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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε γηα ην παξερφκελν έξγν ησλ
Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζε ζρέζε κε ηελ Βησκαηηθή Μάζεζε. Καηαγξάθεθαλ
κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη απφςεηο νθηψ ππεπζχλσλ ΚΠΔ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε
ζχκθσλα κε ηε Θεκειησκέλε Θεσξία. πδεηήζεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην πψο
ελζσκαηψλεηαη ε βησκαηηθή κάζεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο. Γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ.
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ABSTRACT
The current research work attempts to contribute to the discussion on the educational work provided
by the Environmental Education Centers as far as the experiential education is concerned. Semiconstructed interviews with eight environmental education centers directors were transcribed.
Collecting, coding and analyzing of data were set out according to Grounded Theory methods.
Directors views about integrating experiential learning into their programs were discussed. Proposals
concerning the in-service teacher training on experiential learning and emotion management are also
formulated.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Ο φξνο «βησκαηηθή εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηελ δηαθνξνπνηήζεη απφ ηηο
γλσζηηθέο ζεσξίεο πνπ ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε γλψζε εηο βάξνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
(affect), αιιά θαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αξλνχληαη θάζε
ππνθεηκεληθή εκπεηξία ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία [1]1. Ζ ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο
εθπαίδεπζεο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ακθηζβεηεζεί. Φαίλεηαη λα έρεη εκπεδσζεί σο κηα
πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ηα ππνθείκελα καζαίλνπλ κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο ήδε
ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ηνπο [2], έξρνληαη ζε θαιχηεξε απηνγλσζηαθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ
ηνπο [3], [4] θηάλνπλ ζηελ αλαθάιπςε, εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο θαη φια απηά, κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο ζπγθπξίεο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ έλα έιεγρν
πάλσ ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζήο ηνπο αιιά θαη ζην πεξηερφκελφ ηεο [5].
Σν ηειηθφ επηρείξεκα γηα ηε ζεκαληηθφηεηα αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο φρη κφλν απφ κηα δεθάδα
ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ, φπσο πρ Δθπαίδεπζε-ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, Μάλαηδκελη, Πιεξνθνξηθή, Ψπρνινγία, Ηαηξηθή, πκβνπιεπηηθή,
Ννκηθή [1]2 αιιά παξαδφμσο θαη απφ ηνλ θφζκν ησλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο3 [6]4, έηζη ψζηε ηα ηειεπηαία λα θηάλνπλ ζε πξνζσπηθέο
επηινγέο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζηελ
νπνία απαζρνινχληαη.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηέρνπλ κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο, ελληά ππεχζπλνη/εο Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έλαο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2010 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Αξρηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην δήηεκα ηεο
βησκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΔ νδήγεζαλ ζε πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ. Δπηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηαηί επηηξέπεη ηελ
ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο εξεπλεηήο έδηλε ζηνλ
ζπκκεηέρνληα έλα έληππν κε δηαηππσκέλν ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο, δηαηχπσλε κε ζαθήλεηα
ηελ δενληνινγία ηεο θαη γλσζηνπνηνχζε ζηνπο εξσηψκελνπο ην γεγνλφο ηεο
καγλεηνθψλεζεο ηεο ζπλέληεπμεο.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηελ Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded
Theory) [7]. Ο ζηφρνο ηεο Θεκειησκέλεο ζεσξίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεσξία πνπ λα
πξνθχπηεη απφ, θαη λα εμεγεί ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Βαζίδεηαη ζηα ιεγφκελα ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη απνζθνπεί ζην λα θξαηεζεί πηζηά ζε απηά. Ο εξεπλεηήο πξνζεγγίδεη έλα
εξεπλεηηθφ ζέκα, εμεηδηθεχεη ηε κειέηε ηνπ θαζψο ν εηδηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αξρίδεη λα
αλαδχεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ην πιηθφ ηνπ θηάλνληαο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ
πξνθαζνξηζηεί [8]. Οξίδεη αξρηθά ην ηη ζεκαίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θαη ηα θσδηθνπνηεί
ζηαδηαθά ζε φιν θαη ιηγφηεξεο θεληξηθέο θαηεγνξίεο, έηζη ψζηε απηέο λα πεξηιακβάλνπλ φζν
ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλα φιε ηελ πνηθηιία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο Οη θαηεγνξίεο απηέο
πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, αλαδεηθλχνληαο κηα ζεκειησκέλε ζεσξία
γηα ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα.
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Οη εξσηψκελνη απαληψληαο ζην εξψηεκα «Πσο κπνξνχκε λα ζπγθηλήζνπκε, λα
θηλεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά αθφκα θαη ζε έλα εκεξήζην πξφγξακκα», παξαζέηνπλ έλα αξηζκφ
δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ κέζα απφ ηα νπνία παξάγεηαη (ή πξνζπαζνχλ θαη επηηπγράλνπλ νη
ίδηνη ζπλεηδεηά) ζπγθίλεζε.
Καηαξράο δειψλνπλ φηη ηα «ζρέδηα εξγαζίαο» πνπ εθπνλνχληαη ζηα ΚΠΔ, ζπληζηνχλ
κηα εθπαηδεπηηθή επέλδπζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή βησκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ηα
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξάμε. Σν θέξδνο είλαη ε
«ελεξγνπνίεζε» ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα αλ απηφ ην «ζρέδην εξγαζίαο» έρεη πξνθχςεη απφ
δηθή ηνπο ηδέα πνπ ην έκπεηξν κάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηε δηέθξηλε σο «επθαηξία» γηα ηελ
καζεζηαθή αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ «άξπαμε ζηε ζηηγκή». Απηή ε θαηάζηαζε -ιέεη έλα κέινο
ηνπ δείγκαηνο- παξάγεη ζπγθίλεζε ε νπνία αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ επηθέληξσζε ζε απηφ
πνπ ελδηαθέξεη ηα παηδηά ηελ θάζε μερσξηζηή ζηηγκή, αθφκα θαη φηαλ «απηφ» γίλεηαη εθηφο
ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ε πεξίπινθε αθνινπζία εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο [ζρέδηα εξγαζίαο---βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα---ελεξγνπνίεζε]
ζπληζηά ηνλ θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ εθείλν παξάγνληα ν νπνίνο δηαζέηεη ην αλαγθαίν
δπλακηθφ γηα λα «αιιάμεη ηα πξάγκαηα».
Γ6.3 «Σηνρεύνπκε ζην ζπλαίζζεκα πνπ είλαη απηό πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα
πωο κπνξείο λα ην θάλεηο πξάμε»
ΣΤ1.12 «ηα ζρέδηα εξγαζίαο επελδύνπλ θπξίωο ζην ζπλαίζζεκα- βίωκα γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ παηδηνύ»
Γ6.8 «αξπάδνπκε επθαηξίεο ζηηγκήο πνπ βιέπνπκε όηη ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά παξά ηνλ
αξρηθό ζρεδηαζκό»
Καηά δεχηεξν ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε
ζπλνδεπηηθή ζπγθίλεζε παξάγνληαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία
εμεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαιήμεη θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ κε αθξίβεηα ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα νπνία
θαηαιακβάλνληαη θαη δελ ηα εμεηδηθεχνπλ, αιιά αλαθέξνληαη ζε απηά κε έκκεζν ηξφπν.
πζρεηίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά κε θαηαζηάζεηο «καγείαο» θαη «έμαξζεο» απφ ηηο νπνίεο
θαηαιακβάλνληαη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο «απνθσδηθνπνίεζεο» ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ «γχξσ ηνπο θφζκνπ» αλαθαιχπηνληαο πξάγκαηα είηε απιά κε ηηο αηζζήζεηο
ηνπο είηε κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ. «Δλζηεξλίδνληαη» κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη δνπλ έληνλα ην
ξφιν ηνπ εμεξεπλεηή θαη θαηά ζπλέπεηα εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζπγθηλνχληαη θαη
ελεξγνπνηνχληαη. Πηζαλψο ε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηέηνηα πεξίπησζε φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη
ζε επαθή κε έλα θαηλνχξγην πεξηβάιινλ ην νπνίν θαινχληαη λα εμεξεπλήζνπλ είλαη ε απιή
κεηαθίλεζε-εθδξνκή ηνπο ζην ΚΠΔ. Δθεί, ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παξαζηάζεσλ κε ηηο
νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή (κέξε πνπ δελ έρνπλ μαλαπάεη, εθπαηδεπηηθνί αιιηψηηθνη πνπ
θάλνπλ ίζσο θαη κάζεκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ είραλ ζπλεζίζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο θιπ), δεκηνπξγεί ην έλαπζκα γηα βίσζε θαηλνχξγησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ίζσο δελ
κπνξνχλ λα ηα ηαπηίζνπλ κε θάπνηα άιια ηνπ παξειζφληνο θαη πνπ ππξνδνηεί κηα λέαο
πνηφηεηαο ζπγθίλεζε, πξσηφγλσξε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδνπλ ζηελ αμία ηεο ραξάο βαζηθή αξρή απφ ηελ νπνία εκθνξείηαη ην έξγν πνπ γίλεηαη ζηα ΚΠΔ- αθνχ ρσξίο λα
ζπλδεζεί κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ραξά θαη επθνξία, δελ είλαη δπλαηφλ λα αγαπεζεί ην
αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δπηδηψθεηαη κε ζπλεηδεηφ ηξφπν επνκέλσο «λα πεξλάλε
θαιά» θαη λα ραίξνληαη ηα παηδηά, αθνχ ν παξάγνληαο απηφο εμαζθαιίδεη φηη «ζα ηα
θεξδίζνπλ». Πάλησο ζεκεηψλνπλ φηη απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ηεο ραξάο είλαη εθείλν ην απφ φηη θαίλεηαη δσηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ- ζπζηαηηθφ πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ζηα ΚΠΔ, ελψ
«καο» ιείπεη απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε, αθαηξψληαο ηελ νκνξθηά ηεο καδί κε ηελ απφιαπζε.
Με ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο δελ είλαη παξάδνμε ε αλαθνξά φηη ηα παηδηά ζηα ΚΠΔ
καζαίλνπλ ρσξίο ε δηαδηθαζία κάζεζεο λα είλαη βαξεηή. Απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πνπ
ζεσξνχλ ηαπηφζεκε κε ηελ βησκαηηθή νδφ ηεο κάζεζεο.

«ΣΤ6.6 «όηαλ ηα παηδηά απνθωδηθνπνηνύλ ηνλ γύξω θόζκν, πόζν ζε έμαξζε βξίζθνληαη
θαη πόζν καγεύνληαη»
ΣΤ6.13 «Τα παηδηά ελζηεξλίδνληαη ην ξόιν ηνπ εμεξεπλεηή ελεξγνπνηνύληαη θαη δνπλ
έληνλα, ζπγθηλεζηαθά»
Θ6.2 «Τν ζπγθηλεζηαθό ππάξρεη πάληα ζε θάζε κεηαθίλεζε ηα ζπλαηζζήκαηα αιιάδνπλ»
Θ6.2 «ππάξρεη ζπγθηλεζηαθό ην βηωκαηηθό όηαλ ππάξρεη ην θαηλνύξγην, δελ είλαη ν
θαζεγεηήο ηνπ αιιά θάπνηνο άιινο»
Ζ3.4 «Σε έλα ΚΠΕ καζαίλνπλ ρωξίο λα βαξηνύληαη, βηωκαηηθά»
ΣΤ6.4 «επηδηώθνπκε ηα παηδηά λα πέξαλε θαιά θαη λα ραίξνληαη»
Α6.14 «αλ γειάο κε ηα παηδηά ζνπ ην θέξδηζεο»
Ζ3.4 «ιείπεη από ηελ δηθηά καο ηελ εθπαίδεπζε ε ραξά ηεο κάζεζεο»
Σξίην, παξαθνινπζψληαο ηελ πξννπηηθή ηεο κεηεμέιημεο ηεο ΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε γηα
ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη άξα ηελ πξνζπάζεηα ζχκπιεμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κε ηνπο
θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, θάπνηνη ππεχζπλνη ησλ ΚΠΔ θαίλεηαη λα ζεσξνχλ
φηη ε ζπδήηεζε γηα ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπγθίλεζε. Μηα
θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε γηα ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κπνξεί, κέζα
απφ ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνπο έρνληεο ή ηνπο κε έρνληεο, λα
θαηαιήμεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ηεο άδηθεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη
θάπνηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, πνπ έρνπλ απνζηεξεζεί βαζηθά αγαζά, ηα νπνία απνιακβάλνπλ
θάπνηεο άιιεο. Κηλεηνπνηείηαη έηζη, φιν ην δπλακηθφ ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο πνπ
θξχβεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, αλαθεξφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε
γηα ηελ αεηθνξία, θαίλεηαη φηη δίλνπλ ζεκαζία ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνπο ππεχζπλνπο
θνξείο κηαο πεξηνρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπο γηα έλα ηνπηθφ δήηεκα.
Α4.17 «έλα ζρνιείν εδώ ηεο πεξηνρήο καο έρεη άιιε ζεκαζία γηα καο, εξρόκαζηε ζε
επηθνηλωλία καδί ηνπο, βιέπνπκε ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο»
Δ2.2 «πηζηεύω όηη ηα θαηαθέξλνπκε ζηε βηωκαηηθόηεηα κε ηελ επαθή πνπ έρνπλ ηα
παηδηά κε όινπο εθείλνπο ηνπο θνξείο»
Α6.16 «ζπδήηεζε γηα ηνλ άιινλ πνπ αλ έρεη ή δελ έρεη, είηε είλαη κηα γεηηνληά , είλαη έλα
ζπίηη, είλαη λεξό ε αλ είλαη ελεξγεία»
Α6.17 «Αλ ν άιινο έρεη, ηόηε ηνλ ιέω από πνύ ην βξήθεο, αλ δελ έρεη, ηόηε ην ιέω
..ζπκπάζρω!»
Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαξράο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ηε ζπγθίλεζε σο παξάγσγν ηνπ
απειεπζεξσηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θξχβεηαη κέζα ζηα «ζρέδηα εξγαζίαο». Έζησ αζπλείδεηα,
ζπκπιένπλ κε ηηο ελδείμεηο [9]5, [10] φηη ε ηζρπξφηαηνο απηνζεζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ
ζρεδίσλ εξγαζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθηλήζεη βαζηά ηα παηδηά κέζα απφ ηελ
εζεινληηθή δηάζηαζε, ηελ απαγθίζηξσζή ηνπο απφ θάζε είδνπο βαζκνζεξία θαη ηελ επθαηξία
γηα απηφβνπιε ζθέςε θαη πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ λα
δεκηνπξγνχλ έλα παξάζπξν επθαηξίαο γηα απηνπξαγκάησζε πνπ ζπλήζσο ιείπεη απφ ηηο
θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν, βάδνληαο ηα ζεκέιηα αθφκε θαη γηα
κηα εκβξπαθή κεηαζρεκαηηζηηθή θνηλσληθή δπλακηθή. Όια απηά βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ηα ζρέδηα εξγαζίαο είλαη αξθνχλησο καζεηνθεληξηθά, ηφζν ζηε δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ
επηινγή ηνπ ζέκαηνο6 [13]7, πξάγκα γηα ην νπνίν έρνπκε ηηο επηθπιάμεηο καο, αθνχ ν ηξφπνο
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κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο θνξέο -αλ
φρη ζπλήζσο- δελ αληηζηνηρεί ζηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο [14].
Καηά δεχηεξν ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ε βχζηζε ησλ παηδηψλ κέζα
ζηελ θαηάζηαζε εμεξεχλεζεο ησλ αηζζήζεψλ ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαηά βάζε
ζεηηθά (δελ αλαθέξνπλ αξλεηηθά) φπσο ελζνπζηαζκφ, ραξά, εθηίκεζε, ζεβαζκφ, αγάπε.
Παξά ην φηη ε ζέζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ δηαλνεηηθή καο δσή παξακειήζεθε
«εληππσζηαθά» απφ ηελ επηζηήκε[16]8, [17], ε ζεηηθή ηνπο εθδνρή γίλεηαη αληηιεπηή απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηφο καο σο θίλεηξν γηα κάζεζε. Ηδηαίηεξα, ν παξάγνληαο ηνπ
γέιηνπ θαη ηεο ραξάο ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο φηη δηαζθαιίδεη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή εθείλε θαηάζηαζε αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο νκάδαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί
θαηαιπηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Να ζεκεησζεί φηη δελ θαίλεηαη λα θάλνπλ
δηαρσξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο εθείλεο θαηά ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπκβαίλεη κε
ραξά απφ ηε δηαθνξεηηθή ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία ε κάζεζε πξνθαιεί
ραξά.
Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί είλαη ζε επαθή κε ην ξεχκα εθείλν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ
ζεσξεί φηη θάπνηνο νθείιεη λα είλαη ζε άκεζε θπζηθή επαθή κε κηα φςε/πηπρή ηνπ
πεξηβάιινληνο, κέζσ κηαο αηζζεζηαθήο (sensuous) θαη ζσκαηνπνηεκέλεο (embodied)
παηδαγσγηθήο πνπ ζα εζηηάδεη ζηελ εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ (sensory experience) γηα λα
ζρεηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ [18]9. Απηή ε αλαγθαηφηεηα ζσκαηηθήο
επαθήο κε ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, ηνλίδεηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο πνπ
ηζρπξίδνληαη φηη ην αληίηηκν ηεο πξνφδνπ ήηαλ κέρξη ηψξα ν ππνβηβαζκφο ηεο δσήο ησλ
αηζζήζεσλ παξφιν πνπ ηηο ρξεηαδφκαζηε σο αλζξψπηλα φληα γηα λα αηζζαλφκαζηε δσληαλνί
[19]10, λα ζπγθηλνχκαζηε θαη λα ζπγθξνηνχκε κηα πξνζσπηθή -θαη ζσκαηνπνηεκέλε [20]ζρέζε κε απηφ [21]11, [22]12. Ζ επαθή κε ηελ «νκνξθηά ηεο θχζεο», παξάγεη αμέραζηεο
εκπεηξίεο θαη εκπλέεη, νδεγψληαο ηα παηδηά ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεζκνχ ηνπο κε
ηνλ θπζηθφ θφζκν [23].
Tα γεγνλφηα δελ είλαη αληηθεηκεληθά θάπνπ έμσ θαη μερσξηζηά απφ καο, δηαθξηηά θαη
δηαρσξηζκέλα, φπσο ππαηλίζζεηαη ε παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή, αιιά πεγάδνπλ κέζα απφ ηε
ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν, δειαδή αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο καο [24], θαηά ζπλέπεηα
είλαη θαη πην εχθνιν λα επηδξάζνπκε πάλσ ηνπο [25], δεκηνπξγψληαο, θαιιηεξγψληαο θαη
εμεξεπλψληαο ηελ πξνζωπηθή ζρέζε καο κε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα/πξνβιήκαηα.
Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο ηεο θπξηφηεηαο (ownership variable)
[26]13, ε επελδπκέλε κε ζπλαηζζήκαηα πξνζσπηθή ζρέζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πην
ζεκαληηθή απφ ηελ απιή απξφζσπε γλψζε γηα ην πψο πρ ν κέζνο άλζξσπνο ζρεηίδεηαη κε
απηά [27]14. Μηα ηέηνηα απιή πιεξνθφξεζε θαίλεηαη λα κελ νδεγεί ηα ππνθείκελα ηεο
κάζεζεο ζε θάπνηνπ είδνπο βαζχηεξε γλψζε πνπ λα νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπο ζηίγκαηνο θαη ζηελ ηαπηφρξνλε ελδπλάκσζή ηνπο [28]. Έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε
φηη απηφο αθξηβψο ν παξάγνληαο ηεο έληνλεο εκπινθήο αξγφηεξα κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε
«θαιέο ζπλήζεηεο» γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά, κε ηειηθή θαηάιεμε ηελ
αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν λα επηπιήηηνπλ
αθφκε θαη ηνπο γνλείο ηνπο γηα αληηπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά [15]15.
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Ζ κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ζην ΚΠΔ, πνπ αλαθέξεηαη σο πεγή ζπγθίλεζεο, θαίλεηαη φηη δελ
είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε «εθηφο ησλ ζπξψλ εθπαίδεπζε» (outdoor), πνπ καδί κε ηε
βησκαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ ΠΔ, θαη ηελ εθπαίδεπζε κέζσ πεξηπέηεηαο (adventure education),
ζπγρένληαη, ζπγρσλεχνληαη, ελλννχληαη ε κηα κε ην φλνκα ηεο άιιεο [29]. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ γξαθηεί πνιιά: παξάγεη
απηνπεπνίζεζε, ζπγθξνηεί λέα πξνζσπηθά-ππνθεηκεληθά λνήκαηα γηα ηε θχζε θαη
αλαπηχζζεη (πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κέζα ζηελ ηάμε) ηελ ελζπλαίζζεζε
(empathy) πξνο αλζξψπηλα θαη κε αλζξψπηλα φληα [30], [31]16. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα δψα ζπλνδεχνληαη απφ πνηνηηθή κάζεζε γηα απηά κε ιηγφηεξεο
αλαθξίβεηεο [32] θαη κε αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγεί σο θηλεηνπνηεηηθή
δχλακε γηα δξάζε[33]17.
Ηδηαίηεξα ε ραξά σο ζπλαίζζεκα πνπ αλαδχεηαη ζην πιαίζην ηεο ΠΔ, έρεη επηζεκαλζεί ζαλ
ζπλνδεπηηθφ ηεο αλαθάιπςεο ηεο θχζεο [18]18, πνπ νθείινπκε λα πξνθαιέζνπκε ζηα παηδηά
κέζα απφ θαηάιιειεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζεβαζκνχ
πξνο απηήλ [34]. Οη Rantala θαη Määttä αθνχ αλαξσηεζνχλ θαη απαληήζνπλ ζεηηθά γηα ηελ
αθαδεκατθή αμηνπηζηία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπλερίδνπλ γξάθνληαο φηη ε ραξά ηεο κάζεζεο
ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ε ειεπζεξία δξάζεο ησλ
παηδηψλ (κέζα ζε θάπνηα φξηα ελλνείηαη) θαη ε δξάζε ρσξίο πίεζε ρξφλνπ θαηαιήγνληαο ζην
φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε βίσζε ηεο ραξάο, δηφηη «ηα εθηεηακέλα
ζπλαηζζήκαηα απαηηνχλ θαη εθηεηακέλα πεξηβάιινληα» [17]19.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα δεκηνπξγία ελζπλαίζζεζεο
πξνο απηνχο πνπ έρνπλ άληζε πξφζβαζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, εηζάγνπλ ηα παηδηά ζηελ
πεξηνρή ηεο «πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο» (environmental justice) ρξεζηκνπνηψληαο
ζπιινγηζηηθά εξγαιεία ζρεηηθά κε ηα ίζα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην λεξφ θαη ηελ ελέξγεηα.
Πεξαηηέξσ επεμεξγαζίεο, ζπδεηήζεηο θαη έξεπλεο απφ ηα παηδηά, ζα κπνξνχζαλ λα
αλαδείμνπλ επί πιένλ, ηε ζπρλή ζχκπησζε ησλ ζπιάθσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζχιαθεο αλζξψπσλ πνπ πθίζηαληαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη
«πεξηβαιινληηθφ ξαηζηζκφ» [35]20, [36]21. Όια ηα πξνεγνχκελα έρνπλ ζρέζε κε ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζήο
ηνπο, έρεη εκπλεχζεη θαη έρεη δηεηζδχζεη ηδενινγηθά ζην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δπνκέλσο θάπνηνπ ηχπνπ ζπλαηζζεκαηηθή-ζπγθηλεζηαθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί παξά λα
είλαη αλαγθαία θαη ζεκηηή ζηελ ΠΔ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ αθήλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη
δηαρσξηζκέλα θαη εηο βάξνο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Γηφηη θαηακαξηπξείηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο
ηεο ΠΔ, φηη ζπρλά παξαζχξνπλ ηα παηδηά ζε έλα θάπνηνπ είδνπο ζπκηθφ κνλνπάηη ρσξίο λα
έρνπλ εμεξεπλήζεη επαξθψο θαη κε θξηηηθφ ηξφπν ηε γλσζηηθή πεξηνρή κε ηελ νπνία
αζρνινχληαη κέζσ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ νχηε λα έρνπλ αθήζεη ρξφλν γηα ηελ απαηηνχκελε
ζπδήηεζε, «θφβνληαο δξφκν» πξνο ηελ ηειηθή θαηάζηαζε πνπ ζέινπλ λα νδεγήζνπλ ηα
παηδηά, πξνηξέρνληαο θαη πξνιακβάλνληαο ηνπο ινγηθνχο ηνπο ζπιινγηζκνχο [37]. Έηζη
ηείλνπλ λα επηδξνχλ πάλσ ηνπο κε ηξφπνπο ππεξβνιηθά θνξηηζκέλνπο ζπλαηζζεκαηηθά
(sensational), πξάγκα πνπ κπνξεί κελ λα νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα αιιά
ίζσο αθήλεη ρψξν θαη ζε αξλεηηθέο θαη κνλνκεξείο απφςεηο, πξάγκα πνπ ίζσο δελ είλαη ην
ελδεδεηγκέλν γηα κηα θξηηηθή θαη ηζνξξνπεκέλε γλψζε [38].
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ
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Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ «εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο» ζηα
ΚΠΔ θαη ζηελ απηνζεζκηζηηθή δηάζηαζε θαη απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηά
ηνπο. Θεσξνχλ φηη ε επαθή κε ηε θχζε θαη ε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ είλαη κηα
απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πξφθιεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα θάλνπλ
δπλαηή ηε ζπγθίλεζε πνπ ζα νδεγήζεη απηφκαηα ηα παηδηά ζε κηα θηιν-πεξηβαιινληηθή
ζηάζε θαη δξάζε ζην άκεζν αιιά θαη ην καθξηλφ κέιινλ, εγθαηληάδνληαο κηα πξνζσπηθή
ζρέζε κε ηα δεηήκαηα. Αλαθέξνληαη ζηελ αμία ηεο ραξάο πνπ έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο
εθηφο ησλ ζπξψλ εθπαίδεπζεο θαη ζην γέιην πνπ πξνθαιεί ην ρηνχκνξ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Τπνζηεξίδνπλ ηέινο φηη παξάγεη ζπγθίλεζε θαη ε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα αιιειεγγχεο πξνο
ηνπο κε έρνληεο θαη ε επαθή κε ηνπο θνξείο γηα ηα ηνπηθά δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε επηκφξθσζε πνπ ζα ζηνρεχζεη ζηελ επνηθνδνκεηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, νθείιεη λα δηεμαρζεί κε ηδηαίηεξν ηξφπν, δεδνκέλεο ηεο
εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο θαη νπζίαο ηεο απφ ηε ζπκβαηηθή κάζεζε. Ζ
παξαδνζηαθή ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηέηνηα δεηήκαηα
φληαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζε γλσζηηθφ βνκβαξδηζκφ γηα ηα ζέκαηα κέζα ζε ζηελά ρξνληθά
πεξηζψξηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί (φπσο θαη νη καζεηέο ηνπο) έρνπλ αλάγθε θαηάιιειεο εκςπρσηηθήο
ζπλνδείαο γηα λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηά θαη λα θαηαλνήζνπλ
ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη ίδηνη, ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
δηαρείξηζε ηνπο ζην επίπεδν ηεο επίζθεςεο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο ζην ΚΠΔ. Ζ βησκαηηθήπξνζσπηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλνδείαο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο, νδεγεί ελ ηέιεη
θαη ζηελ θαιχηεξε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ22.
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