πρόγραμμα σπουδών και βοηθούν στην οικοδόμηση δεσμών με τις 

τοπικές κοινότητες.  Στις χώρες όπου από χρόνια ανιχνεύτηκε η ανάγκη 

μετασχηματισμού των σχολείων σε αειφόρα, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η 

Αυστραλία σχεδιάστηκαν τα πλαίσια λειτουργίας τους.   

 Η Gough (2006), περιγράφει την  κεντρική διαδικασία για τα Αειφόρα 

Σχολεία στην Αυστραλία, ως ένα σχέδιο δέκα βημάτων το οποίο έχει σχεδιαστεί ως 

ερευνητική διαδικασία δράσης για να διασφαλίσει τη δέσμευση και την οικειοποίηση 

της πρωτοβουλίας από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Αυτά τα βήματα είναι: 

1. Ανάληψη δέσμευση και σύσταση επιτροπής /ομάδα εργασίας;  
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2. Υιοθέτηση ολοκληρωμένης σχολικής προσέγγισης, στην οποία θα συμμετέχουν 

μαθητές. 

3. Διεξαγωγή ελέγχου.  

4. Συγγραφή της πολιτικής.  

5. Ορισμός στόχων.  

6. Προετοιμασία σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει: Λειτουργίες, Διδακτέα ύλη, 

εμπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας  

7. Δημιουργία σχεδίου σπουδών.  

8. Εφαρμογή του προγράμματος.  

9. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και παροχή ανατροφοδότησης   

10. Επίτευξη σκοπού και στόχων, συνεχή βελτίωση του προγράμματος. 

 Η προσέγγιση του αειφόρου σχολείου στη Μεγάλη Βρετανία θέτει μια σειρά 

αειφορικών επιλογών/πρακτικών, που αποτελούν πόρτες ή σημεία εισόδου 

(doorways)  για το σχολείο και που ορίζουν από ένα πεδίο εθνικής προτεραιότητας 

(Department for Children Schools and Families, 2008). Τα οκτώ σημεία εισόδου 

είναι: 

 Τρόφιμα και ποτά. Είναι μοντέλα προμηθευτών υγιεινών, τοπικών και 

βιώσιμων τροφίμων και ποτών, με ισχυρή δέσμευση για το περιβάλλον, την 

κοινωνική ευθύνη και την καλή μεταχείριση και διαβίωση προς τα ζώα στο 

τοπικό περιβάλλον. 

 Ενέργεια και νερό. Είναι μοντέλα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμης 

ενέργειας και διατήρησης του νερού, που αξιοποιούν δυνατότητες  όπως η 

αιολική, η ηλιακή και η ενέργεια από βιομάζα, η μόνωση, η συλλογή 

βρόχινου νερού στο σχολείο. 

 Μετακινήσεις και κυκλοφορία. Είναι μοντέλα βιώσιμων μετακινήσεων, όπου 

τα οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία και που 

παρέχουν δυνατότητες  για υγιέστερους, λιγότερο ρυπογόνους ή λιγότερο 

επικίνδυνους τρόπους μεταφοράς. 

 Αγορές και απόβλητα. Είναι μοντέλα ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και 

βιώσιμων αγορών, που χρησιμοποιούν αγαθά κι υπηρεσίες υψηλών 

περιβαλλοντικών προτύπων από τοπικές αγορές και όπου είναι εφικτό με 

αυξημένη αξία ως προς το κόστος, μέσω της μείωσης, της επανάχρησης, της 

επισκευής και της ανακύκλωσης. 
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 Κτήρια και έδαφος. Είναι η πρακτική της διαχείρισης και όπου είναι δυνατό ο 

σχεδιασμός του σχολικού κτηρίου με αειφορικό τρόπο (βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική) από όσους χρησιμοποιούν το σχολείο.  

 Ένταξη και συμμετοχή.  Είναι πρότυπα κοινωνικής ενσωμάτωσης, που 

επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν πλήρως στη σχολική ζωή, 

ενώ ταυτόχρονα ενσταλάζουν ένα μακροχρόνιο σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των ελευθεριών, των πολιτισμών και της δημιουργικής 

έκφρασης. 

 Τοπική ευημερία. Είναι συνεργατικά πρότυπα στην τοπική κοινωνία που 

πραγματοποιούν δραστηριότητες που βελτιώνουν το περιβάλλον και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

 Παγκόσμια διάσταση. Είναι μοντέλα του πολίτη του κόσμου, πλαισιωμένα με  

δραστηριότητες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε άλλα 

μέρη του κόσμου. 

 2.3.5. Το Αειφόρο Σχολείο στην Ελλάδα 

 Το αειφόρο σχολείο στην Ελλάδα εντάσσεται στα προαιρετικά προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με σχετική απόφαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων στα σχολεία που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 

καινοτόμες δράσεις.  

(https://drive.google.com/file/d/1GEhrmT9h1NdEAU0gjcoeDLo68H0uutY3/view). 

 Οι φορείς που καθόρισαν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του αειφόρου 

σχολείου είναι οι Μ.Κ.Ο. Αειφόρουμ (http://www.aeiforum.eu) και η Ελληνική 

Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) (http://www.ellet.gr/en/). Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης φέρει τον τίτλο "Σήμα Αειφόρου Σχολείου", 

ενώ της δεύτερης "Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι νοιαζόμαστε, Όλοι 

συμμετέχουμε!". Η ΕΛΛΕΤ μέχρι και τη σχολική χρονιά 2012-13, υλοποιούσε το 

διαγωνισμό "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου", ο οποίος σταμάτησε μετά την αποχώρηση 

των μελών του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από την ΕΛΛΕΤ 

(Συλλογικός Τόμος, 2014). Το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η καταγραφή του 

επιπέδου αειφορίας στο σύνολο των λειτουργιών των σχολείων που συμμετείχαν και 

ειδικότερα στο παιδαγωγικό, το κοινωνικό-οργανωτικό και το περιβαλλοντικό πεδίο 

(Καλαϊτζίδης & Δηλάρη, 2010). 
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 Το Σήμα Αειφόρου Σχολείου είναι μια πιστοποίηση που δίνεται σε σχολεία 

που στρέφονται προς την αειφορία, υλοποιώντας δραστηριότητες που υπαγορεύονται 

από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, και εφόσον τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι 

Δείκτες λειτουργούν ως κριτήρια ποιότητας που οργανώνουν τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας στην προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο, με μοντέλο 

την "ολιστική σχολική προσέγγιση" (Καλαϊτζίδης & Νομικού, 2014).  Τα κριτήρια 

ποιότητας αντιστοιχούν στους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης και ταξινομούνται σε 

τρεις κατηγορίες που αφορούν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, την 

πολιτική και την οργάνωση του σχολείου και τις εξωτερικές σχέσεις του σχολείου 

(Breiting et al, 2005).  

 Μια προσπάθεια σχηματικής κατηγοριοποίησης δημιουργεί τα τρία πεδία του 

αειφόρου σχολείου (Καλαϊτζίδης & Νομικού, 2014): 

 Το παιδαγωγικό (αναλυτικό πρόγραμμα και διαδικασίες διδασκαλίας και 

μάθησης).  

 Το κοινωνικό και οργανωσιακό (η διοίκηση, η οργάνωση, η κουλτούρα και οι 

σχέσεις του σχολείου με την κοινωνία)  

 Το περιβαλλοντικό (το τεχνικό και οικονομικό, το κτήριο, η αυλή, οι πόροι). 

 Το πρόγραμμα "Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι νοιαζόμαστε, Όλοι 

συμμετέχουμε!" αποτελεί μετεξέλιξη του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, από το 2014 

της Παιδαγωγικής Ομάδας της ΕΛΛΕΤ. Οργανώνεται γύρω από οκτώ πυλώνες της 

αειφορίας, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής θέματα: δημοκρατία και συμμετοχή στο 

σχολείο με έμφαση στη ανθρώπινα δικαιώματα και στις πολιτισμικές διαφορές, 

βελτίωση του πλαισίου μάθησης με προσανατολισμό στη μάθηση για το μέλλον, 

αξιοποίηση της κριτικής σκέψης στη διασαφήνιση των εννοιών και ανάληψη δράσης 

υπό το πρίσμα των αρχών της ΕΑΑ, προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο 

σχολείο, αειφορικό κτίριο και αυλή για την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών 

αναγκών, πολιτική για την εξοικονόμησης ενέργειας και τις μετακινήσεις από και 

προς το σχολείο, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, προαγωγή της 

ψυχοσωματικής υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών και προέκταση των δράσεων 

τοπικού ενδιαφέροντος στην αντιμετώπιση των παγκοσμίας εμβέλειας προβλημάτων.  

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της μετάβασης του σχολείου "από 

την ατομικότητα στη συλλογικότητα, από τον εγκυκλοπαιδισμό και την αποστήθιση στην 



30 
 

κριτική και δημιουργική σκέψη, από τη μονομέρεια της αναλυτικής σκέψης στην 

πολυπλοκότητα της συνθετικής σκέψης, από το σχολείο που εκτελεί τις εγκυκλίους στο  

σχολείο που χαράσσει τη δική του στρατηγική μετασχηματισμού" (Τρικαλίτη, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



31 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1. Έρευνες σχετικά με το αειφόρο σχολείο 

 Έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες δείχνουν ότι η ύπαρξη ενός 

αειφόρου σχολείου αυξάνει τα πρότυπα και ενισχύει την ευημερία. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα αειφόρα σχολεία κάνουν ελκυστική τη μάθηση και  προωθούν το 

υγιές σχολικό περιβάλλον και τον υγιή τρόπο ζωής. Επιπλέον, προωθούν την 

κοινωνική συνοχή δημιουργώντας πολύτιμες συνδέσεις μεταξύ σχολείου, γονέων και 

ευρύτερης κοινότητας (Barratt et al.,  2010). Τα αειφόρα σχολεία συμμετέχουν επίσης 

στην αλλαγή και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών καθώς η αειφορία  

ενσωματώνεται σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών. Σε  έρευνα τους τα έτη 2008-

09 οι Birney & Reed, (2009), διαπίστωσαν ότι «όταν ένα σχολείο τοποθετεί την 

αειφορία στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, υποστηρίζει τη μάθηση των 

ενηλίκων και των νέων, τη συμβολή και τη βελτίωση της κοινότητας τους και τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη μας».  

 Έρευνα της  Jackson (2008) αποκαλύπτει μια σημαντική αναντιστοιχία 

μεταξύ του τι λένε τα σχολεία για τη σημασία της αειφορίας και τι κάνουν. Τα πιο 

συχνά αναφερόμενα εμπόδια στην εφαρμογή της αειφορίας στα σχολεία είναι ο 

χρόνος και τα χρήματα, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την αλλαγή. Μέσω της 

εφαρμογής της αειφορίας στις σχολικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης της ενέργειας και του νερού και της προμήθειας πόρων, τα σχολεία μπορούν 

πραγματικά να αποφέρουν πραγματική εξοικονόμηση πόρων. Η κατανόηση και η 

υπερνίκηση των αιτιών αυτής της φαινομενικής ανικανότητας για άλλα σχολεία να 

ενεργούν με βιώσιμο τρόπο είναι ένας τομέας για περαιτέρω έρευνα με τους ηγέτες 

των σχολείων. Ωστόσο, από τις συζητήσεις προέκυψε, η έλλειψη προτεραιότητας για 

την αειφόρο ανάπτυξη σε πολλές τοπικές αρχές και ως εκ τούτου η έλλειψη 

υποστήριξης για τη στρατηγική για τα αειφόρα σχολεία, γεγονός που αποτελεί  

σημαντικό εμπόδιο για την προώθηση αυτών των πρακτικών. Τα οφέλη και οι 

επιπτώσεις της βιωσιμότητας στη βελτίωση του σχολείου, όπως η βελτιωμένη 
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συμπεριφορά των μαθητών, τα επιτεύγματα και η αυτοεκτίμησή τους, βρίσκονται επί 

του παρόντος υπό έρευνα, με ελάχιστα διαθέσιμα μακροπρόθεσμα στοιχεία. 

 Οι Birney, Kellard & Reed (2011), σε έρευνά τους για το National College for 

School Leadership, διαπιστώνουν ότι η πλειοψηφία των σχολείων που εργάζονται σε 

αυτή την ατζέντα ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στο σχολείο τους αναπτύσσοντας 

καινοτόμες πρακτικές. Παραδείγματα αυτών των πρακτικών περιλαμβάνουν: 

κηπουρική και δραστηριότητες που επεκτείνουν το υπαίθριο πρόγραμμα σπουδών και 

προωθούν πιο οικολογικές παιδαγωγικές, τη συνεργασία και τη μάθηση από χώρες σε 

όλο τον κόσμο και τη συμμετοχή των μαθητών στην κατανόηση της χρήσης 

ενέργειας, των αποβλήτων και των τροφίμων. Αυτές οι πρακτικές συμβολίζουν την 

αρχή του ταξιδιού που περιλαμβάνει τους γονείς και τα μέλη της κοινότητας, έτσι 

ώστε να διαδώσει και να αναπτύξει την κατανόηση της αειφορίας. Αυτά τα πρακτικά 

σημεία εκκίνησης έχουν συχνά εκπληκτικά και εμπνευσμένα αποτελέσματα στην 

αφοσίωση και μάθηση των μαθητών. Τα αειφόρα σχολεία συμμετέχουν επίσης στην 

αλλαγή και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών καθώς η αειφορία ενσωματώνεται 

σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών. Αναφερόμενοι σε έρευνα του Nationwide 

Schools group (2010), προσδιορίζουν την εικόνα των αειφόρων σχολείων, ως σχολεία 

με αειφόρο πρακτική στην καρδιά τους, πολιτική μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης απορριμμάτων, συνεχούς εστίασης στη μείωση των εκπομπών 

άνθρακα, προσωπικό και μαθητές που αναλαμβάνουν ατομική ευθύνη για τη μέτρηση 

και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, υγιεινή πολιτική στον τομέα 

των τροφίμων, π.χ. με τη χρήση εποχιακών προϊόντων τοπικής προέλευσης , 

πρωτοβουλίες για τη μετακίνηση στο σχολείο, όπως κοινή χρήση αυτοκινήτων, 

πεζοπορία, λεωφορεία για μείωση της κυκλοφορίας και της ρύπανσης και την 

προώθηση υγιεινότερων τρόπων ζωής, δέσμευση για διαμοιρασμό πόρων με την 

κοινότητα, για την οικοδόμηση του κοινωνικού κεφαλαίου και την κοινωνική 

συνοχή, ήθος της δια βίου μάθησης, δέσμευση για τη διασφάλιση της κοινωνικής και 

συναισθηματικής ευημερίας του προσωπικού, των μαθητών και των οικογενειών, 

σεβασμός της ατομικής διαφοράς και της πολιτισμικής πολυμορφίας, εντός και εκτός 

σχολείου, ενθουσιασμός για την υπαίθρια μάθηση που συνδέει τους μαθητές με το 

φυσικό περιβάλλον και προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία, χρησιμοποιώντας 

σχολικούς κήπους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, δέσμευση συνεργασίας με 

άλλα σχολεία, ομάδες και οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και 
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κατανόηση παγκόσμιων ζητημάτων όπως η φτώχεια και η αλλαγή του κλίματος και η 

αλληλεξάρτηση με άλλες κοινωνίες, οικονομίες και περιβάλλον. 

 Αναπτύσσοντας συνεργασίες σε πολλά επίπεδα με τη συμμετοχή μαθητών κι 

εκπαιδευτικών, όπως  οι μαθητικές ομάδες, οι τάξεις και το σχολείο, προωθείται η 

φιλοσοφία του αειφόρου σχολείου και της κοινότητας μάθησης και καλλιεργείται η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς και το άνοιγμα του σχολείου 

στην τοπική κοινωνία μέσω της αναπτυσσόμενης κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Φλογαΐτη κ.ά., 2010). 

 Τα ευρήματα της αξιολόγησης έξι αυστραλιανών σχολείων δείχνουν ότι τα 

Αειφόρα Σχολεία είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική για την ανανέωση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης. Η στρατηγική 

για τα αειφόρα σχολεία μετατοπίζει την εστίαση από το ενθουσιώδες άτομο ως 

υποκινητή της αλλαγής στην πιο επιτυχημένη δέσμευση και οικειοποίηση της 

πρωτοβουλίας από το σύνολο της σχολικής κοινότητας (Gough, 2005). 

 Οι Ζεπάτου κ.ά., (2010) σε έρευνα σε σχολεία της Ελλάδας σχετικά με τη 

χρήση υλικών  σε αειφόρα σχολεία, διαπιστώνουν ότι η σχολική κοινότητα επιθυμεί 

να συμβάλει στο σχεδιασμό τέτοιου σχολείου και αναγνωρίζει τις δυνατότητες 

λειτουργίας του ως οργανισμός μάθησης, έχοντας τα χαρακτηριστικά μια ενεργούς 

σχολικής υποδομής όπου οι μαθητές προσεγγίζουν, βιώνουν, μαθαίνουν και εκτιμούν 

την αειφορία. 

3.2 Έρευνες σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το αειφόρο σχολείο 

 Από έρευνα του Australian Education for Sustainability Alliance  (2014),  

προκύπτει ότι το 92% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι η αειφορία 

είναι σημαντική, έχει αξία για τους μαθητές, πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών και η πλειοψηφία από αυτούς  θεωρεί σημαντικό να ενσωματώσουν 

προσωπικά την αειφορία στις δικές τους πρακτικές διδασκαλίας. Το 40% των 

Αυστραλών εκπαιδευτικών  αναφέρει ότι έχουν έλλειψη κατανόησης της έννοιας και 

της συνάφειας της διδακτέας ύλης με τη διδασκαλία στο αυστραλιανό πρόγραμμα 

σπουδών. Τα μεγαλύτερα κενά γνώσης θεωρήθηκαν ότι υπάρχουν αναφορικά με το 

βαθμό ενσωμάτωσης της αειφορίας  στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Σε σχολεία που 

δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί που να ασχολούνται με την ΕΑΑ, προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται επαγγελματική ανάπτυξη στην ΕΑΑ, αλλά και 
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χρηματοδότηση. Μόνο το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν την ΕΑΑ, 

γνωρίζουν πώς να το ενσωματώσουν στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, ενώ η  

πλειοψηφία  (91%),  δεν έχει ακόμη ενσωματώσει τη αειφορία στις πρακτικές 

διδασκαλίας τους. Στα σχολεία όπου υπήρχαν  πολλοί  εκπαιδευτικοί  που 

απασχολούνταν με την ΕΑΑ,  περίπου το 75% υποστήριξε ότι η πρόσβαση σε πηγές 

βέλτιστων πρακτικών και διδακτικό υλικό θα ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος για 

να ενθαρρυνθεί όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου να ασχοληθεί με την ΕΑΑ. 

Τα ευρήματα της έρευνας κωδικοποιούνται συνοπτικά ως εξής: 

- Χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης της αειφορίας ως προτεραιότητας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

- Μόνο το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν την ΕΑΑ,  γνωρίζουν πώς να 

το ενσωματώσουν στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. 

- Η επαγγελματική εξέλιξη στην ΕΑΑ  αποτελεί σημαντικό μέσο για τους 

εκπαιδευτικούς, για να κατανοήσουν  πού και πώς θα την ενσωματώσει στις 

πρακτικές διδασκαλίας, 

- Τα δίκτυα υποστήριξης των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα και βοηθώντας τους να 

ενσωματώσουν την ΕΑΑ  στις διδακτικές τους πρακτικές, αποτελώντας ταυτόχρονα  

την πιο αποτελεσματική μορφή επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι τα δίκτυα υποστήριξης  βοηθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

επιχορηγήσεων για έργα που σχετίζονται με την αειφορία, τους παρέχουν ευκαιρίες 

μάθησης από άλλους εκπαιδευτικούς, να πληροφορούνται σχετικά με εκδηλώσεις για 

την αειφορία. 

- Η προσέγγιση του όλου σχολείου για την ΕΑΑ, που σημαίνει προσέγγιση στην 

οποία ενσωματώνεται η αειφορία σε ολόκληρο το σχολείο - στο πλαίσιο του 

προγράμματος σπουδών, των λειτουργιών και της διαχείρισης και αγκαλιάζεται από 

όλο το προσωπικό του σχολείου, θεωρήθηκε ως το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για 

την εφαρμογή της ΕΑΑ στα σχολεία σε όλους τους κλάδους, πέρα από την 

αποσπασματική εφαρμογή από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς. 

- Άλλοι άνθρωποι και οργανώσεις, όπως άλλοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 

αειφορία, γονείς, μαθητές, οι υποστηρικτικοί οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση, 



35 
 

μπορούν να επιφέρουν αλλαγές συμπεριφοράς μεταξύ εκείνων των εκπαιδευτικών 

που δεν ενσωματώνουν αυτή τη στιγμή την ΕΑΑ στη διδασκαλία τους. 

- Η ΕΑΑ στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι αποσπασματική και 

συχνά συμπεριλαμβάνεται σε μαθήματα μόνο από ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται 

για την περιοχή. 

 Η Anyolo (2015) σε έρευνά της επιχείρησε να διερευνήσει τις αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ναμίμπια σχετικά με 

την ενσωμάτωση της ΕΑΑ και τις διδακτικές πρακτικές τους. Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ΕΑΑ ως 

εκπαίδευση σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη φροντίδα του 

περιβάλλοντος για μελλοντική χρήση, γεγονός που προκύπτει από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι περιορίστηκαν στην οικολογική πτυχή και στην ανάγκη 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό το είδος  κατανόησης εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών για την ΕΑΑ δείχνει την αδυναμία προσδιορισμού των κοινωνικών 

και οικονομικών πτυχών της αειφόρου ανάπτυξης με αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί 

να μη βλέπουν πώς η ΕΑΑ θα μπορούσε να διαφέρει από την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. Παρόλο που οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών περιορίζονταν σε μια 

στενή και φυσιολογική πτυχή της αειφόρου ανάπτυξης, εντοπίστηκαν και οι 

κοινωνικές και οικολογικές ιδιότητες στον όρο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι είναι εξοικειωμένοι με την άποψη ότι οι κοινωνικές και 

οικονομικές πτυχές αποτελούν επίσης μέρος της ΕΑΑ αλλά θεωρούν ότι  αειφόρος 

ανάπτυξη πρέπει να επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ κοινωνικής ανάπτυξης και 

οικονομικών ευκαιριών για βελτίωση της ποιότητας ζωής (UNCED, 1992). Μόνο 

ένας αγκαλιάζει την ιδέα ότι η ΕΑΑ πρέπει να διδάσκει στους μαθητές την κριτική 

σκέψη και να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων προς το περιβάλλον. Η ιδέα της 

ενσωμάτωσής της στο σχολικό πρόγραμμα υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν όσα την αφορούν, επειδή ο τρόπος με τον οποίο θα την 

εφαρμόζουν στην πράξη θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

και κατανοούν τις έννοιες, την αειφόρο ανάπτυξη και την ΕΑΑ. Πιστεύεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να εφαρμόζουν επιτυχώς την ΕΑΑ εάν έχουν περισσότερες 

γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί στην έρευνα αυτή δεν εκπαιδεύτηκαν για να τη διδάξουν, η έλλειψη 

γνώσεων και δεξιοτήτων στην ΕΑΑ δεν τους εμποδίζει να την εφαρμόσουν, καθώς 
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όλοι αναγνωρίζουν την ενσωμάτωση των θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν και είναι 

θετικοί για την ενσωμάτωσή της στα διδασκόμενα αντικείμενα, ενώ άλλοι  πρότειναν 

να προσφέρεται ως ανεξάρτητο αντικείμενο ώστε να εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη και 

βαθιά κατανόηση των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη 

μελέτη φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι η ΕΑΑ διδάσκεται καλύτερα με θεματικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες θέτουν τους μαθητές στο κέντρο της μάθησης. Όλοι 

αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας στη διδασκαλία 

θεμάτων ΕΑΑ. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες 

μεθόδους στην πραγματική διδασκαλία και αυτό μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και της λήψης αποφάσεων. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί  στην ενσωμάτωση της ΕΑΑ στη διδασκαλία τους σχετίζονται με την 

έλλειψη κατάρτισης στην ΕΑΑ, το χαμηλό επίπεδο κατανόησης εκ μέρους τους 

σχετικά με την ΕΑΑ, το χαμηλό επίπεδο κατανόησης της ενσωμάτωσης της ΕΑΑ στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, τη δυσκολία στην ύπαρξη κινήτρων προς τους 

εκπαιδευόμενους να ενδιαφερθούν για την αειφορία, τις δυσκολίες στον εντοπισμό 

και τη χρήση των κατάλληλων διδασκαλιών στην προσέγγιση της ΕΑΑ, την έλλειψη 

χρόνου στη χρήση των αναγκαίων προσεγγίσεων ως δάσκαλοι στην εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος, η ανεπάρκεια εκπαιδευτικού υλικού και η αδυναμία της 

οικονομική υποστήριξης σχολικών δραστηριοτήτων πεδίου. 

 Οι Dewhurst & Pendergast (2011), πραγματοποίησαν μελέτη διερεύνησης των 

προθέσεων, των πεποιθήσεων και των πρακτικών των καθηγητών οικονομολόγων 

σχολείων του Καναδά, της Αυστραλίας, της Μάλτας και της Σκωτίας όσον αφορά την 

αειφόρο ανάπτυξη, από διαπολιτισμική άποψη. Τα δεδομένα της έρευνας  

αποκαλύπτουν ότι υπάρχει συμφωνία και στις τέσσερις χώρες για τη σπουδαιότητα 

της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και ότι οι ερωτηθέντες δεν πιστεύουν ότι 

το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές για 

την αντιμετώπιση θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης. Παρόλο που η μελέτη αυτή δεν 

συνέκρινε την πρακτική της τάξης και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να συνθέσει 

και να επικυρώσει τις προτεινόμενες συνδέσεις μεταξύ των πεποιθήσεων και της 

πρακτικής στην τάξη, επισημαίνει την ύπαρξη παρακινητών, οικολογικώς ηθικών 

καθηγητών οικονομολόγων που ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και οι οποίοι 
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μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση της εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη της αειφορίας, σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να πάρει. 

 Ο Zygmunt (2016), σε έρευνα που διεξήγαγε σε εκπαιδευτικούς πολωνικών 

σχολείων προκειμένου να ελέγξει  το επίπεδο κατανόησης του όρου «αειφόρος 

ανάπτυξη»,  διαπίστωσε ότι εκπαιδευτικοί έβλεπαν συνήθως την αειφόρο ανάπτυξη 

μέσα από το πρίσμα των εγγενών αξιών που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της 

γνώσης και των πνευματικών ιδιοτήτων και ως εκ τούτου την ολιστική ανάπτυξη του 

ανθρώπου.  Η αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται ως μια ολιστική διαδικασία που 

επηρεάζει τον άνθρωπο, ο οποίος, με τη σειρά του, φαίνεται να έχει πρωταρχική 

σημασία για την αρμονική και ασφαλή λειτουργία της ανθρωπότητας. Επιπλέον, η 

ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία τους στο περιβάλλον οποιασδήποτε φύσης, είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη υψηλού κοινωνικού επιπέδου.  

 Έρευνα του Switala (2016) σχετικά με την προβολή των αξιών που 

σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη στην Πολωνία και τη Λετονία από καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνει ότι η κατανόηση της έννοιας της αειφόρου 

ανάπτυξης μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι περισσότερο διαισθητική παρά βάσει 

επιστημονικής και θεωρητικής γνώσης. Στα πολωνικά σχολεία, η αειφόρος ανάπτυξη 

συχνά νοείται ως υπεύθυνη ανάπτυξη, η οποία στην πραγματικότητα, συμπίπτει με τη 

θεωρητική κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών από 

αυτή την άποψη είναι καθαρά διαισθητικές, διότι στην Πολωνία ακόμη και τα 

επίσημα έγγραφα παρουσιάζουν πολύ περιορισμένη κατανόηση της έννοιας της 

αειφόρου ανάπτυξης. Οι ερωτώμενοι από τη Λετονία θεωρούν ότι  αειφόρος 

ανάπτυξη είναι μια καλά σχεδιασμένη ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Οι Batorczak & Hindson (2016) πραγματοποίησαν το 2012 έρευνα σχετικά με 

την προσέγγιση και την ποιότητα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, σε 

σχολεία  περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Από το 

ερωτηματολόγιο που έθεσαν σε εκπαιδευτικούς προέκυψε ότι μόνο το 10% περίπου 

των σχολείων έχουν ενσωματώσει την ΕΕΑ  στις σχολικές τους πολιτικές κατά τρόπο 

ουσιαστικό και ότι παρόλο που η ΕΕΑ εμφανίζεται σε μαθήματα, αυτό είναι μόνο στο 

40-60% των σχολείων και ποικίλλει τρομερά ανάλογα με το θέμα. Όσον αφορά τα 

σχολεία που επιδεικνύουν βιωσιμότητα μέσω πρακτικών ενεργειών, υπάρχει 
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ανισορροπία, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει πολιτικές για τη χρήση ενέργειας και 

άλλους τομείς αειφορίας όπως  τα απορρίμματα όπου υπάρχει η μεγαλύτερη εστίαση. 

Τα Πολωνικά σχολεία δείχνουν  να υστερούν σε σχέση με  τα σχολεία του Ηνωμένου 

Βασιλείου σε περισσότερους τομείς τόσο της πολιτικής όσο και της ενδοσχολικής 

πρακτικής, γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας που 

όμως καταναλώνει περισσότερους πόρους και ενέργεια. Αν συμπεριληφθεί  και το ότι 

οι μετακινήσεις των άγγλων μαθητών προς το σχολείο γίνονται με αυτοκίνητο, το 

οικολογικό αποτύπωμα ενός πολωνικού σχολείου είναι πιθανό πολύ χαμηλότερο από 

τα  αντίστοιχα αγγλικά. 

  Η Jaspar (2008) διερεύνησε τις απόψεις εκπαιδευτικών της περιοχής 

Saskatchewan του Καναδά, οι οποίοι ανέλαβαν να διδάξουν για την αειφόρο 

ανάπτυξη σε σχολεία όπου δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών για την αειφορία. 

Ξεκίνησαν κάτι νέο και καινοτόμο γι αυτό και υπήρξαν προκλήσεις που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν. Είχαν τα αναμενόμενα εμπόδια και προκλήσεις: έλλειψη 

υποστήριξης και έλλειψη πόρων. Έπρεπε να είναι έτοιμοι να αποκτήσουν αυτά που 

χρειάζονται για να κάνουν τις δουλειές τους. Ενώ ορισμένα σχολεία είχαν ήδη 

κάποιους πόρους για τη διδασκαλία σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναζητούσαν από μόνοι τους πόρους. Διέθεταν όμως 

ισχυρά κίνητρα που οφείλονταν στους ισχυρούς δεσμούς που είχαν με τη φύση, αλλά 

και το πάθος του δασκάλου. Το πάθος δημιουργίας ενδιαφερόντων σχεδίων δράσης 

και του ενδιαφέροντος για αειφόρο ανάπτυξη. Το πάθος και ο ενθουσιασμός μπορούν 

να περάσουν εύκολα από άτομο σε άτομο με τελικό αποδέκτη το μαθητή.  Οι 

ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν επίσης ότι στα projects που πραγματοποιούσαν 

ενέπλεκαν όλους τους πυλώνες της αειφορίας, ήτοι το περιβάλλον, την κοινωνία και 

την οικονομία. Από την έρευνα αναδείχθηκε και η σημασία των πρωτοβουλιών  που 

αναλαμβάνουν οι  εκπαιδευτικοί, με το να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 

δραστηριότητες που δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό πρόγραμμα.  

 Από έρευνα των Bērtaitis, Pēks, & Renigere (2012), στη Λετονία προκύπτει 

ότι περίπου το ήμισυ των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν,  έχει επίγνωση των πέντε 

πυλώνων της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι στις 

περιγραφές των πυλώνων κυριαρχούν οι πληροφορίες που επικεντρώνονται σε 

παγκόσμια κλίμακα, οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τη σημασία των πυλώνων στην 

εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής κλίμακας. Όσον αφορά στον 
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πέμπτο πυλώνα - να μάθουμε να μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία - 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση και την αξιολόγηση της γνώσης, 

της αξίας και των δεξιοτήτων για τη μεταμόρφωση των στάσεων και του τρόπου ζωής 

είναι προβληματικές. Κυριαρχεί η άποψη ότι η μάθηση για να μεταμορφωθεί ο ίδιος ο 

άνθρωπος και η κοινωνία μπορεί να αποκτηθεί κυρίως από την άτυπη εκπαίδευση. Αν 

η εστίαση στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορά τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τότε διευκολύνεται η διατήρηση της μεταβαλλόμενης εκπαίδευσης 

που προσανατολίζεται στο προϊόν και όχι η προσδοκία για μια μετασχηματιστική 

εκπαίδευση προσανατολισμένη στις διαδικασίες, η οποία είναι απαραίτητη για να 

επιτευχθεί η ΕΑΑ. 

 Οι Kerlin et al., (2015) διερεύνησαν τις απόψεις εκπαιδευτικών ενός 

αμερικάνικου "πράσινου  σχολείου", που  ανήκει στην κατηγορία των σχολείων που 

επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες για οικονομικούς πρωτίστως λόγους, αλλά είναι 

απαραίτητο να λάβουν υπόψη τα εκπαιδευτικά οφέλη και τις επιδράσεις αυτής της 

συμπεριφοράς. Τέσσερα σημαντικά θέματα εντοπίστηκαν από τους ερωτώμενους  

εκπαιδευτικούς: η λειτουργικότητα  των υποδομών, η ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών, η επαγγελματική εξέλιξη και το πρόγραμμα σπουδών που 

χρησιμοποιεί το πράσινο σχολείο ως εργαστήριο εκμάθησης. Υπήρχαν αρνητικά 

σχόλια για την  προσαρμογή που είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές να εγκλιματιστούν στη νέα υποδομή του κτιρίου τα οποία αναμένεται να 

μειωθούν με τον καιρό καθώς γίνονται προσαρμογές στα λειτουργικά συστήματα. Σε 

γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί είχαν αρνητική εκτίμηση σχετικά με την 

αποτελεσματική λειτουργία της υποδομής από την αρχή του σχολικού έτους για να 

ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Παράλληλα εξέφρασαν την απογοήτευσή τους ότι δεν μπορούσαν να ανακτήσουν 

δεδομένα σχετικά με το κτίριο για να τα αξιοποιήσουν στο πρόγραμμα σπουδών. 

Μέρος των εκπαιδευτικών ζήτησαν συλλογικά πρόσθετη επαγγελματική εξέλιξη για 

να διευρύνουν την γνώση τους σχετικά με τα πράσινα χαρακτηριστικά της υποδομής, 

ενώ κάποιοι άλλοι αναγνώρισαν την έλλειψη πλήρους κατανόησης της πράσινης 

υποδομής και τον τρόπο χρήσης της για την ενίσχυση της διδασκαλίας. Οι 

εκπαιδευτικοί  μπόρεσαν να διατυπώσουν ιδέες για τροποποιήσεις του προγράμματος 

σπουδών ώστε να περιλάβουν τα πράσινα χαρακτηριστικά του κτιρίου, ωστόσο μόνο 
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ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών είχαν εφαρμόσει κάποια από τις ιδέες του 

προγράμματος σπουδών. 

 Από έρευνα που πραγματοποίησε  η Jackson (2008),  η οποία απευθυνόταν σε 

σχολικούς ηγέτες, προκύπτει ότι οι ηγέτες που αναπτύσσουν αειφορία στο σχολείο 

τους το κάνουν με πάθος και πεποίθηση, που προέρχονται από προσωπικές αξίες 

δεδομένου ότι το 98% των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν την αειφόρο ανάπτυξη στην 

προσωπική τους ζωή ως σημαντικό ή πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια φιλοσοφική και 

μια πνευματική διάσταση στο γιατί αυτοί οι ηγέτες ασχολούνται με τη αειφορία. 

Θεωρούν ότι αποτελεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και διακυβερνητικών πτυχών των 

σχολείων τους. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν ηγέτες αειφόρων σχολείων που 

τοποθετούν την αειφορία στο επίκεντρο του σχολείου τους, διαθέτοντας ένα ήθος που 

διαπερνά όλες τις πτυχές του σχολείου και τις εξωτερικές του σχέσεις. 

 Έρευνα των Birney, Kellard & Reed (2011), έδειξε ότι όχι μόνο η αειφορία 

έχει τη δύναμη να δημιουργήσει πολύ αποτελεσματική μάθηση, αλλά έχει επίσης την 

εξουσία να αναπτύξει ηγέτες. Καθώς τα όρια των σχολείων γίνονται πιο ανοικτά, οι 

ηγέτες αρχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους και να έχουν την εμπιστοσύνη 

να ενεργούν και να διευρύνουν τη εμπλοκή  περισσότερων σχολείων και της 

κοινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι ηγέτες αρχίζουν να 

εξετάζουν τη στρατηγική ενσωμάτωση της αειφορίας στις βασικές διαδικασίες του 

σχολείου. Συνειδητοποιούν επίσης την ανάγκη να αναλάβουν την πρωτοβουλία για 

να προωθήσουν τα οφέλη της ενσωμάτωσης της αειφορίας όχι μόνο μέσα στα 

σχολεία αλλά και στις κοινότητές τους, σε άλλα σχολεία και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα στο σύνολό του. 

 Ξεκινώντας με την πεποίθηση ότι υπάρχει αυξανόμενη διεθνής πίεση για τους 

εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν την εκπαίδευση αειφορίας στο πρόγραμμα 

σπουδών και ότι η προσωπική διάθεση ή η στάση ενός εκπαιδευτικού προς μια 

γνωστική περιοχή είναι ζωτικής σημασίας, οι Evans, Whitehouse & Hickey (2012), 

πραγματοποίησαν έρευνα προς εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, από την οποία 

προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατέδειξαν περιορισμένη κατανόηση της 

ΕΑΑ, παρουσίασαν δε  μια μονοδιάστατη άποψη της ΕΑΑ, με επίκεντρο τη 

διδασκαλία σχετικά με τα οικολογικά συστήματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  
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Αξιοσημείωτες είναι επίσης η τεχνοκρατική ιδεολογία και ο ανθρωποκεντρικός 

κόσμος που βασίζεται σε κάποιες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς είναι η 

καθιερωμένη αντίληψη της ΕΑΑ ως προσθήκη και όχι ως πρακτική που 

ενσωματώνεται στην καθημερινή εργασία τους. 

 Από έρευνα της Chatzifotiou (2006), προκύπτει ότι η μόνη σχέση που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί με την ΕΑΑ, είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και η 

εκπαίδευση για την ανάπτυξη, αφού στο πρόγραμμα σπουδών η εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την Π.E. και την εκπαίδευση για 

την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα δεν εξηγεί πόσο παρόμοια ή διαφορετικά είναι με τις 

τελευταίες. Παράλληλα,  οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τις ιστορικές και φιλοσοφικές 

βάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες για 

την επιτυχή πρακτική της Π.Ε.  και την κατανόηση νέων εξελίξεων (π.χ. εκπαίδευση 

για βιώσιμη ανάπτυξη). 

 Από έρευνα που αφορούσε τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αειφόρο 

ανάπτυξη των Καραμέρης κ.ά., (2006), προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους 

δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γεγονός που παραπέμπει είτε σε άγνοια είτε σε 

σύγχυση που μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με ανυπαρξία 

επαφής με την έννοια και τη φιλοσοφία της, στη διάρκεια των σπουδών τους, σε 

εγγενείς ασάφειες της έννοιας που οφείλονται στη χρήση της στην οικονομία, τις 

επιχειρήσεις, αλλά και από πολιτικούς, ΜΜΕ και ΜΚΟ. Από την άλλη, η 

συντριπτική πλειοψηφία αναγνωρίζει τις τρεις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

και ότι προωθεί την  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος, ότι μπορεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο 

ανάπτυξης προωθώντας αξίες δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ισότητας και 

λειτουργώντας σε τοπικό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο.  

 Σε ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με την έννοια της αειφορίας καταλήγει 

και από έρευνά του σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο 

Μπαλούγιας (2015). Η εκπαίδευση για την Αειφορία συγχέεται με την έννοια της 

βιωσιμότητας στην παραγωγή και στην οικονομία, αλλά παράλληλα συνδέεται με 

έννοιες όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και την ισότητα, καθώς και με την 

ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονομίας. Επίσης  ισχυρή είναι η 

άποψη ότι η εκπαίδευση για την αειφορία θα πρέπει να διαχέεται σε όλα τα 
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μαθήματα, ενώ παράλληλα κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια της αυτονομίας των 

σχολικών μονάδων οι δράσεις να μην επιβάλλονται εκ των άνω, αλλά να είναι προϊόν 

πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έρευνας της Δοντσίδου (2017) 

δείχνουν ότι στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί έχουν μέτριο επίπεδο γνώσεων 

σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία. Οι περισσότεροι ήταν επιφυλακτικοί 

στην ενσωμάτωση της εκπαίδευσης σχετικά με το περιβάλλον στη διδασκαλία τους 

αν και έχουν δεξιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις. Αρκετοί εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση για το περιβάλλον 

στη διδασκαλία τους, καθόσον πρέπει να διδάσκεται από ειδικά εκπαιδευμένους 

εκπαιδευτικούς. Οι λόγοι για τους οποίους τα περισσότερα σχολεία της έρευνας δεν 

συμμετέχουν σε πρόγραμμα αειφόρου σχολείου σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου, 

την ανεπαρκή οργάνωση του σχολείου, την απροθυμία των μαθητών, την ελλειπή 

στήριξη από τη διοίκηση και το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός της δυσκολίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση της 

έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Η ολιστική σχολική προσέγγιση αναφορικά με την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και την ΕΑΑ, σε δημοτικό σχολεία, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από 

τις Ταμουσέλη και Μητακίδου (2006). Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι παρόλο που 

στο σχολείο τους δεν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική, θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που έπρεπε να εφαρμόζεται η Π.Ε./ΕΑΑ 

και στον τρόπο που οι ίδιοι την εφαρμόζουν. Θεωρούν ότι η Π.Ε./ΕΑΑ μπορεί να 

οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων, δεδομένου ότι καλλιεργεί στους/στις μαθητές/-τριες 

την ερευνητική διάθεση, διευκολύνει στη γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον και 

παράγει γνώση. Όλοι υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στο σχολείο απαιτούν 

δραστηριοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας και μπορούν να επηρεάσουν την 

τοπική κοινωνία. Το τελευταίο προκύπτει από τη διαπίστωση ότι υφίσταται μια 

δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινότητας. Αν 

και υπάρχει θετική άποψη για τα προγράμματα  Π.Ε., ο αριθμός των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την ολιστική ανάπτυξη του σχολείου. Η περιορισμένη συμμετοχή αποδίδεται στην 

έλλειψη επιμόρφωσης, στην πίεση ολοκλήρωσης του αναλυτικού προγράμματος και 

στον τρόπο υλοποίησης αλλαγών στο σχολείο.  
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 Η Ταγκαλάκη (2013) από έρευνά της διαπιστώνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

συναισθάνονται ότι το σχολείο λειτουργεί ως φορέας κοινωνικών αξιών και μπορεί 

να λειτουργήσει ως παράγοντας κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών 

υιοθετώντας αρχές και πρακτικές της ΕΑΑ. Αναγνωρίζουν την ανάγκη 

προσανατολισμού στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΑ, όπως είναι οι καινοτόμες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, η μετατροπή του δασκαλοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας 

σε μαθητοκεντρικό, ο διερευνητικός και βιωματικός τρόπος μάθησης, η 

συνεργατικότητα και η συμμετοχικότητα. Σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την 

προώθηση των αλλαγών προς την ΕΑΑ, είναι η έλλειψη επιμόρφωσης με αποτέλεσμα 

να μην έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, σε θέματα αειφορίας και περιβάλλοντος. Η 

έλλειψη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ζητήματα αειφορίας φαίνεται να μην 

αποτελεί παράγοντα αδιαφορίας., δεδομένου ότι θεωρούν ότι είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, πιστεύουν ότι μπορούν να 

προσεγγίσουν την ΕΑΑ μέσα από το διδακτικό τους αντικείμενο και τελικά 

υποστηρίζουν ότι η αειφορία πρέπει να ενσωματωθεί στα μαθήματα. Χαρακτηρίζουν 

το σχολείο τους  ως μη προσανατολισμένο στις αρχές της αειφορίας και αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη δυνατοτήτων και χρόνου για εκπαιδευτικές δράσεις και 

πρωτοβουλίες, στην αδυναμία προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος στις 

μαθητικές ανάγκες. 

 Από έρευνα του στην Αττική σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ΕΑΑ, ο Καδιγιαννόπουλος (2015), 

διαπιστώνει ότι "η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν έχει ακούσει τίποτα ή 

ελάχιστα για την αειφόρο ανάπτυξη και δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, 

ημερίδες ή συνέδρια για αντίστοιχα θέματα". Συνδέουν την Αειφόρο Ανάπτυξη με τη 

σωστή διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη που προστατεύει και σέβεται το περιβάλλον 

και της αποδίδουν κυρίως περιβαλλοντική διάσταση και δευτερευόντως οικονομική, 

κοινωνική και πολιτισμική. Χαμηλό επίπεδο γνώσης για την έννοια της αειφορίας και 

δυσκολία αναγνώρισης της σχέσης περιβάλλοντος με την ανάπτυξη εκ μέρους 

εκπαιδευτικών Λυκείου διαπιστώνει σε έρευνά της στο Νομό Ρεθύμνης η Αντωνίου 

(2010). Οι περιβαλλοντικές γνώσεις τους προέρχονται κυρίως από τα ΜΜΕ, λιγότερο 

από σεμινάρια και ελάχιστα από πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Υπάρχει ελάχιστη 

επιθυμία για επαγγελματική ανέλιξη μέσω περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, αλλά πολύ 

μεγάλη διάθεση για την ίδια την επιμόρφωση, κυρίως για θέματα φυσικού 
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περιβάλλοντος και πρωτίστως για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, παρά τη 

θεωρητική τους προσέγγιση. Αποτρεπτικούς παράγοντες επιμόρφωσης,  αποτελεί η 

έλλειψη χρόνου και η αναξιοπιστία των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ερευνώντας 

τις απόψεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 η Κανάση (2017), διαπιστώνει ότι η αντίληψή τους 

για την αειφορία περιορίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν 

συσχετίζεται με το οικονομικό σύστημα, την παγκοσμιοποίηση και την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Η γνώση των αρχών της αειφορίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών είναι 

περιορισμένη και υποστηρίζουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση για να μπορέσουν να 

υποστηρίξουν τις πρακτικές της εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες. Η επιθυμία 

τους για επιμόρφωση θέτει ως προϋπόθεση το υψηλό της επιστημονικό επίπεδο και 

τη στήριξη των αναγκών τους.  

3.3. Κριτική εμβάθυνση στη βιβλιογραφία – Ανάδειξη της πρωτοτυπίας  της 

διπλωματικής εργασίας 

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε προκύπτει ότι η 

έρευνα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αειφόρο σχολείο είναι πολύ 

περιορισμένη. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών εστιάζεται σε θέματα 

εκπαίδευσης για την αειφορία. Αναγνωρίζοντας ότι το Αειφόρο Σχολείο στηρίζεται 

στην εκπαίδευση για την αειφορία, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών και αφού κωδικοποιηθούν να αποτελέσουν το 

βασικό υλικό της παρούσης έρευνας. 

 Οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παρά την πεποίθησή 

τους ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές 

για την αντιμετώπιση θεμάτων της αειφορίας, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της 

εκπαίδευσης για την αειφορία και την αξία της για τους μαθητές (Australian 

Education for Sustainability Alliance, 2014· Dewhurst & Pendergast, 2011). 

Χαρακτηρίζουν την αειφορία ως σημαντικό ζήτημα στην προσωπική τους ζωή και 

τοποθετούν την αειφορία στο επίκεντρο του σχολείου τους (Jackson, 2008). 

Αναγνωρίζουν την ανάγκη προσανατολισμού στις κατευθυντήριες γραμμές της 

εκπαίδευσης για την αειφορία (Ταγκαλάκη, 2013) και ότι η προώθηση της  

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, 

μπορεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης προωθώντας 

αξίες δημοκρατίας, αλληλεγγύης, ισότητας και λειτουργώντας σε τοπικό, εθνικό και 

πλανητικό επίπεδο (Καραμέρης κ.ά., 2006). Θεωρούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε 



45 
 

αλλαγή στάσεων, δεδομένου ότι καλλιεργεί στους/στις μαθητές/-τριες την ερευνητική 

διάθεση, διευκολύνει στη γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον και παράγει γνώση 

(Ταμουσέλη & Μητακίδου, 2006). 

 Μερίδα εκπαιδευτικών υποστηρίζει την προσέγγιση του όλου σχολείου για 

την ΕΑΑ, πλαισιώνοντας το πρόγραμμα σπουδών, των λειτουργιών και της 

διαχείρισης του σχολείου (Anyolo, 2015· Australian Education for Sustainability 

Alliance, 2014). Μπορεί να σχετίζεται με όλες τις γνωστικές πτυχές του αναλυτικού 

προγράμματος και να προκαλεί την ενεργό συμμετοχή του παιδιού σε καθημερινά 

ζητήματα που ξεκινούν από τη φροντίδα του σχολικού χώρου και καταλήγουν σε 

πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων του τοπικού και του παγκόσμιου 

περιβάλλοντος, διαπιστώνοντας συγχρόνως ότι δημιουργείται μια δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας (Ταμουσέλη & 

Μητακίδου, 2006). Σε αυτή την προοπτική προσανατολίζονται και ηγέτες σχολείων 

που εξετάζουν τη στρατηγική ενσωμάτωσης της αειφορίας στις βασικές διαδικασίες 

του σχολείου (Birney, Kellard & Reed, 2011· Jackson, 2008). Η διάχυση της ΕΑΑ σε 

όλα τα μαθήματα καθώς και η ύπαρξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από έλληνες εκπαιδευτικούς  (Μπαλούγιας, 

2015. Ταγκαλάκη, 2013). Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πρότειναν η ΕΑΑ να υπάρχει 

ως ανεξάρτητο αντικείμενο ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη και η βαθιά 

κατανόηση των θεμάτων της αειφορίας (Anyolo, 2015),  

 Η θετική διάθεση απέναντι στην εκπαίδευση για την αειφορία περιορίζεται 

από τη δυσκολία της γνωστικής προσέγγισης της ΕΑΑ λόγω έλλειψης κατανόησης 

της έννοιας της αειφορίας, αποσπασματικής αρχικής εκπαίδευσης και άγνοιας στον 

τρόπο ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πρακτική τους (Australian Education for 

Sustainability Alliance, 2014. Αντωνίου, 2010. Δοντσίδου, 2017. Καδιγιαννόπουλος, 

2015). Ενδεικτικό της περιορισμένης κατανόησης της έννοιας της αειφορίας αποτελεί 

η διαισθητική και όχι επιστημονική προσέγγιση της αειφορίας από καθηγητές σε 

σχολεία της Πολωνίας και της Λετονίας (Switala, 2016), ενώ προβληματισμό 

δημιουργεί το γεγονός ότι σε σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας έχει μεν ενσωματωθεί 

η ΕΑΑ αλλά παρουσιάζουν πιθανόν πολύ υψηλότερο οικολογικό αποτύπωμα από 

Πολωνικά σχολεία που δεν την έχουν ενσωματώσει (Batorczak & Hindson, 2016).  
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 Μια σειρά εμποδίων δυσχεραίνει την εκπαίδευση για την αειφορία, καθώς και 

τη μετάβαση στο αειφόρο σχολείο: το χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης και ορισμού 

της αειφορίας ως προτεραιότητας, η έλλειψη εμπειρίας, η ανεπαρκής  κατάρτιση, η 

απουσία και αναξιοπιστία των προγραμμάτων επιμόρφωσης, ο περιορισμένος 

προσωπικός χρόνος σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών, η έλλειψη 

υποστήριξης και οικονομικών πόρων, η ανεπάρκεια κινήτρων για την πρόκληση 

ενδιαφέροντος για την αειφορία, η ανεπάρκεια εκπαιδευτικού υλικού, η ανεπαρκής 

οργάνωση του σχολείου και η ανεπαρκής στήριξη εκ μέρους της διοίκησης (Anyolo, 

2015. Australian Education for Sustainability Alliance, 2014. Batorczak & Hindson, 

2016. Gough, 2005. Jaspar, 2008. Αντωνίου, 2010. Δοντσίδου, 2017. 

Καδιγιαννόπουλος, 2015. Κανάση, 2017.  Ταγκαλάκη, 2013. Ταμουσέλη & 

Μητακίδου, 2006). 

 Στα θετικά και ελπιδοφόρα μηνύματα συμπεριλαμβάνεται η εικόνα μερίδας 

εκπαιδευτικών σε σχολεία που δεν υπάρχουν μεν προγράμματα σπουδών για την 

αειφορία, αλλά διαθέτοντας εσωτερικά κίνητρα (π.χ. ότι μεγάλωσαν σε οικογένειες 

με ισχυρούς δεσμούς με τη φύση, ότι έχουν πάθος με την αειφορία και τη 

βιωσιμότητα για τις επόμενες γενεές) αποφασίζουν να καινοτομήσουν διδάσκοντας 

για την αειφορία. Το πάθος δημιουργίας και ενθουσιασμός τους αποτελούν θετικό 

πρότυπο, περνούν εύκολα και σε άλλα άτομα με τελικό αποδέκτη το μαθητή (Jaspar, 

2008). Αναγνωρίζουν την ανάγκη προσανατολισμού στις γραμμές της ΕΑΑ, όπως οι 

καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ο μαθητοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας, ο 

διερευνητικός τρόπος μάθησης, η συνεργατικότητα και η συμμετοχικότητα και 

θεωρούν ότι μπορούν να προσεγγίσουν την ΕΑΑ μέσα από το διδακτικό τους 

αντικείμενο (Ταγκαλάκη, 2013. Ταμουσέλη & Μητακίδου,2006). 

 Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το δυναμικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

κοινότητας που είναι σε θέση να προωθήσουν αλλαγές και καινοτόμες δράσεις στα 

σχολεία (Fullan, 2006). Ο ρόλος τους στην προώθηση του αειφόρου σχολείου είναι 

πρωταρχικής σημασίας, γι αυτό και η διερεύνηση των απόψεών τους παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γνωρίζοντας εκ των έσω τις σχολικές λειτουργίες και 

καλούμενοι να αποτυπώσουν το κατά πόσο καλά γνωρίζουν τις έννοιες αειφορία και 

αειφόρο σχολείο, κατά πόσο διατίθενται να προωθήσουν τια πρακτικές του και κατά 

πόσο γνωρίζουν τους παράγοντες μετασχηματισμού του σχολείου τους σε αειφόρο, 
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θα συμβάλλουν στο διάλογο για ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού, τοπικού και 

παγκόσμιου περιβάλλοντος. 

 Από τις λίγες στοχευμένες στο Αειφόρο Σχολείο ελληνικές έρευνες, οι 

Καλαϊτζίδης & Μπλίτσας (χ.η.) διερευνούν αν οι Δείκτες του Αειφόρου Σχολείου 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους και  η Δοντσίδου (2017) διερευνά κατά 

πόσο τα ελληνικά σχολεία είναι προσανατολισμένα προς την αειφορία και διαθέτουν 

τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου. Η περιορισμένη έρευνα για το αειφόρο 

σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνηγορεί υπέρ της αναγκαιότητας της 

παρούσης έρευνας, η οποία αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάδειξη του 

προβληματισμού και των διαθέσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

μετασχηματισμό του σχολείου τους σε αειφόρο, καθώς και των εμποδίων που 

θεωρούν ότι υπάρχουν για την υλοποίησή του. Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα 

προστιθέμενο σε αντίστοιχα, τα οποία μαζί με την προοπτική της αειφορίας στο 

ελληνικό σχολείο διερευνούν ζητήματα καινοτομικών πρακτικών και σχολικού 

κλίματος, αναμένεται να προσφέρει στην επιστημονική γνώση καταγράφοντας την 

υπάρχουσα κατάσταση σε μια ομολογουμένως περιορισμένη εκπαιδευτική ομάδα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρά την περιορισμένη γενίκευσή της μπορούν εν δυνάμει 

να αποτελέσουν προερευνητικό υλικό για περεταίρω έρευνες με αντικείμενο το 

μετασχηματισμό σχολείου σε αειφόρο και να συμπεριληφθούν στο ερευνητικό υλικό 

που αξιοποιούν το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας (Creswell, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

  

 Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις   

των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας σχετικά 

με την Αειφορία και το Αειφόρο Σχολείο.  

 Ειδικότερα, οι στόχοι που θέτει η εργασία είναι να διερευνηθούν οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με την Αειφορία, την Εκπαίδευση για την Αειφορία και 

για τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου σε σχέση με το σχολείο που 

υπηρετούν. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις η 

έρευνα είναι: 

α) Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της αειφορίας.  

β) Ποια η άποψη τους για την Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Αειφόρο Σχολείο. 

γ) Αν θεωρούν ότι το σχολείο που υπηρετούν έχει τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου 

Σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

5.1 Μεθοδολογική προσέγγιση  

  

 Η εκπαιδευτική έρευνα όντας συνδυασμός εμπειρίας και λογικής, προσπαθεί 

να συνδυάσει την παραδοσιακή μορφή των κοινωνικών επιστημών με την αυστηρή 

δομή των φυσικών επιστημών στη μέριμνά τους να ανακαλύψουν τους φυσικούς και 

καθολικούς νόμους που ρυθμίζουν την ατομική και κοινωνική συμπεριφορά. Η 

ιδιαίτερη αξία της είναι ότι δίνει την ικανότητα στους παιδαγωγούς να αναπτύξουν 

μέσω μιας ισχυρής γνωστικής βάσης την ικανότητα  κίνησης προς τα εμπρός της 

εκπαίδευσης (Cohen et all., 2008).  

 Η εμπειρική ανάλυση προσεγγίζει διερευνητικά την κοινωνική 

πραγματικότητα, αξιοποιώντας είτε την ποσοτική είτε την ποιοτική ανάλυση οι 

οποίες διαθέτουν τρία βασικά μέσα συλλογής δεδομένων, την παρατήρηση, τη 

συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο (Παρασκευόπουλος, 1993).  

 Σε μεγάλης ή μεσαίας κλίμακας έρευνες όπου δίνεται έμφαση στη διατύπωση 

και στον έλεγχο υποθέσεων, αξιοποιούνται οι ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα αξιοποίησης αυστηρά δομημένων εργαλείων και με τις οποίες 

επιχειρείται η αντικειμενική ανάλυση του πραγματικού κόσμου και η περεταίρω 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται (Robson, 2002). 

 Η παρούσα εργασία ακολουθεί την ποσοτική ερευνητική μέθοδο. Οι λόγοι 

επιλογής της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης σχετίζονται με τη δυνατότητα 

τυποποίησης των δεδομένων που θα συλλεγθούν, τη δυνατότητα προσέγγισης 

μεγάλου μέρους πληθυσμού και τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων 

(Κορρές, 2011), τη διευκόλυνση πραγματοποίησης αυστηρότερου κι εγκυρότερου 

ελέγχου των θεωρητικών υποθέσεων (Παπαγεωργίου, χ.η.), την αποστασιοποίηση 

του ερευνητή, την ανεξάρτητη από άτομα πραγματικότητα και την αντικειμενικότητα 

(Ανδρεαδάκης, χ.η.). Επίσης, τη δυνατότητα διερεύνησης απόψεων και αντιλήψεων 

και την εύκολη κωδικοποίησή και τυποποίηση τους μέσω ερωτηματολογίου 

(Παρασκευόπουλος, 1993). 

 Ως τεχνική για τη συγκέντρωση υλικού θα χρησιμοποιηθεί δομημένο 

ερωτηματολόγιο βασιζόμενο σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, καθώς δίνει τη 

δυνατότητα καταγραφής απόψεων από πολλά υποκείμενα. 
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5.2 Διαδικασία επιλογής του δείγματος 

 
 Ο νομός Φθιώτιδας έχει 64 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία 

υπηρετούν συνολικά  833 μόνιμοι καθηγητές/τριες (myschool.sch.gr). Είναι 

κατανεμημένα σε αστικές, αγροτικές και ημιορεινές περιοχές. Ο καθορισμός του 

μεγέθους ενός τυχαίου δείγματος όπως ορίζουν οι Krejcie & Morgan απαιτεί 

τουλάχιστον 263άτομα (Cohen et all., 2008). Λόγω του μεγάλου δείγματος αναφοράς 

επιλέχτηκε ως δειγματοληπτική προσέγγιση αυτή της δειγματοληψίας με πιθανότητα 

με επιδίωξη να προκύψει ένα δείγμα διακίνησης του ερωτηματολογίου που να 

ξεπερνά τα 263 άτομα. 

5.3 Σχεδιασμός του εργαλείου έρευνας - Ερωτηματολόγιο 

 Το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο της έρευνας θεωρείται ένας εύχρηστος 

τρόπος συλλογής δεδομένων με δομημένα αριθμητικά δεδομένα. Επιλέχθηκε γιατί 

μπορεί να επιδοθεί χωρίς απαραίτητα τη φυσική παρουσία του ερευνητή, είναι 

σχετικά εύκολο στην ανάλυση (Cohen et al., 2008), μπορεί να διανεμηθεί 

αξιοποιώντας και ηλεκτρονικά μέσα ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών 

και είναι κατάλληλο εργαλείο για τη διερεύνηση απόψεων και στάσεων (Creswell, 

2011).  

 Η έρευνα στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε από τον 

ερευνητή, ο οποίος συμπεριέλαβε και τμήματα ερωτηματολογίων άλλων 

ερευνητών και συγκεκριμένα των Καραμέρης κ. ά., (2006)  και Effeney & Davis 

(2013), οι έρευνες των οποίων παρουσιάζουν κοινούς άξονες με την παρούσα, 

καθώς και κριτήρια ποιότητας για τα σχολεία ΕΑΑ (Φλογαϊτη & Λιαράκου, 2009). 

Περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα ερωτήσεις και ομάδες ερωτήσεων οι οποίες 

μοιράζονται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται τα δημογραφικά 

στοιχεία του/της ερωτώμενου/-ης όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τα 

χρόνια υπηρεσίας και το είδος του σχολείου. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται 

ομαδοποιημένες ερωτήσεις που διερευνούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την Αειφορία, την ΕγΑ, το Αειφόρο Σχολείο, την κατάσταση που υπάρχει στο 

σχολείο που υπηρετούν και τα εμπόδια για τη λειτουργία ενός σχολείου ως 

αειφόρου. Από αυτές, οι τέσσερις πρώτες και η τελευταία αφορούν ερωτήσεις 

κλειστού τύπου της πενταβάθμιας μορφής Likert, δηλώνουν κλιμακούμενο βαθμό 

συμφωνίας (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε συμφωνώ - ούτε διαφωνώ, 

συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα) και  είναι δυνατή η διαφοροποιημένη έκφραση 
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απόψεων (Creswell, 2011). Η ενδέκατη ομάδα ερωτήσεων αποτελείται από 

ερωτήσεις κλειστού τύπου σε διχοτομημένη μορφή Likert (Ναι, Όχι). 

  Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι) συνοδεύεται από ενημερωτική επιστολή 

(Παράρτημα ΙΙ), η οποία απευθύνεται στους/στις ερωτώμενους/-ες εκπαιδευτικούς, 

τονίζοντας τους λόγους και το σκοπό της έρευνας και διαβεβαιώνοντας τους ρητά ότι 

το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και οι απαντήσεις θα 

χρησιμοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς και μόνο σκοπούς και δεν θα 

δημοσιοποιηθούν (Παρασκευόπουλος, 1993). 

 Έγινε προσπάθεια οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατό καλά και πλήρως 

διατυπωμένες ώστε να μην υπάρχουν ενδεχόμενα παρερμηνείας και ασάφειας.  

5.4 Αξιοπιστία και εγκυρότητα μεθόδου 

 Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ερευνητικής μεθόδου αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση αξιόπιστων κι έγκυρων 

συμπερασμάτων. Επιπλέον, "η εγκυρότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπάρξει αξιοπιστία" (Cohen, Manion, & Morisson, 2008, σελ. 175).  

 5.4.1 Εγκυρότητα 

 Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων της παρούσης έρευνας επιλέχθηκε η 

ποσοτική, η οποία στο βαθμό που παράγει ποσοτικά συμπεράσματα που ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων, κρίνεται έγκυρη. Η ύπαρξη συνοχής 

και συνέπειας στις επιμέρους διαδικασίες της έρευνας θα δώσει τη δυνατότητα 

εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων για τον πληθυσμό με βάση το δείγμα, γεγονός 

που αναγάγει την έρευνα σε έγκυρη.  

 Μέρος των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου σχετίστηκαν με ερωτήματα 

ερευνών που καταγράφονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ τα υπόλοιπα 

καλύπτουν τα κενά των ερευνών για το αειφόρο σχολείο. Μέριμνα του ερευνητή ήταν 

να μην προκύψει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματολόγιο ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες 

απροθυμίας των συμμετεχόντων να απαντήσουν. Συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι 

εγκυρότητας περιεχομένου. Η εγκυρότητα δομήματος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί για 

μια διπλωματική εργασία, διότι το ερωτηματολόγιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες 

έρευνες, σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικό πληθυσμό.   
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 5.4.2 Αξιοπιστία 

 Η επιλογή της ποσοτικής μεθόδου για την παρούσα έρευνα θεωρείται 

αξιόπιστη, διότι αφού τα ερευνητικά ερωτήματα παραμένουν ίδια, θα επιλέγαμε ως 

μέθοδο την ίδια και σε άλλη χρονική στιγμή. Επίσης όσες φορές κι αν χρειαζόταν να 

επαναληφθεί αυτή η ερευνητική διαδικασία θα ήταν εφικτή η συλλογή των 

απαιτούμενων δεδομένων.  

 Όταν διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να ελεγχθεί ως προς 

την αξιοπιστία του αναπαράχθηκε σε έντυπη μορφή, διανεμήθηκε σε μια πιλοτική 

ομάδα 10 ατόμων και ζητήθηκε να συμπληρωθεί με την παράκληση να σημειωθούν 

τυχόν νοηματικές και συντακτικές ασάφειες. Η πιλοτική έρευνα έδειξε ότι οι 

ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και συνδεδεμένες επαρκώς με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Επόμενο βήμα ήταν να μετρηθεί η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής ή συνάφειας η οποία εκτιμάται με το συντελεστή Cronbach’s alpha. Τιμές 

μεγαλύτερες του 0,7 για τον συντελεστή Cronbach’s alpha δείχνουν αξιόπιστο 

ερωτηματολόγιο και όσο μεγαλώνει ο συντελεστής τόσο μεγαλύτερη είναι η 

αξιοπιστία (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και 

εισάχθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS 24. Για το σύνολο των απαντήσεων  της 

πιλοτικής έρευνας ο συντελεστής Cronbach’s alpha, βρέθηκε ίσος με 0,896, γεγονός 

που δείχνει τη μεγάλη αξιοπιστία εσωτερικής ανοχής του ερωτηματολογίου. 

5.5 Διεξαγωγή της έρευνας 

 Το τελικό ερωτηματολόγιο υλοποιήθηκε  σε google form και στάλθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα σχολεία με την παράκληση να προωθηθεί 

στους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου. Μετά από επικοινωνία με διευθυντές/τριες 

σχολείων διαπιστώθηκε ότι το ερωτηματολόγιο είχε σταλεί σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων του νομού στο προσωπικό τους email. Επειδή είναι 

γνωστό τοις πάσι ότι δεν ανοίγουν όλοι τα email τους και από αυτούς που το 

χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος αγνοεί τα αιτήματα για συμμετοχή σε έρευνες, ο 

ερευνητής προχώρησε στην εκτύπωση 240 έντυπων ερωτηματολογίων τα οποία 

παρέδωσε αυτοπροσώπως ή μέσω φίλων σε συναδέλφους στα σχολεία με την 

παράκληση να τα συμπληρώσουν. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τις 

9/4/2019 έως και 17/5/2019. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να 

συλλεχθούν τελικά 256 απαντήσεις (100 ηλεκτρονικές και 155 έντυπες). Μετά τον 

έλεγχο των έντυπων διαπιστώθηκε ότι έξι από αυτές είτε είχαν συμπληρωθεί ελλιπώς, 
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είτε ο τρόπος συμπλήρωσης περισσότερο παρέπεμπε στη δημιουργία μοτίβων παρά 

στη συνειδητή απάντηση στο ερωτηματολόγιο και απορρίφθηκαν. Τελικά οι έγκυρες 

απαντήσεις ήταν 250, αριθμός που υπολείπεται ελαφρώς του απαιτούμενου των 263 

απαντήσεων. Επειδή η απόκλιση του αριθμού των ληφθέντων έγκυρων απαντήσεων 

από τον απαιτούμενο αριθμό είναι μικρότερη του 5%, μπορούμε να γενικεύσουμε τα 

συμπεράσματα στο σύνολο του πληθυσμού που είναι οι εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΠΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1.  Τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 250 εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και Λυκείων του 

νομού Φθιώτιδας. Τα αποτελέσματα αναλύονται λεπτομερώς στη συνέχεια. 

Ερώτηση 1. Φύλο  

 Στην έρευνα η συμμετοχή των γυναικών ανήλθε στο 56% και ήταν λίγο 

μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών εκπαιδευτικών (Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2: Φύλο εκπαιδευτικών του δείγματος 

Ερώτηση 2. Ηλικία 

 Η ηλικία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζει την 

εξής διαβάθμιση: μόλις 5 (2%) άτομα είναι ηλικίας μέχρι 30 έτη, 16 (6,4%) άτομα 

από 31 έως 40 έτη, 77 (30,8%) άτομα από 41 έως 50, 128 (51,2%) άτομα από 51 έως 

60 και 24 (9,6%)  από 61 και άνω (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Ηλικία εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

Ερώτηση 3. Εκπαιδευτικό επίπεδο  

 Το 69% των εκπαιδευτικών διαθέτει το βασικό πτυχίο, το 29% μεταπτυχιακό, 

και το 2% διδακτορικό (Σχήμα 4).  

Σχήμα 4: Σπουδές εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

Ερώτηση 4. Σεμινάρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στην Εκπαίδευση για την 

Αειφορία 
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 Οι απαντήσεις δείχνουν ότι περίπου 2 στους 3 εκπαιδευτικούς δεν έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  ή στην Εκπαίδευση 

για την Αειφορία (Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5: Σεμινάρια Π.Ε.ή ΕγΑ εκπαιδευτικών του δείγματος 

Ερώτηση 5. Υπηρετείτε (μεγαλύτερο ωράριο) σε  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 53% υπηρετούν σε Λύκεια ενώ οι 

υπόλοιποι σε Γυμνάσια (Σχήμα 6).  

   

Σχήμα 6: Σχολείο όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
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Ερώτηση 6. Έτη υπηρεσίας 

 Τα έτη υπηρεσίας κυμαίνονται από 1-4 για το 4%, από 6-15 για το 17%, από 

16-25 για το 40% και από 26 και άνω για το 39% των εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι κυριαρχεί η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία (Σχήμα 7).  

Σχήμα 7: Έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

6.2. Απόψεις για την αειφορία και το αειφόρο σχολείο 

 

Η ανάλυση των δεδομένων ανά ενότητα ερωτήσεων έχει ως εξής: 

Ερώτηση 7. Σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η αειφορία: 

 Η εν λόγω ομάδα ερωτήσεων με κεντρικό άξονα την αειφορία προσπαθεί να 

αναδείξει τις απόψεις για ένα θέμα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του αειφόρου 

σχολείου. Από τη μελέτη των απαντήσεων (Σχήμα 8) προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι η αειφορία αίρει την αντίφαση: 

ανάπτυξη ή περιβάλλον (67,6%), ότι επιτυγχάνεται με ριζικές αλλαγές του ισχύοντος 

μοντέλου ανάπτυξης (74%), ότι προωθεί αξίες αλληλεγγύης, δημοκρατίας και 

δικαιοσύνης (83,2%), ότι προβάλλει την αξία της διαγενεακής αλληλεγγύης (75,6%). 

Η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι η αειφορία λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα οικολογικούς, 

οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες στη διαχείριση ενός ζητήματος (88,4%), 

ότι αντιμετωπίζει τα θέματα σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό 

(82,8%) και ότι επιδιώκει κοινωνική και οικονομική βελτίωση στα πλαίσια της 

προστασίας του περιβάλλοντος (84,4%). Η άποψη ότι η αειφορία αφορά αρχές και 
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πρακτικές που οι πολίτες συλλογικά οφείλουν να νοηματοδοτήσουν  και να 

διεκδικήσουν συγκεντρώνει μεγάλη πλειοψηφία  (88%) που συμφωνούν ή 

συμφωνούν απόλυτα. 

 Με την άποψη ότι η  αειφορία επιτάσσει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα το 36%, ότι είναι η συνεχής και χωρίς όρια οικονομική 

ανάπτυξη διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα το 40,4% και ότι προσπαθεί να διατηρήσει 

το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης για πάντα διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα το 58%. Το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί είναι αντίστοιχα 

20,8%, 24% και 22%.  

 Στις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις που απαιτούν εμβάθυνση στα 

πολιτικοοικονομικά χαρακτηριστικά και γνώση της ιστορίας της αειφορίας, τα 

δεδομένα δείχνουν τα εξής: το 57,6% συμφωνεί η συμφωνεί απόλυτα με την άποψη 

ότι η αειφορία πηγάζει από το περιβαλλοντικό κίνημα. Από την άλλη είναι 

αξιοσημείωτο ότι το 31,2% δεν εκφέρει άποψη. Το 36% συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με την άποψη ότι είναι πολιτική που οι κυβερνήσεις οφείλουν να 

επιβάλλουν στις χώρες τους, το 32% δεν έχει άποψη και το 32% διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα. Το 63,6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι αειφορία 

συνάδει με την παγκοσμιοποίηση και το 24% δεν έχει άποψη.  
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Σχήμα 8: Απόψεις εκπαιδευτικών για την Αειφορία 
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 Όπως προαναφέρθηκε, το 34% των ερωτώμενων δήλωσε ότι έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  ή στην Εκπαίδευση 

για την Αειφορία. Έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν υφίσταται διαφοροποίηση στις 

απόψεις τους σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος. Στους 

εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Π.Ε. ή ΕγΑ (Σχήμα 9), 

παρατηρείται μείωση των απαντήσεων που δεν εκφέρουν γνώμη, εκτός από εκείνες 

που αναφέρονται στη σχέση της Αειφορίας με την Π.Ε. και την παγκοσμιοποίηση και 

στην άρση της αντίφασης, ανάπτυξη ή περιβάλλον. Εκτός από την ερώτηση αν η 

αειφορία αίρει την αντίφαση, ανάπτυξη ή περιβάλλον όπου παρατηρείται ελαφρά 

μείωση της τάξης του 2,49% της άποψης συμφωνώ/συμφωνώ απόλυτα, οι 

εκπαιδευτικοί με σεμινάρια παρουσιάζουν αύξηση της άποψης συμφωνώ/συμφωνώ 

απόλυτα στις ερωτήσεις ότι η αειφορία επιτυγχάνεται με ριζικές αλλαγές του 

ισχύοντος μοντέλου ανάπτυξης (84,88%), ότι προωθεί αξίες αλληλεγγύης, 

δημοκρατίας και δικαιοσύνης (87,21%), ότι προβάλλει την αξία της διαγενεακής 

αλληλεγγύης (83,73%), ότι λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα οικολογικούς, οικονομικούς 

και κοινωνικούς παράγοντες στη διαχείριση ενός ζητήματος (91,86%), ότι 

αντιμετωπίζει τα θέματα σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό 

(91,76%), ότι επιδιώκει κοινωνική και οικονομική βελτίωση στα πλαίσια της 

προστασίας του περιβάλλοντος (88,09%) και ότι αφορά αρχές και πρακτικές που οι 

πολίτες συλλογικά οφείλουν να νοηματοδοτήσουν  και να διεκδικήσουν (95,35%). 

 Όσον αφορά στις τρεις ερωτήσεις που σχετίζουν την αειφορία με την 

οικονομική ανάπτυξη τα ποσοστά των απαντήσεων που συμφωνούν/συμφωνούν 

απόλυτα είναι σχεδόν ίδια με αυτά του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Σαφώς αυξημένα είναι τα ποσοστά των απαντήσεων που διαφωνούν/διαφωνούν 

απόλυτα με τις απόψεις ότι η  αειφορία επιτάσσει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής 

(41,86%), ότι είναι η συνεχής και χωρίς όρια οικονομική ανάπτυξη (48,83%) και ότι 

προσπαθεί να διατηρήσει το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης για πάντα (63,95%). Το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί παρουσιάζεται 

σημαντικά μειωμένο και είναι  αντίστοιχα 12,79%, 15,12% και 15,12%. 

 Στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις της ομάδας η κατάσταση έχει ως εξής: το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση, που συμφωνεί/συμφωνεί απόλυτα με 

την άποψη ότι η αειφορία πηγάζει από το περιβαλλοντικό κίνημα, μειώνεται στο 

53,49% σε σχέση με το σύνολο, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 33,72% το ποσοστό 
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των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση που δεν έχουν άποψη. Το 60,47% συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι είναι πολιτική που οι κυβερνήσεις οφείλουν να 

επιβάλλουν στις χώρες τους, με αντίστοιχη υποχώρηση στο 24,42% αυτών που δεν 

έχει άποψη και στο 15,12% αυτών που διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα. Τέλος, το 

23,26% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι η αειφορία συνάδει με την 

παγκοσμιοποίηση το 39,53% διαφωνεί ή διαφωνεί πλήρως και το 37,21% δεν έχει 

άποψη. Το μη αναμενόμενο στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι το 37,21%  των 

εκπαιδευτικών με επιμόρφωση δεν έχουν άποψη για τη σχέση αειφορίας - 

παγκοσμιοποίησης.  

 

 

 

 



62 
 

Σχήμα 9: Απόψεις εκπαιδευτικών για την Αειφορία, με σεμινάρια στην Π.Ε. ή στην ΕγΑ 

Ερώτηση 8. Σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις σχετικά με 

την ΕγΑ: 

 Το γράφημα στο σχήμα 10, δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95,2%) 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι είναι σημαντικό για τους/τις 

μαθητές/τριες να διδάσκονται αρχές και να εφαρμόσουν πρακτικές για την αειφορία, 

καθώς και ότι έχει υποχρέωση να  μεταδίδει στους/στις μαθητές/τριες αξίες 
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δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ισότητας (94%). Με μεγάλη πλειοψηφία συμφωνούν 

ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι το σχολείο θα πρέπει θα πρέπει να αναζητά 

συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας (90,8%), ότι το σχολείο οφείλει να 

διδάσκει τη διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων του τοπικού και του παγκόσμιου 

περιβάλλοντος (84,4%) και ότι η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί κυρίως  μια 

ευκαιρία για βελτίωση της υπάρχουσας διδακτικής και μαθησιακής πρακτικής στο 

σχολείο (66%) με ένα όμως υψηλό ποσοστό (27,6%) να μην εκφέρει άποψη. 

 Σε θέματα λήψης αποφάσεων η πλειοψηφία (61,2%) διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα με το ότι οι μαθητές/τριες δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων, σχετικά με την διαχείριση των ζητημάτων του σχολείου (2 στους 10 δεν 

έχουν άποψη) και το 79,6%  συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι οι 

μαθητές/τριες πρέπει να συμμετέχουν σε αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις του 

σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα. Οι απόψεις σχεδόν διίστανται στην 

ερώτηση αν η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του 

σχολείου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του/της διευθυντή/ντριας και του 

συλλόγου εκπαιδευτικών. Το 41,2% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, το 37,2% 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα και το 21,6% δεν εκφέρει άποψη. 

 Με την άποψη ότι η ΕγΑ προτείνει τον συνολικό μετασχηματισμό του 

σχολείου, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 

59,2%, (το 34,4% δεν εκφέρει γνώμη), ότι η ΕγΑ επικεντρώνεται στην απόκτηση 

γνώσεων σχετικά με την αειφορία, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 51,2% (το 

34,8% δεν εκφέρει γνώμη),  ότι βασικός στόχος της ΕγΑ είναι τα υπάρχοντα 

αναλυτικά προγράμματα να εμπλουτιστούν με αρχές και γνώσεις αειφορίας, 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 65,2% (το 28% δεν εκφέρει γνώμη), ότι η ΕγΑ 

προάγει κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 46,8% 

(το 39,2% δεν εκφέρει γνώμη), ότι ΕγΑ διαφέρει σημαντικά από την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 29,2% (το 46% δεν εκφέρει γνώμη), 

ενώ το 24,8% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα και ότι ΕγΑ είναι εκπαίδευση για την 

πολιτειότητα, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 37,2,2% (το 52,4% δεν εκφέρει 

γνώμη). 

 Στις ερωτήσεις που διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο, σχετίζονται με 

καινοτομίες και τη δυνατότητα διδασκαλίας της ΕγΑ οι απαντήσεις δείχνουν ότι: το 
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57,6% μπορεί να διδάξει τους μαθητές σύμφωνα με τις αρχές της ΕγΑ, το 82% 

επιδιώκει την εφαρμογή καινοτομιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της 

σχολικής ζωής, το 90,4% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεχή επιμόρφωση και την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και το 80,4% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την 

άποψη ότι πρέπει να ενισχύσουν το γνωστικό τους πεδίο με τις αρχές, τους στόχους 

και τις πρακτικές της ΕγΑ μέσω σχετικής επιμόρφωσης. Στο ζήτημα της 

επιμόρφωσης, το 86,4% δηλώνει ότι χρειάζεται επιμόρφωση για να χειριστεί την ΕγΑ 

στο σχολείο. Τέλος, μόνο ένα 10% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι 

το εκπαιδευτικό μας σύστημα προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές για την 

διαχείριση ζητημάτων της αειφορίας, ενώ το 23,2% δεν εκφέρει άποψη. 
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Σχήμα 10: Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ΕγΑ 
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Ερώτηση 9. Το σύγχρονο σχολείο είναι απαραίτητο να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα 

σύγχρονο σχολείο οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής (Σχήμα 11): το 

78,2% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το ότι πρέπει να παράγει μάθηση που 

στοχεύει στη σχολική αποτελεσματικότητα, το 92,8% να εφαρμόζει καινοτόμες 

πρακτικές που βελτιώνουν το κλίμα στο σχολείο, το 88,8% να εφαρμόζει 

συμμετοχικές και επικοινωνιακές μαθησιακές προσεγγίσεις οι οποίες προάγουν 

δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, αναστοχασμό, 

διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμμετοχή και δράση, το 94% να 

αναπτύσσει κουλτούρα συνεργατικότητας και συλλογικότητας και το 95,6% ότι είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών της σχολικής μονάδας στην 

ανάληψη σχεδίων βελτίωσης του σχολικού κλίματος.  Σχετικά με τη λήψη των 

αποφάσεων το 94,4% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την ύπαρξη δημοκρατικών 

διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων, σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 

πολιτισμικές διαφορές, αλλά μειώνονται στο 62% οι σύμφωνες απόψεις για ιεραρχία 

στη λήψη αποφάσεων με ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 29,6% να μην εκφέρει 

γνώμη. Με τη συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας του σχολείου οι απόψεις διίστανται: το 48,8% συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα, το 25,6% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το υπόλοιπο 25,6% διαφωνεί ή 

διαφωνεί απόλυτα. Σημειωτέον ότι στην προηγούμενη ομάδα ερωτήσεων για την ΕγΑ 

σε παρόμοιο ερώτημα το αντίστοιχο ποσοστό σύμφωνης γνώμης ήταν 61,2%. Με το 

συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και λήψης αποφάσεων διαφωνεί το 61,2%. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την ύπαρξη 

αυθεντικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας ( 94%), 

με την ύπαρξη πρακτικών που βελτιώνουν το πράσινο στο σχολικό και τον ευρύτερο 

περιβάλλοντα χώρο(96%), με την ύπαρξη αρχιτεκτονικής και ποιότητα κατασκευής 

που συντελούν στη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας λειτουργίας (94%), με την 

παρακολούθηση, καταγραφή και προσπάθεια περιορισμού του οικολογικού 

αποτυπώματος του σχολείου, μέσω πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, 

νερού, απορριμμάτων (90%) και με την ενσωμάτωση των πυλώνων της αειφορίας 

(περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός) σε όλο το φάσμα του αναλυτικού 

σχολικού προγράμματος (79,2%).  
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Σχήμα 11: Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου 
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Ερώτηση 10. Το αειφόρο σχολείο είναι: 

 Αναφορικά με  χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου, οι απαντήσεις (Σχήμα 

12) δείχνουν ότι το 90,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι είναι 

συνεργατικό, αλλά μόλις το 45,2% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι 

προάγει τον ανταγωνισμό (το 29,2% δε εκφέρει γνώμη). Σχεδόν οι μισοί (45,6%) δεν 

εκφράζουν άποψη αν το αειφόρο σχολείο είναι ή όχι ιεραρχικό και οι υπόλοιποι 

μοιράζουν τις απόψεις τους μεταξύ συμφωνώ και διαφωνώ. Το 90% συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι είναι δημοκρατικό, το 87,2% ότι είναι ανοικτό, 

το 86% ότι προάγει την αλλαγή, το 73,6% ότι προάγει τα ανοικτά αναλυτικά 

προγράμματα. Όσον αφορά στη χειραφέτηση και την πολιτειότητα, περίπου 1 στους 3 

δεν εκφέρουν άποψη και το 53,2% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι είναι 

χειραφετικό, ενώ το 58,8% ότι προάγει την πολιτειότητα. Το 91,2% συμφωνεί ότι το 

αειφόρο σχολείο προάγει την ενεργητική μάθηση, το 80,8% ότι προάγει την επίλυση 

προβλημάτων και το 86,8% ότι προάγει τη στοχαστική και κριτική σκέψη, αλλά στο 

ότι προάγει τη συστημική σκέψη η αντίστοιχη αποδοχή περιορίζεται στο 62,8% με το 

28% να μην απαντά θετικά ή αρνητικά. Το οικολογικό χαρακτηριστικό του αειφόρου 

προσεγγίζεται θετικά από τη συντριπτική πλειοψηφία (94,4%) των εκπαιδευτικών 

καθώς και η διεπιστημονικότητά του (85,6%). 
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 Σχήμα 12: Απόψεις των εκπαιδευτικών για το αειφόρο σχολείο 

 

Ερώτηση 11. Το σχολείο όπου υπηρετείτε: 

 Στην ενότητα των ερωτήσεων που προσπαθούν να αποτυπώσουν την 

υπάρχουσα κατάσταση στα σχολεία της Φθιώτιδας σε σχέση με ορισμένα 

χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου οι εκπαιδευτικοί απαντούν ως εξής (Σχήμα 

13): Το 83,2% υποστηρίζει ότι το σχολείο του εφαρμόζει δημοκρατικές διαδικασίες 

με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 

αφορούν στη σχολική ζωή και στη διαχείριση του σχολικού χώρου, το 68,4% ότι δεν 

διαθέτει μεν υλικοτεχνικές υποδομές για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων που 

προάγουν το διερευνητικό τρόπο μάθησης και τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, αλλά 



70 
 

έχει εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους, που 

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη (75,6%), το 58,8% ότι αναπτύσσονται καινοτομίες 

που προωθούνται από ατομική πρωτοβουλία και το 70% ότι προωθεί μαθησιακές 

πρακτικές που αναπτύσσουν την ικανότητα δράσης. Το 85,2% δηλώνει ότι το σχολείο 

του προωθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών  

δραστηριοτήτων (π.χ. Π. Ε., Αγωγής Υγείας κλπ), το 50,4% ότι συμμετέχει σε δίκτυα 

και συμπράξεις με άλλα σχολεία και την κοινωνία των πολιτών, το 70,4% ότι έχει 

αναπτύξει αυθεντικό επίπεδο συνεργασίας με γονείς και τοπικούς φορείς, το 67,6% 

ότι πραγματοποιεί εθελοντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις εκτός 

σχολείου σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς φορείς και το 84,4%  ότι προωθεί 

την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του δικαιώματος στη διαφορετικότητα. 

Σχετικά με το τεχνικο-οικονομικό επίπεδο των σχολείων η κατάσταση δείχνει ότι, το 

82,8% υποστηρίζει ότι το σχολείο του δεν διαθέτει βιοκλιματική αρχιτεκτονική και 

ποιότητα κατασκευής που μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες του, το 72,8% ότι δεν 

υλοποιεί αισθητικές παρεμβάσεις που προκύπτουν από συνεργασία μαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων, Δήμου, κ.ά, το 58,4% ότι δεν διαθέτει σχολικό κήπο που 

αναπτύσσεται με τη φροντίδα μαθητών/τριων και καθηγητών/τριών, αλλά το 51,6% 

υιοθετεί πρακτικές περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος (π.χ. μείωση των 

απορριμμάτων και της σπατάλης ενέργειας και νερού) και το 83,2% πραγματοποιεί 

συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Η τελική εκτίμηση είναι ότι μόνο το 34% έχει την 

άποψη ότι του σχολείο του έχει τα χαρακτηριστικά ενός αειφόρου σχολείου. 
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 Σχήμα 13: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την κατάσταση στο σχολείο που υπηρετούν 

 

Ερώτηση 12. Εμπόδιο για τη λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρο αποτελεί: 

 Στο σχήμα 14 αναπαρίστανται οι απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

στο ερώτημα σχετικά με τα εμπόδια για τη λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρο και 

δείχνουν ότι: το 74% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με τη άποψη ότι εμπόδιο 

αποτελεί η απουσία θεσμικού πλαισίου, η ανεπαρκής στήριξη εκ μέρους της 

διοίκησης του σχολείου (48,8%), η ανεπαρκής οργάνωση του σχολείου (63%), η 

ανυπαρξία στήριξης εκ μέρους των τοπικών κοινωνικών φορέων (70,8%), με 
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αξιοσημείωτο αριθμό εκπαιδευτικών να μην εκφράζει άποψη (21,2%, 28%, 26%, 

24% αντίστοιχα). Μεγάλη είναι η πλειοψηφία που συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με 

το ότι εμπόδια αποτελούν, η ανυπαρξία οικονομικών πόρων για κτηριακές υποδομές, 

η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η ανεπάρκεια εκπαιδευτικού 

υλικού (84,6%, 84,4% και 85,6% αντίστοιχα), καθώς επίσης και ο περιορισμένος 

προσωπικός χρόνος σε συνδυασμό με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών (84%). Το 

86% εκτιμά ως εμπόδιο τη μη ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης 

στη γενικότερη πολιτική της χώρας και το 80,4% το χαμηλό επίπεδο 

συνειδητοποίησης και ορισμού της αειφορίας ως προτεραιότητας, ενώ τέλος σχετικά 

με την αδιαφορία των εκπαιδευτικών το 50% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, το 

27,2% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το υπόλοιπο 22,8% διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα. 
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 Σχήμα 14: Εμπόδια για τη λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 Η ηλικιακή κατανομή δείχνει ότι έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς ηλικιακά 

ξεπερνά τα πενήντα έτη, γεγονός που καταδεικνύει γήρανση του πληθυσμού, λόγω 

αλλαγών του ασφαλιστικού συστήματος που αφορά κυρίως στην αύξηση του χρόνου 

υπηρεσίας και στη μείωση των προσλήψεων. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και από τις 

έρευνες  των Μπαλούγια (2015) και Κτενά (2016). Το ποσοστό (29%) των 

εκπαιδευτικών που διαθέτουν μεταπτυχιακό θεωρείται υψηλό και εξηγείται από τη 

σημαντική αύξηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα τελευταία έτη στα 

ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την Π.Ε. 

ή την ΕγΑ, γεγονός που δείχνει ικανοποιητικό συγκρινόμενο με αντίστοιχο ποσοστό 

(35%) έρευνας του Καδιγιαννόπουλου (2014) σε εκπαιδευτικούς της Αθήνας, όπου 

υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για σεμινάρια, ημερίδες κλπ. Αυτό το στοιχείο 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων δεδομένου ότι 

αντικείμενο αυτών των σεμιναρίων αποτελεί και η αειφορία. 

7.2 Απόψεις για την Αειφορία και το Αειφόρο σχολείο 

  

 Η ομάδα ερωτήσεων με άξονα την αειφορία προσπαθεί να αναδείξει τις 

απόψεις για ένα θέμα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του αειφόρου σχολείου. Οι 

απαντήσεις δείχνουν την ύπαρξη σύγκλισης θετικών απόψεων ότι η αειφορία αίρει 

την αντίφαση: ανάπτυξη ή περιβάλλον, ότι επιτυγχάνεται με ριζικές αλλαγές του 

ισχύοντος μοντέλου ανάπτυξης, ότι προωθεί αξίες αλληλεγγύης, δημοκρατίας και 

δικαιοσύνης, ότι προβάλλει την αξία της διαγενεακής αλληλεγγύης, ότι λαμβάνει 

υπόψη ταυτόχρονα οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες στη 

διαχείριση ενός ζητήματος, ότι αντιμετωπίζει τα θέματα σε επίπεδο τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό και ότι επιδιώκει κοινωνική και οικονομική 

βελτίωση στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Με μικρές διαφορές οι 

παραπάνω απόψεις συμφωνούν με αντίστοιχες στις έρευνες των Καραμέρη κ.ά., 

(2006), Μπαλούγια (2015), Δοντσίδου (2017) και Κανάση (2017).  
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 Από το συνολικό δείγμα των εκπαιδευτικών επιλέγοντας τις αντίστοιχες 

απόψεις για την αειφορία εκείνων που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στην Π. Ε.  

ή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, παρατηρούμε ότι στα προηγούμενα 

ερωτήματα, εκτός από το πρώτο όπου παρατηρείται ελαφρά μείωση (κατά 2,49%), 

στις υπόλοιπες υπάρχει αύξηση των απαντήσεων που συμφωνούν/συμφωνούν 

απόλυτα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της άποψης ότι η αειφορία αφορά 

αρχές και πρακτικές που οι πολίτες συλλογικά οφείλουν να νοηματοδοτήσουν  και να 

διεκδικήσουν (88% και 95,35% αντίστοιχα) γεγονός που ταιριάζει με την αειφορία, 

ως ρυθμιστική και αναδυόμενη έννοια  

(https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx). 

 Με βάση τα προηγούμενα θα ήταν αναμενόμενο να διαφωνούν ή να 

διαφωνούν απόλυτα με παραπλήσια ποσοστά, με τις απόψεις ότι η αειφορία 

επιτάσσει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, ότι είναι η συνεχής και χωρίς όρια 

οικονομική ανάπτυξη και ότι προσπαθεί να διατηρήσει το σημερινό μοντέλο 

ανάπτυξης για πάντα, δεδομένου ότι η αειφορία ουσιαστικά διαφοροποιείται και 

προβάλλεται ως εναλλακτική πρόταση προς το ισχύον μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης 

(https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx). 

Επιπλέον, λόγω των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν 

δημιουργηθεί, κάνει λόγο για μια ισόρροπη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, 

φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας (Φωτιάδης, 2016). Όμως όπως δείχνουν οι 

απαντήσεις (σχήμα 8, κεφ. 6) τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που διαφωνούν ή 

διαφωνούν απόλυτα είναι εμφανώς μικρότερα. Συνεπώς, μέρος των ερωτώμενων δεν 

έχει συνδέσει ξεκάθαρα την αειφορία με την οικονομική της διάσταση και περίπου 1 

στους 5 εκπαιδευτικούς δεν έχει άποψη. 

 Στις δύο τελευταίες απαντήσεις που αφορούν τη σχέση της αειφορίας με το 

περιβαλλοντικό κίνημα και την παγκοσμιοποίηση, δείχνουν να πλειοψηφούν οι 

σύμφωνες και απόλυτα σύμφωνες γνώμες.  Η ιστορία δείχνει ότι το περιβαλλοντικό 

κίνημα αμφισβήτησε και κατήγγειλε την αναπτυξιακή ιδεολογία ως βασική υπαίτια 

για τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά προβλήματα (Φλογαΐτη, 2006), η δε 

αειφορία κυοφορήθηκε τη δεκαετία του '60 εν μέσω προβληματισμών που ανέδειξαν 

τα περιβαλλοντικά κινήματα και λειτούργησε ως διεύρυνση, κοινωνικοποίηση και 

εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης   



76 
 

(https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx). Η 

παρατηρούμενη μείωση των απόψεων που συμφωνούν/συμφωνούν απόλυτα με την 

άποψη ότι η αειφορία πηγάζει από το περιβαλλοντικό κίνημα, των εκπαιδευτικών που 

έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Π.Ε./ΕγΑ και παράλληλα η αύξηση των ούτε 

συμφωνώ/ούτε διαφωνώ απόψεων, αποτελεί παράδοξο καθώς θα ήταν αναμενόμενο 

οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία της Π.Ε.  Η άποψη της 

πλειοψηφίας στην ερώτηση αν η αειφορία συνάδει με την παγκοσμιοποίηση, δεν 

ταιριάζει με τη βιβλιογραφία όπου αμφισβητείται η αειφορία της παγκοσμιοποίησης. 

Η παγκοσμιοποίηση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αειφορία λόγω των σημαντικών 

πιέσεων που επιφέρει στη διαθεσιμότητα ενέργειας στη γη, καθώς αυξάνεται ο 

οικονομικός ανταγωνισμός, με συνέπεια μεταξύ άλλων, την ξέφρενη αύξηση των 

παγκόσμιων μεταφορών και τη λεηλασία των πρώτων υλών (Μουσιόπουλος κ.ά., 

2015). Ερωτηματικά  επίσης δημιουργεί το γεγονός ότι από τους εκπαιδευτικούς με 

επιμόρφωση οι τέσσερις στους δέκα δεν έχουν άποψη για τη σχέση αειφορίας, 

παγκοσμιοποίησης.  

 Στην ενότητα των ερωτήσεων που αφορά στην εκπαίδευση για την αειφορία 

και ειδικότερα στα γενικά στα ζητήματα που αναφέρονται στη σημασία της 

διδασκαλίας των αρχών και στην εφαρμογή των πρακτικών της αειφορίας, στη 

μετάδοση στους μαθητές/τριες των αξιών της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της 

ισότητας, στην αναζήτηση συνεργασιών με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην 

αναγκαιότητα διδασκαλίας της διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων του τοπικού 

και παγκόσμιου περιβάλλοντος και της ευκαιρίας εκ μέρους της ΕγΑ για βελτίωση 

της υπάρχουσας διδακτικής και μαθησιακής πρακτικής στο σχολείο, παρατηρείται ότι 

υπάρχει συμφωνία από ισχυρή πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Από τα παραπάνω η 

μεγάλη σημασία της ΕγΑ έρχεται σε συμφωνία  με έρευνα του Australian Education 

for Sustainability Alliance  (2014) 

 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων διάκειται θετικά στη συμμετοχή 

μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στο σχολείο, καθώς 

και στις σχέσεις του με την τοπική και διεθνή κοινότητα, αλλά υπάρχει διάσταση 

απόψεων σχετικά με την αποκλειστικότητα ή όχι της αρμοδιότητας στη διοίκηση και 

τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους του/της διευθυντή/ντριας και του συλλόγου 

εκπαιδευτικών. Οι προαναφερθείσες απόψεις των εκπαιδευτικών συμφωνούν σε 

γενικές γραμμές με τους στόχους, τις επιδιώξεις και τις αρχές της ΕγΑ,  ειδικά στον 
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προσανατολισμό στις αξίες της αειφορίας, όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία και η 

ισότητα, στις συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, την επίλυση τοπικών και παγκόσμιων 

προβλημάτων και στη συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων (Φλογαΐτη, 2008). 

 Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά της 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία και τη δυνατότητα μετασχηματισμού του σχολείου, 

δημιουργούν προβληματισμό, καθώς εμφανίζουν  μεγάλα ποσοστά εκπαιδευτικών 

που δεν εκφέρουν γνώμη (28 έως 52,4%). Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των 

απόψεων ότι η ΕγΑ προτείνει το συνολικό μετασχηματισμό του σχολείου, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας (δεν εκφέρει γνώμη το 34,4%), ότι η ΕγΑ 

επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αειφορία (το 34,8% δεν 

εκφέρει γνώμη),  ότι βασικός στόχος της ΕγΑ είναι τα υπάρχοντα αναλυτικά 

προγράμματα να εμπλουτιστούν με αρχές και γνώσεις αειφορίας (το 28% δεν εκφέρει 

γνώμη), ότι η ΕγΑ προάγει κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων (το 39,2% δεν εκφέρει 

γνώμη). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν ερωτήσεις όπου η λευκή 

άποψη κυριαρχεί, όπως με την άποψη ότι η ΕγΑ διαφέρει σημαντικά από την Π.Ε., 

(46%) και ότι η ΕγΑ είναι εκπαίδευση για την πολιτειότητα, (52,4%). Οι ως άνω 

απόψεις (ή καλύτερα οι μη απόψεις) δεν ταιριάζουν με προηγούμενες της ίδιας 

ενότητας όπου οι εκπαιδευτικοί επιζητούν μεν την μετάδοση αξιών δημοκρατίας, 

αλληλεγγύης και ισότητας, συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας, 

συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων, διδαχή της διερεύνησης και της 

επίλυσης προβλημάτων του τοπικού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος, αλλά ίσως 

δεν γνωρίζουν ότι και αυτά σχετίζονται με τον μετασχηματισμό σχολείου και 

κοινωνίας και απαιτούν την προώθηση της πολιτειότητας στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Επίσης, πιθανόν δεν γνωρίζουν ότι η  ΕγΑ είναι μια πρόταση για 

μετασχηματισμό εκπαίδευσης και κοινωνίας προς την αειφορία, αποτελεί εξέλιξη της 

Π.Ε., δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και θεωρώντας ότι τα ζητήματα της 

αειφορίας είναι κοινωνικά και πολιτικά, αποτελεί εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

κριτικά σκεπτόμενου πολίτη   

 (https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx).  

 Στα ερωτήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο, 

τη συνεχή επιμόρφωση και τη επαγγελματική τους ανάπτυξη, κυρίως σε ζητήματα 

της ΕγΑ, υπάρχει σύγκλιση θετικών απόψεων από τη μεγάλη πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών. Η δήλωση περισσοτέρων από 8 στους 10 εκπαιδευτικούς ότι  
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χρειάζονται επιμόρφωση για να χειριστούν την ΕγΑ στο σχολείο, δείχνει την ύπαρξη 

ελλείμματος γνώσης και εμβάθυνσης σε θέματα αρχών, χαρακτηριστικών και 

πρακτικών της ΕγΑ. Η άποψη της πλειοψηφίας ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν 

προετοιμάζει αποτελεσματικά τους/τις  μαθητές/τριες για τη διαχείριση ζητημάτων 

της αειφορίας, συμφωνεί με έρευνες του Australian Education for Sustainability 

Alliance (2014) και των Dewhurst and Pendergast (2011). 

 Πριν γίνει η προσέγγιση των απόψεων για το αειφόρο σχολείο, θεωρήθηκε να 

καταγραφεί η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να διαθέτει το σύγχρονο σχολείο και τα οποία σχετίζονται με τις αρχές της αειφορίας 

χωρίς υποχρεωτικά να αναφέρονται άμεσα σε αυτή.  

 Θετικές απόψεις που συμμερίζεται ποσοστό που ξεπερνά το 90%, υπάρχουν 

για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που βελτιώνουν το κλίμα στο σχολείο και 

για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών για την επίτευξή τους, για μαθησιακές 

προσεγγίσεις που προάγουν δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική 

σκέψη, αναστοχασμό, διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμμετοχή και 

δράση, για ανάπτυξη κουλτούρας συνεργατικότητας και συλλογικότητας, για 

δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, για ύπαρξη αυθεντικής συνεργασίας 

μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας, για την ύπαρξη πρακτικών που 

βελτιώνουν το πράσινο στο σχολικό και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, για  την 

ύπαρξη αρχιτεκτονικής και ποιότητα κατασκευής που συντελούν στη μείωση της 

απαιτούμενης ενέργειας λειτουργίας και για την παρακολούθηση, καταγραφή και 

προσπάθεια περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου, μέσω 

πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού, απορριμμάτων. Υψηλό είναι και 

το ποσοστό των ατόμων που συμφωνούν/συμφωνούν απόλυτα με την ενσωμάτωση 

των πυλώνων της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός) σε 

όλο το φάσμα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Ο προσδιορισμός αυτών των 

χαρακτηριστικών ως απαραίτητα για το σύγχρονο σχολείο εκ μέρους της μεγάλης 

πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, δείχνει αναγνώριση της ανάγκης προσανατολισμού 

στις γραμμές της ΕγΑ και συμφωνεί με σχετικές  έρευνες των Ταγκαλάκη (2013) και  

Ταμουσέλη και  Μητακίδου (2006). Επιπλέον, τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά 

χαρακτηριστικά με τα οποία  η αειφορία σηματοδοτεί το αειφόρο σχολείο και τα 

οποία σχηματοποιούνται από τους Καλαϊτζίδη & Νομικού (2014), δημιουργώντας το 

παιδαγωγικό πεδίο (αναλυτικό πρόγραμμα και διαδικασίες διδασκαλίας και 
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μάθησης), το κοινωνικό και οργανωσιακό (η διοίκηση, η οργάνωση, η κουλτούρα και 

οι σχέσεις του σχολείου με την κοινωνία) και το περιβαλλοντικό (το τεχνικό και 

οικονομικό, το κτήριο, η αυλή, οι πόροι). Το γεγονός της σχεδόν καθολικής αποδοχής 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του αειφόρου σχολείου (αν και δεν 

αποδίδονται σε αυτό) ως χαρακτηριστικών του σύγχρονου σχολείου θεωρείται 

ελπιδοφόρα προοπτική για την εκπαίδευση και την κοινωνία. Στην προοπτική αυτή 

του σύγχρονου σχολείου υπάρχουν και κάποια "χαλίκια στα γρανάζια του 

μηχανισμού", τα οποία πιθανότατα προέρχονται από ριζωμένες αντιλήψεις. Η 

πλειοψηφία σωστά εναντιώνεται στο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και λήψης 

αποφάσεων, επιβεβαιώνοντας έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008), όπου ο 

συγκεντρωτικός χαρακτήρας του σημερινού σχολείου δεν προωθεί δεξιότητες και 

κλίσεις των μαθητών, υστερεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ομαδικών δράσεων 

και δεν αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Παρόλα αυτά, υπάρχει διάσταση απόψεων 

σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων και οι απόψεις αυτές δεν 

συμφωνούν αριθμητικά με αντίστοιχη ερώτηση στην ενότητα της ΕγΑ. Χαλίκι επίσης 

αποτελεί η σχολική αποτελεσματικότητα. Σχεδόν 8 στους 10 εκπαιδευτικούς έχουν 

την άποψη ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να παράγει μάθηση που στοχεύει στη 

σχολική αποτελεσματικότητα, η οποία αντίκειται στην άποψη ότι το αειφόρο σχολείο 

προσβλέποντας στην διαμόρφωση μιας νέας παιδαγωγικής κουλτούρας, δίνει στη 

μάθηση χροιά απελευθερωτική, η οποία στοχεύει στη σχολική ανάπτυξη και όχι στη 

σχολική αποτελεσματικότητα (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). 

 Ιδιαίτερα μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί/συμφωνεί απόλυτα με τις απόψεις ότι 

το αειφόρο σχολείο είναι συνεργατικό, δημοκρατικό, ανοικτό, οικολογικό, 

διεπιστημονικό, ότι  προάγει τα ανοικτά αναλυτικά προγράμματα, την ενεργητική 

μάθηση, την επίλυση των προβλημάτων, τη συστημική σκέψη και τη στοχαστική και 

κριτική σκέψη. Το αειφόρο σχολείο υιοθετεί το συστημικό χαρακτήρα της αειφορίας, 

αφού τα ζητήματά της συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν τμήματα ενός 

ευρύτερου συνόλου (Κάτζη & Ζαχαρίου, 2013). Η συστημική προσέγγιση σημαίνει 

σφαιρική ανάγνωση του κόσμου, η διεπιστημονικότητα καθορίζει τα μεθοδολογικά 

εργαλεία  και προσεγγίσεις από διάφορες επιστήμες για την κατανόηση των 

ζητημάτων και ο κριτικός στοχασμός δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους  να 

κατανοούν και να ερμηνεύουν κριτικά τις αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 2008). Η αποδοχή αυτών των 
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χαρακτηριστικών εκ μέρους της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών συμφωνεί με τις 

απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το σύγχρονο σχολείο, τα 

οποία αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και αποτελεί  σημαντική ένδειξη της 

οπτικής που κυριαρχεί στους εκπαιδευτικούς για το αειφόρο σχολείο και η οποία 

σχετίζεται με την δημοκρατία και την οικολογία.  

 Οι υπόλοιπες απαντήσεις δείχνουν την ύπαρξη ενός θολού και μετέωρου  

τοπίου και όχι ξεκαθαρισμένης άποψης όπως στις προηγούμενες, δεδομένου του ότι 

οι απόψεις διίστανται στα ζητήματα ανταγωνισμού και ιεραρχίας, με μεγάλα ποσοστά 

ουδέτερης γνώμης. Η ΕγΑ που θέτει τα θεμέλια του αειφόρου σχολείου, προτείνει τη 

μετακίνηση από μια ιεραρχική σε μια δημοκρατική εκπαίδευση, από μια 

ανταγωνιστική σε μια συνεργατική εκπαίδευση, από μια εκπαίδευση των κλειστών 

αναλυτικών προγραμμάτων στα ανοικτά και ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα  

(https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD153/Flogaitiplires.pptx). 

Σχετικά με το θέμα  της χειραφετικότητας η πλειοψηφία συμφωνεί μεν, αλλά υπάρχει 

μεγάλο ποσοστό ουδέτερης άποψης και το ίδιο παρατηρείται στη άποψη για την 

πολιτειότητα. Μεταξύ των χαρακτηριστικών της ΕγΑ που υιοθετεί το αειφόρο 

σχολείο, είναι η αυτονομία σκέψης και δράσης, η υπευθυνότητα, η χειραφέτηση 

ατόμων και κοινωνικών ομάδων, καθώς και η εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

πολίτη, ήγουν η εκπαίδευση για τη δημοκρατία (Φλογαΐτη, 2008). Το επιπλέον 

αξιοσημείωτο  σχετικά με την πολιτειότητα είναι ότι οι απόψεις αυτές δεν ταιριάζουν 

με τις απόψεις που εκφράστηκαν στην αντίστοιχη ερώτηση της ενότητα για την ΕγΑ,  

γεγονός που υποδηλώνει μη συνειδητή επιλογή εκ μέρους των ερωτώμενων. 

 Η αποτύπωση της κατάστασης στο σχολείο του κάθε  ερωτώμενου, έδειξε μια 

πλειοψηφία που ξεπερνά το 60% να υποστηρίζει ότι το σχολείο του εφαρμόζει 

δημοκρατικές διαδικασίες με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και στη διαχείριση του 

σχολικού χώρου, διαθέτει εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές 

τεχνικές ή μεθόδους, που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, προωθεί μαθησιακές 

πρακτικές που αναπτύσσουν την ικανότητα δράσης και υποστηρίζει την υλοποίηση 

προγραμμάτων σχολικών  δραστηριοτήτων, αναπτύσσει αυθεντικό επίπεδο 

συνεργασίας με γονείς και τοπικούς φορείς,  πραγματοποιεί εθελοντικές κοινωνικές 

και περιβαλλοντικές δράσεις εκτός σχολείου σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς 
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φορείς και προωθεί την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του δικαιώματος στη 

διαφορετικότητα.   

 Μικρότερο ποσοστό (50-60%) δηλώνει ότι αναπτύσσονται καινοτομίες μέσω 

ατομικής πρωτοβουλίας και το σχολείο συμμετέχει σε δίκτυα και συμπράξεις με άλλα 

σχολεία και την κοινωνία των πολιτών. Από την άλλη, υψηλό είναι το ποσοστό των 

απόψεων ότι το σχολείο τους  δεν διαθέτει υλικοτεχνικές υποδομές για την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων που προάγουν το διερευνητικό τρόπο μάθησης και τη 

μαθητοκεντρική διδασκαλία, δεν διαθέτει βιοκλιματική αρχιτεκτονική και ποιότητα 

κατασκευής που μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες του, δεν υλοποιεί αισθητικές 

παρεμβάσεις που προκύπτουν από συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, 

Δήμου, κ.ά,, δεν διαθέτει σχολικό κήπο που αναπτύσσεται με τη φροντίδα 

μαθητών/τριων και καθηγητών/τριών αλλά πραγματοποιεί συλλογή ανακυκλώσιμων 

υλικών και σε μικρότερο βαθμό υιοθετεί πρακτικές περιορισμού του οικολογικού 

αποτυπώματος. Η τελική εκτίμηση είναι ότι το 34% έχει την άποψη ότι το σχολείο 

του διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός αειφόρου σχολείου. 

 Τα εμπόδια που συγκεντρώνουν πλειοψηφία που ξεπερνά τους 8 στους 10 

εκπαιδευτικούς, είναι η μη ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης στη 

γενικότερη πολιτική της χώρας, το χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης και ορισμού 

της αειφορίας ως προτεραιότητας άποψη, η ανυπαρξία οικονομικών πόρων για 

κτηριακές υποδομές, η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η 

ανεπάρκεια εκπαιδευτικού υλικού, ο περιορισμένος προσωπικός χρόνος σε 

συνδυασμό με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Μικρότερα ποσοστά σύμφωνης 

γνώμης συγκεντρώνουν οι απόψεις που εστιάζονται στην απουσία θεσμικού 

πλαισίου, την ανεπαρκή στήριξη εκ μέρους της διοίκησης του σχολείου, την 

ανεπαρκή οργάνωση του σχολείου και την ανυπαρξία στήριξης εκ μέρους των 

τοπικών κοινωνικών φορέων. Σχετικά με την αδιαφορία των εκπαιδευτικών, οι 

σύμφωνες γνώμες περιορίζονται στο 50%, με τη μη άποψη να συγκεντρώνει το 

22,8%. Οι παραπάνω απόψεις έρχονται σε συμφωνία με απόψεις εκπαιδευτικών από 

δημοσιευμένες ελληνικές και ξένες έρευνες (Anyolo, 2015. Australian Education for 

Sustainability Alliance, 2014. Batorczak & Hindson, 2016. Gough, 2005. Jaspar, 

2008. Αντωνίου, 2010. Δοντσίδου, 2017. Καδιγιαννόπουλος, 2015. Κανάση, 2017.  

Ταγκαλάκη, 2013. Ταμουσέλη & Μητακίδου, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

8.1 Συμπεράσματα   

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας 

σχετικά με την Αειφορία, την ΕγΑ και το Αειφόρο Σχολείο και της εκτίμησης αν το 

σχολείο που υπηρετούν έχει τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου. Η εν λόγω 

καταγραφή υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο σχεδιάστηκε για το σκοπό 

αυτό και προωθήθηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας. Η δομή του 

ερωτηματολογίου προσεγγίζει τις απόψεις  των εκπαιδευτικών για την αειφορία, την 

ΕγΑ, τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου, τα χαρακτηριστικά του 

αειφόρου σχολείου, την κατάσταση στο σχολείο που υπηρετούν και τα εμπόδια για τη 

λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρου. Έγινε προσπάθεια μέσω κλειστού τύπου 

ερωτήσεων να αποκρυσταλλωθούν απόψεις τους για την αειφορία και το αειφόρο 

σχολείο, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει άμεση αναφορά στις έννοιες αυτές.  

 Η επεξεργασία των απαντήσεων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία 

τους αποδίδουν στην αειφορία αξίες αλληλεγγύης, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, 

οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τοπικές, περιφερειακές 

και πλανητικές προσεγγίσεις στα προβλήματα, γεγονός που ενισχύεται αριθμητικά 

για όσους/όσες έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Π.Ε./ΕγΑ. Από την άλλη, λείπει η 

ξεκάθαρη σύνδεση της αειφορίας με την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγή, 

δηλαδή η οικονομική της διάσταση δείχνει να βρίσκεται στη σκιά της 

περιβαλλοντικής και της κοινωνικής, ενώ διακρίνεται και δυσκολία σύνδεσης της 

αειφορίας με την παγκοσμιοποίηση και το περιβαλλοντικό κίνημα, καθώς και με το 

ενδεχόμενο  υιοθέτησης ως κυβερνητικής πολιτικής. 

 Αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της διδασκαλίας αρχών και εφαρμογής 

πρακτικών της αειφορίας, η βελτίωση μέσω αυτής της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας και της επιδίωξης των καινοτομιών στο σχολείο, η αναγκαιότητα 

διδασκαλίας της επίλυσης των τοπικού και παγκόσμιου χαρακτήρα προβλημάτων και 

η ανάδειξη αξιών δημοκρατίας αλληλεγγύης και ισότητας και της συνεχούς 
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επιμόρφωσης και επαγγελματική ανάπτυξη, κυρίως σε ζητήματα της ΕγΑ. Αυτά σε 

συνδυασμό με τη θετική ανταπόκριση στη συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων 

και στη συνεργασία με τοπικούς φορείς, συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τους 

στόχους, τις επιδιώξεις και τις αρχές της ΕγΑ και δείχνουν τη θετική διάθεση εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή πρακτικών στο σχολείο που συμβαδίζουν 

με τις αρχές της ΕγΑ. Με το πέρασμα όμως από τις γενικές προσεγγίσεις σε ειδικά 

ζητήματα της ΕγΑ που απαιτούν εμβάθυνση, η κατάσταση διαφοροποιείται. 

Παρατηρείται ότι μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν έχει άποψη σχετικά με το 

μετασχηματισμό σχολείου και κοινωνίας και την προαγωγή της ανάπτυξης 

ικανοτήτων, μέσω της ΕγΑ. Το γεγονός ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται 

σχετικά με τη σχέση ΕγΑ και πολιτειότητας και αυτό επαναλαμβάνεται και στην 

αναφορά της ως χαρακτηριστικό του αειφόρου σχολείου,  ενισχύει το ενδεχόμενο να 

αγνοούν το περιεχόμενο της έννοιας της πολιτειότητας. Η ύπαρξη γνωσιακού 

ελλείμματος και επιφανειακής προσέγγισης σε θέματα αρχών, χαρακτηριστικών και 

πρακτικών της ΕγΑ, επιβεβαιώνεται από τη δήλωση του 80% των εκπαιδευτικών ότι  

χρειάζονται επιμόρφωση για να χειριστούν την ΕγΑ στο σχολείο. 

 Ευχάριστη κι ελπιδοφόρα προοπτική για την εκπαίδευση και την κοινωνία 

αποτελεί η ύπαρξη σχεδόν καθολικής αποδοχής εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

χαρακτηριστικών του αειφόρου σχολείου (αν και δεν αποδίδονται σε αυτό) ως 

χαρακτηριστικών του σύγχρονου σχολείου. Η μεγάλη αποδοχή του συνεργατικού, 

του δημοκρατικού, του οικολογικού χαρακτήρα και η προώθηση της ενεργητικής 

μάθησης και της στοχαστικής και κριτικής σκέψης, εκ μέρους της πλειοψηφίας των 

εκπαιδευτικών, αποτελεί  σημαντική ένδειξη της οπτικής που κυριαρχεί στους 

εκπαιδευτικούς για το αειφόρο σχολείο και η οποία σχετίζεται με την δημοκρατία και 

την οικολογία.  Από την άλλη, βαθιά ριζωμένες αναχρονιστικές αντιλήψεις πιθανώς 

διατηρούν καθηλωμένη τη σκέψη σε απόψεις που δεν δημιουργούν ξεκάθαρη εικόνα 

σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων (καταγράφεται η 

διάσταση απόψεων και σε σχέση με αντίστοιχη ερώτηση για την ΕγΑ), σε ζητήματα 

ανταγωνισμού, ιεραρχίας, συστημικής σκέψης, χειραφέτησης  και πολιτειότητας στο 

αειφόρο σχολείο.  

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο χαρακτηρισμός ενός ελληνικού σχολείου ως 

αειφόρου, σχετίζεται με την τήρηση των προϋποθέσεων που ομαδοποιούνται σε τρία 

πεδία, το παιδαγωγικό, το κοινωνικό και οργανωσιακό και το περιβαλλοντικό. Οι 
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απαντήσεις σε ερωτήσεις που κατατάσσονταν σε αυτά τα τρία πεδία, έδειξαν ότι στα 

Γυμνάσια και Λύκεια της Φθιώτιδας. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε αυτά, ικανοποιούνται προϋποθέσεις που ανήκουν στο παιδαγωγικό 

και στο κοινωνικό και οργανωσιακό πεδίο, αλλά παρατηρείται υστέρηση στο 

περιβαλλοντικό και τεχνικό πεδίο. Υπάρχουν σχολεία που μετρούν πολλές δεκαετίες 

ζωής, μεγάλος αριθμός έχει κατασκευαστεί στις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80 και 

επόμενο είναι να μη διαθέτουν όχι βιοκλιματική αρχιτεκτονική, έννοια άγνωστη για 

εκείνες τις εποχές, αλλά ούτε στοιχειώδη προσανατολισμό και μόνωση που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν σε περιορισμό των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου. 

Δυστυχώς, ακόμη και σε σχολικά κτήρια της τελευταίας δεκαετίας όπως εύκολα 

μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις, στα δύο 

γυμνάσια-λύκεια της Λαμίας, που άρχισαν να λειτουργούν την τελευταία πενταετία, η 

αρχιτεκτονική που υιοθετείται δεν είναι βιοκλιματική αλλά βιομηχανική. Δύο στους 

τρεις εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζουν το σχολείο τους, μη αειφόρο, αλλά η επιλογή 

των υπολοίπων να χαρακτηρίσουν το σχολείο τους ως αειφόρο, δημιουργεί 

ερωτηματικά αν πράγματι γνωρίζουν το σύνολο των προϋποθέσεων που πρέπει να 

τηρούνται ώστε ένα σχολείο να είναι αειφόρο.   

 Η έρευνα ολοκληρώνεται με μια σειρά λόγων, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν 

η μη προτεραιότητα στην αειφορία, η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου, οι ανύπαρκτες 

κτηριακές υποδομές, η μη επαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  και το 

ανεπαρκές εκπαιδευτικό υλικό, οι οποίοι αποτελούν σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, εμπόδια για τη λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρου. 

8.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις, στο σύνολο των εκπαιδευτικών. 

Εκτός της ενότητα που αφορά στην αειφορία, για την περίπτωση της οποίας 

διερευνήθηκαν οι απόψεις  και των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια Π.Ε./ΕγΑ , δεν μελετήθηκαν πιθανές συσχετίσεις των αποτελεσμάτων των 

εξαρτημένων μεταβλητών με ανεξάρτητες όπως το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας και το 

επίπεδο σπουδών. Δεδομένου του νέου διδακτικού - μαθησιακού πλαισίου με το 

οποίο προτάσσεται η έννοια του "Αειφόρου Σχολείου", στα Νέα Προγράμματα 

Σπουδών και από οποίο απουσιάζει το Λύκειο, θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθούν οι 

απόψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών Γυμνασίου και Λυκείου. 
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 Το εύρος της θεματικής της εργασίας και ειδικά το αειφόρο σχολείο και η 

προοπτική του μετασχηματισμού που επιφέρει στο ελληνικό σχολείο, αποτελεί ένα 

λίαν ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, και θα είχε ιδιαίτερη αξία η επέκτασή της σε 

περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης η προέκταση της έρευνας σε 

διευθυντές σχολείων, σε μαθητές αλλά και σε γονείς θα έδινε τη δυνατότητα 

παραγωγής συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να 

συμπληρώσουν τα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας. Όλα αυτά, δυνητικά 

αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο σχεδιασμό της μελλοντικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη χώρα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ερωτηματολόγιο έρευνας 

Παρακαλώ σημειώστε την επιλογή χρησιμοποιώντας το σύμβολο  

Ενότητα Ι. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο 

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

  

2. Ηλικία 

Έως 30 ετών 31-40 41-50 51-60 61 και άνω 

     

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

   

4. Σεμινάρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

5. Υπηρετείτε (μεγαλύτερο ωράριο) σε  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

  

6. Έτη υπηρεσίας 

1-5 6-15 16-25 26 και άνω 
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Ενότητα ΙΙ. Απόψεις για την αειφορία και το αειφόρο σχολείο 

7.  

Σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η αειφορία: 
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Επιτάσσει την μεγιστοποίηση της παραγωγής      
Αίρει την αντίφαση: Ανάπτυξη ή Περιβάλλον      
Επιτυγχάνεται με ριζικές αλλαγές του ισχύοντος μοντέλου ανάπτυξης       
Προωθεί αξίες αλληλεγγύης, δημοκρατίας και δικαιοσύνης      
Είναι η συνεχής και χωρίς όρια οικονομική ανάπτυξη      
Προβάλλει την αξία της διαγενεακής αλληλεγγύης      
Λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες στη διαχείριση ενός ζητήματος 
     

Αντιμετωπίζει τα θέματα σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό       
 Προσπαθεί να διατηρήσει το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης για πάντα      
Επιδιώκει κοινωνική και οικονομική βελτίωση στα πλαίσια της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

     

Πηγάζει από το περιβαλλοντικό κίνημα      
Συνάδει με την παγκοσμιοποίηση      
Είναι πολιτική που οι κυβερνήσεις οφείλουν να επιβάλλουν στις χώρες τους      
Αφορά αρχές και πρακτικές που οι πολίτες συλλογικά οφείλουν να 

νοηματοδοτήσουν  και να διεκδικήσουν  
     

8.  

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις σχετικά με την 

Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕγΑ): 
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Είναι σημαντικό για τους/τις μαθητές/τριες να διδάσκονται αρχές και να 

εφαρμόσουν πρακτικές για την αειφορία 
     

Μπορώ να διδάξω τους μαθητές σύμφωνα με τις αρχές της ΕγΑ      
Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί κυρίως  μια ευκαιρία για βελτίωση της 

υπάρχουσας διδακτικής και μαθησιακής πρακτικής στο σχολείο. 
     

Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενισχύσουν το γνωστικό τους πεδίο με τις αρχές, 

τους στόχους και τις πρακτικές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία μέσω σχετικής 

επιμόρφωσης  

     

Επιδιώκω την εφαρμογή καινοτομιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 

της σχολικής ζωής  
     

Η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του/της διευθυντή/ντριας και του συλλόγου 

εκπαιδευτικών 

     

Οι μαθητές/τριες δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με 

την διαχείριση των ζητημάτων του σχολείου 
     

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεχή επιμόρφωση και την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη 
     

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές για την      
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διαχείριση ζητημάτων της αειφορίας  

Το σχολείο θα πρέπει θα πρέπει να αναζητά συνεργασίες με φορείς της τοπικής 

κοινωνίας 
     

Οι μαθητές/τριες πρέπει να συμμετέχουν σε αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις του 

σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα 
     

Έχω υποχρέωση να μεταδίδω στους/στις μαθητές/τριες μου αξίες δημοκρατίας, 

αλληλεγγύης και ισότητας 
     

Το σχολείο οφείλει να διδάσκει τη διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων του 

τοπικού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος 
     

Η Εκπαίδευση για την Αειφορία προτείνει τον συνολικό μετασχηματισμό του 

σχολείου, της εκπαίδευσης και της κοινωνία; 
     

Η ΕγΑ επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αειφορία      
Βασικός στόχος της ΕγΑ είναι τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα να 

εμπλουτιστούν με αρχές και γνώσεις αειφορίας. 
     

Η ΕγΑ προάγει κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων.      
Η ΕγΑ διαφέρει σημαντικά από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση      
Η ΕγΑ είναι εκπαίδευση για την Πολιτειότητα      
Χρειάζομαι επιμόρφωση για να χειριστώ την ΕγΑ στο σχολείο      

9.  

Ένα σύγχρονο σχολείο είναι απαραίτητο να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 
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Παραγωγή μάθησης που στοχεύει στη σχολική αποτελεσματικότητα      
Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών της σχολικής μονάδας στην ανάληψη 

σχεδίων βελτίωσης του σχολικού κλίματος. 
     

Αυθεντική συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας       
Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που βελτιώνουν το κλίμα στο σχολείο      
Δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις πολιτισμικές διαφορές 
     

Ιεραρχία στην λήψη αποφάσεων      
Εφαρμογή συμμετοχικών και επικοινωνιακών μαθησιακών προσεγγίσεων οι οποίες 

προάγουν δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, 

αναστοχασμό, διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμμετοχή και δράση.  

     

Μαθητές που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας 

του σχολείου 
     

Πρακτικές που βελτιώνουν το πράσινο στο σχολικό και τον ευρύτερο περιβάλλοντα 

χώρο 
     

Αρχιτεκτονική και ποιότητα κατασκευής που συντελούν στη μείωση της 

απαιτούμενης ενέργειας λειτουργίας του  
     

Συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και λήψης αποφάσεων      
Παρακολούθηση, καταγραφή και προσπάθεια περιορισμού του οικολογικού 

αποτυπώματος του σχολείου, μέσω πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, 

νερού απορριμμάτων κλπ. 

     

Ενσωμάτωση των πυλώνων της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και 

πολιτισμός) σε όλο το φάσμα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. 
     

Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργατικότητας και συλλογικότητας      

10.  
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Το αειφόρο σχολείο: 
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Είναι συνεργατικό      
Είναι ιεραρχικό      
Είναι οικολογικό      
Είναι δημοκρατικό      
Είναι χειραφετικό      
Είναι διεπιστημονικό      
Είναι ανοικτό      
Προάγει  την ενεργητική μάθηση      
Προάγει τον ανταγωνισμό      
Προάγει την αλλαγή      
Προάγει τη συστημική σκέψη      
Προάγει την πολιτειότητα      
Προάγει τα ανοικτά αναλυτικά προγράμματα      
Προάγει την επίλυση προβλημάτων      
Προάγει τη στοχαστική και κριτική σκέψη      

11. 

Το σχολείο όπου υπηρετείτε: ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διαθέτει υλικοτεχνικές υποδομές για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων που προάγουν το 

διερευνητικό τρόπο μάθησης και τη μαθητοκεντρική διδασκαλία  
  

Έχει εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους, που 

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη.  
  

Συμμετέχει σε δίκτυα και συμπράξεις με άλλα σχολεία και την κοινωνία των πολιτών   
Έχει αναπτύξει αυθεντικό επίπεδο συνεργασίας με γονείς και τοπικούς φορείς   
Πραγματοποιεί εθελοντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις εκτός σχολείου σε 

συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς φορείς 

  

Προωθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών  δραστηριοτήτων (π.χ. Π. Ε., 

Αγωγής Υγείας κλπ) 
  

Εφαρμόζει δημοκρατικές διαδικασίες με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και στη διαχείριση του σχολικού χώρου 
  

Διαθέτει βιοκλιματική αρχιτεκτονική και ποιότητα κατασκευής που μειώνουν τις ενεργειακές 

ανάγκες του 
  

Προωθεί την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του δικαιώματος στη διαφορετικότητα   
Υλοποιεί αισθητικές παρεμβάσεις που προκύπτουν από συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, 

γονέων, Δήμου, κ.ά 
  

Διαθέτει σχολικό κήπο που αναπτύσσεται με τη φροντίδα μαθητών/τριων και καθηγητών/τριών   
Πραγματοποιεί συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών   
Υιοθετεί πρακτικές περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος (π.χ. μείωση των απορριμμάτων 

και της σπατάλης ενέργειας και νερού) 
  

Έχει τα χαρακτηριστικά ενός αειφόρου σχολείου   
Αναπτύσσει καινοτομίες που προωθούνται από ατομική πρωτοβουλία   
Προωθεί μαθησιακές πρακτικές που αναπτύσσουν την ικανότητα δράσης   
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12.  

Εμπόδιο για τη λειτουργία ενός σχολείου ως αειφόρου αποτελεί: 
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Η απουσία θεσμικού πλαισίου      
Η ανεπαρκής στήριξη εκ μέρους της διοίκησης του σχολείου      
Η ανυπαρξία οικονομικών πόρων για κτηριακές υποδομές      
Η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών      
Η ανεπάρκεια εκπαιδευτικού υλικού      
Ο περιορισμένος προσωπικός χρόνος σε συνδυασμό με το σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών 
     

Η ανεπαρκής οργάνωση του σχολείου      
Η ανυπαρξία στήριξης εκ μέρους των τοπικών κοινωνικών φορέων      
Το χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης και ορισμού της αειφορίας ως προτεραιότητας      
Η αδιαφορία των εκπαιδευτικών      
Η μη ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης στη γενικότερη πολιτική 

της χώρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,  

το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της διπλωματικής μου εργασίας στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής" της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ.  Στόχος του είναι να διερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας σχετικά με την 

Αειφορία και το Αειφόρο Σχολείο. Η συμβολή σου στην επιτυχή διεξαγωγή της 

έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό 

και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς και μόνο σκοπούς. 

Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, 

αφιερώνοντας περίπου 10'.   

Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή και το χρόνο σου.    

        Με εκτίμηση 

        Γιάννης Σβώλης 

      ΠΕ 86 - Μεταπτυχιακός φοιτητής Ε.Α.Π. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον».   

 


