Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη:
Η προσπάθεια των Πρωτοπόρων Ακαδηµαϊκών
του Προγράµµατος Ecoversity του Πανεπιστηµίου του
Μπράντφορντ (ΜΒ)
Ευθύµιος I. Ζαγοριανάκος 1, Αντώνιος I. Ζαγοριανάκος 2
1. Λέκτορας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου του
Μπράντφορντ (ΜΒ),
e.zagorianakos@bradford.ac.uk, zagoriae@hotmail.com
2. Μαθηµατικός - Μεταπτυχιακός φοιτητής στην ενότητα
«∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών», Πανεπιστήµιο Αθηνών,
matheart7@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείµενο που ακολουθεί περιγράφει την προσπάθεια ενός Βρετανικού Πανεπιστηµίου
να εφαρµόσει τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) στο εκπαιδευτικό και διοικητικό
πλαίσιο της καθηµερινής ακαδηµαϊκής πρακτικής και φοιτητικής ζωής. Γίνεται
αναφορά στο σηµαντικό ρόλο των Πρωτοπόρων Ακαδηµαϊκών (ΠΑ) (Academic
Pioneers) κατά την επιχειρούµενη ενσωµάτωση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης
στο πρόγραµµα σπουδών όλων των µαθηµάτων του Πανεπιστηµίου αλλά και στην
καθηµερινή ζωή της Πανεπιστηµιούπολης. Το κείµενο κλείνει µε συµπεράσµατα και
προτάσεις.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πρωτοπόροι
Ακαδηµαϊκοί, Πρόγραµµα Σπουδών Πανεπιστηµίου Bradford, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρκετό µελάνι έχει χυθεί για τον ορισµό του όρου Βιώσιµη ή Αειφόρος
Ανάπτυξη (AA). Ο παραδοσιακός και πλέον συχνά χρησιµοποιούµενος ορισµός
συναντάται στο κείµενο Brundtland ‘Το κοινό µας µέλλον’ (WCED, 1987, p. 34)
σύµφωνα µε τον οποίο Αειφόρος είναι η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες της
παρούσας γενιάς χωρίς να εµποδίζει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Από την δεκαετία του 1980 έχει προταθεί ένα
πλήθος εναλλακτικών ορισµών σε σηµείο ώστε να ειπωθεί πως η εννοιολογική
υπόσταση του όρου είναι τόσο γενική αλλά και προσωπική όσο και αυτή των όρων
δηµοκρατία, ισότητα κ.τ.λ. (Jacobs, 1991; Ο’ Riordan, 1983). H γενικότητα και
απροσδιοριστία του όρου προσδίδει σε αυτόν ευελιξία εφαρµογής, ανάλογα µε τις
ανάγκες και αξίες του κάθε ανθρώπου. Ανάλογα µε το πλαίσιο αναφοράς που µπορεί
να κυµαίνεται από το οικονοµικό στο κοινωνικό και απόλυτα οικολογικό, οι ορισµοί
διαφέρουν δραµατικά, γεγονός που κάνει δύσκολη την κατανόησή του από τους
φοιτητές και τους νέους ανθρώπους γενικότερα. Αυτή ακριβώς είναι και η δυσκολία ή
µάλλον η πρόκληση ενσωµάτωσης του όρου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
(Bartelmus, 1999; Magnier, 2006).
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Κατά την εγκαθίδρυση του Προγράµµατος Ecoversity, ενός Προγράµµατος για
την πρακτική εφαρµογή της έννοιας της ΑΑ στο πανεπιστήµιο του Μπράντφορντ,
αποτέλεσε σηµαντικό ζήτηµα η υιοθέτηση ενός απλού, εύκολα κατανοητού, κοινώς
αποδεκτού αλλά και ευέλικτου ορισµού της έννοιας της ΑΑ. Το συγκεκριµένο
Πανεπιστήµιο αποφάσισε να πάρει µια δυναµική στάση απέναντι στα οικονοµικά,
κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήµατα του γενικότερου σκηνικού της Ανώτερης
Βρετανικής Εκπαίδευσης (Dawes et al, 2005). Συγκεκριµένα, από το 2005 έγινε µια
συνειδητή προσπάθεια προσεκτικού προγραµµατισµού και µακροπρόθεσµου
σχεδιασµού για το µέλλον του. Η επέκταση του εκπαιδευτικού προφίλ από
περιφερειακό σε εθνικό-διεθνές, η εξοικονόµηση πόρων σε όλους τους τοµείς
δραστηριοτήτων και η αναβάθµιση της εξωτερικής ‘εικόνας’ του campus,
αποτέλεσαν το τρίπτυχο σχεδιαστικής ανανέωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της
ΑΑ προσέφερε την θεωρητική πλατφόρµα πάνω στην οποία θα υλοποιηθεί το
παραπάνω τρίπτυχο και συγκεκριµένα:
Α) ολοένα αυξανόµενες διεθνείς εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως αυτή των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη1
(UNESCO, 2008),
Β) ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σήµερα συναγωνίζονται στην
ανακήρυξη τους ως ‘πράσινα’. ∆εν είναι παράξενο πως οι πλέον επιτυχηµένες και σε
βάθος χρόνου προσπάθειες ενσωµάτωσης της ΑΑ υποστηρίζονται από τις «Τεχνικές
και Οικονοµικές Υπηρεσίες» των ιδρυµάτων, οι οποίες συνειδητοποιούν την άρρηκτη
σχέση της περιβαλλοντικής αναβάθµισης µε την εξοικονόµηση χρηµάτων.
Γ) ένα θετικό παρεπόµενο της εφαρµογής µιας Αειφόρου στρατηγικής στον
ακαδηµαϊκό µικρόκοσµο αποτελεί και η αναβάθµιση της εικόνας του φυσικού χώρου
της Πανεπιστηµιούπολης, η οποία επιδρά στην προσέλκυση φοιτητών και κεφαλαίου.
Μια τέτοια προοπτική, είναι φυσικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των οικονοµικών
διαχειριστών των Πανεπιστηµίων. που σε πολλές περιπτώσεις έχουν βρεθεί να
υποστηρίζουν ένθερµα την όλη πρωτοβουλία (Hopkinson, πρωσ. επικ., 2008).
Το παρόν άρθρο παραθέτει µια σύντοµη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη και δοµή
του Προγράµµατος Ecoversity του Πανεπιστηµίου του Μπράντφορντ και της
σηµασίας του ρόλου του Academic Pioneer (Πρωτοπόρου Ακαδηµαϊκού -ΠΑ). Στην
συνέχεια περιγράφονται οι πρόσφατες ενέργειες για µια ολοκληρωµένη ενσωµάτωση
της έννοιας της ΑΑ στο πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου αλλά και στην
ευρύτερη καθηµερινή ζωή και εµπειρία των σπουδαστών. Το άρθρο κλείνει µε την
παράθεση συµπερασµάτων και προτάσεων από την µέχρι τώρα εµπειρία διεξαγωγής
του θεσµού.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOVERSITY
Η έναρξη εφαρµογής του Προγράµµατος Ecoversity του Πανεπιστήµιου του
Μπράντφορντ χρονολογείται από τον Νοέµβριο του 2005 (UoB, 2008a; 2008b;
2008c). Ένας από τους στόχους του Προγράµµατος είναι η ενσωµάτωση των αρχών
της «Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» κατά την µαθησιακή και καθηµερινή
εµπειρία των σπουδαστών. Η πραγµατοποίηση αυτού του στόχου απαίτησε την
παραχώρηση οικονοµικών πόρων ύψους 3.100.000 λιρών από το Συµβούλιο
Χρηµατοδότησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αγγλίας2, υπό την µορφή ενός
Στρατηγικού αναπτυξιακού χρηµατοδοτικού κεφαλαίου. Η πρόταση για την
1
2

Education for Sustainable Development.
HEFCE: Higher Education Funding Council for England.
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χρηµατοδότηση του υποπρογράµµατος µε την ονοµασία Ecoversity StuDent
κατατέθηκε τον Φεβρουάριο 2007 και έγινε δεκτή τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το
υποπρόγραµµα Ecoversity StuDent θέτει δύο κυρίως στόχους:
Α) την ενσωµάτωση βασικών εννοιών και αρχών της ΑΑ στην ύλη κάθε διδακτική
ενότητας (διδασκόµενο µάθηµα) των πρόγραµµα σπουδών,
Β) την εισαγωγή ενός συστήµατος αξιολόγησης και έγκρισης διδακτικών
ενοτήτων η οποία καθιστά απαραίτητη την ενσωµάτωση των αρχών της ΑΑ.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού υπό την
ιδιότητα των Πρωτοπόρων Ακαδηµαικών (Academic Pioneers) έχουν τοποθετηθεί σε
κάθε Σχολή από την Γενική ∆ιεύθυνση του Προγράµµατος (Ecoversity Sustainable
Development Directorate). Τα καθήκοντά τους αφορούν την εκπαιδευτική, τεχνική
και επικοινωνιακή υποστήριξη της ενσωµάτωσης των αρχών της ΑΑ στο πρόγραµµα
σπουδών των Σχολών τους. Ακολουθεί η σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων
του Πρωτοπόρου Ακαδηµαϊκού της Σχολής των Επιστηµών της Ζωής (Life Sciences)
από την έναρξη του Προγράµµατος.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ
Ένα σηµαντικό ποσοστό (20%) των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
των Πρωτοπόρων Ακαδηµαϊκών χρηµατοδοτείται από την εξωτερική πηγή του
υποπρογράµµατος Ecoversity StuDent. Οι Πρωτοπόροι επικοινωνούν µεταξύ τους
κάθε µήνα κατά την διάρκεια ενηµερωτικών δίωρων συναντήσεων, όπου
ανταλλάσουν απόψεις αλλά και καταθέτουν το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων τους
στην ∆ιεύθυνση του Προγράµµατος. Τα κύρια καθήκοντά τους από τον Σεπτέµβρη
του 2007 οπότε και τους ανατέθηκαν αρµοδιότητες αφορούν:
1. την ενηµέρωση των συναδέλφων και φοιτητών τους στις αντίστοιχες Σχολές
όπου ανήκουν οργανικά,
2. την παροχή υποστηρικτικής καθοδήγησης συναδέλφων κατά την ενσωµάτωση
των αρχών της ΑΑ σε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες
3. την αξιολόγηση όλων των διδακτικών ενοτήτων του περιεχοµένου των
προγραµµάτων σπουδών αναφορικά µε την ύπαρξη σε αυτά στοιχείων ΑΑ
4. τη σύνταξη ενός ετήσια ανανεώσιµου κειµένου Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan)
για κάθε Σχολή, σχετικά µε τις προβλεπόµενες δράσεις και τα βήµατα
ενσωµάτωσης της ΑΑ

Αξιολόγηση προγραµµάτων σπουδών
Σχετικά µε το 3ο πεδίο δράσης των ΠΑ (βλ. παρ. 3), χρησιµοποιήθηκαν
συγκεκριµένες µεθοδολογίες αξιολόγησης σε κάθε Σχολή. Η µεθοδολογία για την
αξιολόγηση του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών της Σχολής των
Επιστηµών Ζωής περιλαµβάνει µια ποσοτική και µια ποιοτική διάσταση.
Όσον αφορά την ποσοτική διάσταση της αξιολόγησης, η πρώτη φάση αφορούσε
ένα τυχαίο δείγµα εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε µε
βάση µια λίστα κριτηρίων ΑΑ. Τα κριτήρια προσαρµόστηκαν από την
ερµηνεία της UNESCO για την ΑΑ (βλ. Πίνακα 1) και ζυγίστηκαν σε µια κλίµακα
κατά σειρά συνάφειας του κειµένου προς τον ορισµό της ΑΑ από 1-5, όπου:
1 = το πρόγραµµα σπουδών έχει ως κεντρικό θέµα την ΑΑ και στοιχεία αυτής
περιέχονται στις περισσότερες διδακτικές ενότητες και
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5 = το πρόγραµµα είναι διαµετρικά αντίθετο µε τις αρχές της ΑΑ και καµία διδακτική
ενότητα δεν περιέχει στοιχεία αυτής.
Πίνακας 1: Πλαίσιο της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη –
υιοθετήθηκε από το πρόγραµµα Ecoversity, για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ UNESCO
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι βαθύτερες αξίες τις οποίες η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να
προωθεί περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
-

-

Σεβασµός της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ανθρώπων σε όλο
τον κόσµο και δέσµευση για κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη για όλους.
Σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων των µελλοντικών γενεών και δέσµευση για
υπευθυνότητα δια µέσου των γενεών.
Σεβασµός και φροντίδα για την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και την ποικιλότητά
της, η οποία προϋποθέτει την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων
της Γης.
Σεβασµός της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και δέσµευση να οικοδοµηθεί µια
τοπική αλλά και παγκόσµια κουλτούρα ανοχής, µη βίας και ειρήνης.

Η εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη θα αποσκοπεί στην ανάδειξη των παρακάτω
χαρακτηριστικών:
- ∆ιαθεµατική και ολιστική: µάθηση για τη βιώσιµη ανάπτυξη η οποία να είναι
κατανεµηµένη σε όλο το διδασκόµενο πρόγραµµα
- Προσανατολισµένη στις αξίες: είναι αποφασιστικής σηµασίας τα πρότυπα που θα
γίνουν αποδεκτά δηλαδή οι αξίες
που µοιράζονται όλοι και οι αρχές που στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη να είναι
ρητές και σαφείς, ώστε να µπορούν να εξεταστούν, να συζητηθούν, να ελεγθούν και
να εφαρµοστούν.
- Κριτική σκέψη και επίλυση προβληµάτων: να οδηγούν στην εµπιστοσύνη κατά
την αντιµετώπιση των διληµµάτων και των προκλήσεων της αειφόρο υ ανάπτυξης.
- Χρήση πολλών µεθόδων: λόγος, τέχνη, δράµα, δηµόσια συζήτηση, εµπειρία,
διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας οι οποίες να σχεδιάζουν τις διαδικασίες. Η
διδασκαλία που είναι προσανατολισµένη στη µεταφορά γνώσης θα πρέπει να
αναµορφωθεί σε µια προσέγγιση στην οποία διδάσκοντες και διδασκόµενοι να
εργαστούν µαζί για να αποκτήσουν
γνώση και να παίξουν ένα ρόλο στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος των
εκπαιδευτικών τους ιδρυµάτων.
- Συµµετοχική λήψη αποφάσεων: οι διδασκόµενοι συµµετέχουν στις αποφάσεις για
τον τρόπο διδασκαλίας.
- Εφαρµοσιµότητα: οι µαθησιακές εµπειρίες που προσφέρονται, εντάσσονται στην
καθηµερινή προσωπική και επαγγελµατική ζωή.
- Προσαρµογή στις τοπικές συνθήκες: να απευθύνεται σε τοπικά όσο και παγκόσµια
ζητήµατα, και να χρησιµοποιεί τη γλώσσα (ες) που χρησιµοποιούν συνήθως οι
µαθητευόµενοι. Οι ιδέες της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να εκφράζονται προσεκτικά
σε άλλες γλώσσες καθώς διαφορετικές γλώσσες και πολιτισµοί λένε τα πράγµατα
διαφορετικά, και κάθε γλώσσα έχει δηµιουργικούς τρόπους να εκφράζει νέες ιδέες.
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Πηγή: UNESCO, 2008
Το δείγµα του διδακτικού υλικού που συλλέχθηκε ήταν κυρίως σε ηλεκτρονική
µορφή και εκτός από διδακτικές ενότητες περιλάµβανε σε µικρό ποσοστό
ενηµερωτικά φυλλάδια που απευθύνονται σε νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές,
διαφηµιστικά φυλλάδια Τµηµάτων της Σχολής, σηµειώσεις διαλέξεων, ύλη
διαγωνισµάτων, γραπτές εργασίες κ.α.
Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε η επιλογή συγκεκριµένων διδακτικών
ενοτήτων του δείγµατος µε υψηλή βαθµολογία. Η ανάλυση σε αυτή τη φάση
εστιάστηκε στις παρακάτω ενότητες του διδακτικού υλικού:
• επιδιωκόµενο µαθησιακό αποτέλεσµα
• στόχοι
• εκπαιδευτικό πλαίσιο
• µαθησιακές πηγές
• αντιπροσωπευτικό απόσπασµα περιεχοµένου της ύλης
• εξεταστικό υλικό
Όσο αφορά την ποιοτική διάσταση της αξιολόγησης του περιεχοµένου των
προγραµµάτων σπουδών της Σχολής των Επιστηµών Ζωής, αυτή αφορούσε:
- τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, τόσο ατοµικών όσο και εστιασµένων οµάδων (focus
groups), µε µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού
- συλλογή πληροφοριών µέσω διαδικτύου για την άποψη και το προφίλ γενικότερα
των «εξωτερικών κινήτρων για αλλαγή», και στη συγκεκριµένη περίπτωση των
Θεµατικών Κέντρων των επαγγελµατικών φορέων κάθε επιστηµονικού χώρου της
Σχολής (Subject Centres, professional associations and councils, and government
Departments). Η άποψη των φορέων αυτών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
απορρόφηση κάθε αλλαγής στο πρόγραµµα σπουδών κάθε επιστηµονικού τοµέα,
καθώς η Αγγλοσαξονική εκπαιδευτική διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την
Αγορά Εργασίας.
- επιλογή και καταγραφή ενός θετικού παραδείγµατος (case study) ενσωµάτωσης των
αρχών της ΑΑ σε µια διδακτική ενότητα ανά Σχολή.
Η ποσοτική αξιολόγηση κατέδειξε πως ο µέσος όρος της συνάφειας του
διδακτικού υλικού στην συγκεκριµένη Σχολή µε τις αρχές της ΑΑ δεν υπερέβαινε το
4,4, µε την πλειοψηφία των Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων να λαµβάνει το
δείκτη 4. Η δυνατότητα περαιτέρω µελλοντικής ενσωµάτωσης των Αρχών της ΑΑ
του συνόλου των Προγραµµάτων αξιολογήθηκε µε δείκτη 2,6 και την πλειοψηφία
των Προγραµµάτων να λαµβάνουν 3. Τµήµατα µε παράδοση στην διδακτική,
ερευνητική και επαγγελµατική επαφή µε την ΑΑ, όπως το Τµήµα Γεωγραφίας και
Περιβάλλοντος και το Τµήµα Αρχαιολογίας ήταν φυσικό να επιδείξουν µεγαλύτερη
συνάφεια σε σχέση µε άλλα Τµήµατα, όπως αυτά της Φαρµακευτικής και της
Οπτικής.
Η ποσοτική αξιολόγηση αποδείχτηκε ιδιαίτερα επίπονη και σε µεγάλο βαθµό µη
αντιπροσωπευτική της συνάφειας του συνόλου των Τµηµάτων. Ορισµένες διδακτικές
ενότητες διέθεταν χαρακτηριστικά ΑΑ τα οποία όµως δεν µπορούσαν να
καταγραφούν στην ποσοτική αξιολόγηση, καθώς χρησιµοποιούσαν επιστηµονική
ορολογία διαφορετική από εκείνη του ορισµού της ΑΑ που χρησιµοποιήθηκε για να
εξακριβωθεί η συνάφεια. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων (ποιοτική
αξιολόγηση) προτάθηκε η επέκταση του όρου της ΑΑ ώστε να περιλαµβάνει αξίες
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σχετικά µε την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα το παιδαγωγικό σκέλος
αυτής. Εάν η «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) ειδωθεί (και) ως
διαδικασία και όχι µόνο ως αποτέλεσµα, τότε είναι δυνατόν να αξιολογηθούν τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά, πλευρές των προγραµµάτων σπουδών οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στην τυπική µαθησιακή δοµή, όπως αυτή εκφράζεται για
παράδειγµα από την ύλη διδακτικών ενοτήτων. Τέτοιες πλευρές µπορεί να είναι :
-

-

έµφαση στην ενθάρρυνση για κριτική ανάλυση και δυνατότητα επίλυσης
προβληµάτων (critical thinking and problem solving capacity),
προσφορά ενός µαθησιακού περιβάλλοντος που να προάγει την συµµετοχή
των σπουδαστών στην λήψη των αποφάσεων για το περιεχόµενο σπουδών
(participatory decision-making),
προσφορά ευκαιριών για την πρακτική εφαρµογή των γνώσεων στο
Πανεπιστήµιο, στην τοπική κοινωνία και στην καθηµερινή ζωή του
σπουδαστή (applicability and locally relevant provision of knowledge).

Σχέδιο ∆ράσης
Το 4ο πεδίο δράσης των ΠΑ (βλ. παρ. 3), αφορά την σύνταξη και έγκριση από την
κεντρική Επιτροπή του Πανεπιστηµίου ενός ετήσια ανανεώσιµου κειµὲνου Σχεδίου
∆ράσης (Action Plan) για κάθε Σχολή, το οποίο θα αφορά τις προβλεπόµενες δράσεις
και τα βήµατα ενσωµάτωσης της ΑΑ στα προγράµµατα σπουδών των Σχολών.
Στην περίπτωση της Σχολής των Επιστηµών της Ζωής, το Σχέδιο ∆ράσης
χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος πραγµατοποιείται η αποτίµηση των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης των Προγραµµάτων Σπουδών της Σχολής (βλ. σύντοµη
ανάλυση στην παράγραφο 3.1). Στο δεύτερο µέρος κατατίθενται προτάσεις τυπικής
και άτυπης φύσεως για την ευχερέστερη ενσωµάτωση των αρχών της ΑΑ στην
µαθησιακή εµπειρία σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Όσον αφορά το δεύτερο µέρος του Σχεδίου ∆ράσης, γίνονται αναφορές στο
κείµενο -υπό την µορφή SWΟT analysis3-στην αξιολόγηση των προγραµµάτων
σπουδών της Σχολής, ως προς την συνάφειά του µε τον ορισµό της UNESCO για την
ΑΑ. Τα ισχυρά σηµεία και οι δυνατότητες των Προγραµµάτων Σπουδών
µετατρέπονται σε τυπικές και άτυπες προτάσεις προς την ∆ιεύθυνση της Σχολής και
του Προγράµµατος Ecoversity.
Οι τυπικές (formal) προτάσεις αναφέρονται σε όλα τα Προγράµµατα Σπουδών
που διδάσκονται στην Σχολή (προπτυχιακά, µεταπτυχιακά, προετοιµασίας ένταξης
(foundation) και διεθνών σπουδών (overseas)) και περιλαµβάνουν:
-

την αναθεώρηση του συστήµατος έγκρισης νέων και περιοδικής αναθεώρησης
υπαρχόντων διδακτικών ενοτήτων και Προγραµµάτων Σπουδών, µε βάση inter
alia κριτήρια ενσωµάτωσης αρχών της ΑΑ. Προτείνεται όπως οι νέοι κανονισµοί
έγκρισης και περιοδικής αναθεώρησης να ενσωµατώνουν την υποχρέωση ελέγχου
ενσωµάτωσης της έννοιας της ΑΑ. Ο ακριβής τρόπος του προτεινόµενου ελέγχου
δεν είχε καθοριστεί έως την περίοδο σύνταξης του παρόντος άρθρου
(Σεπτέµβριος 2008), έχει καταστεί όµως σαφές ότι οι ΠΑ σε συνεργασία µε τις
∆ιευθύνσεις των Σχολών τους θα παίξουν σηµαντικό ρόλο.

3

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads, Iσχυρά σηµεία, αδυναµίες δυνατότητες και
κίνδυνοι.
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-

-

-

την αιτιολόγηση, σε συνεργασία µε τους ΠΑ, της συνάφειας των υπαρχόντων
Προγραµµάτων Σπουδών µε τον υιοθετηµένο ορισµό της ΑΑ. Η αιτιολόγηση θα
περιλαµβάνεται στο σχετικό φυλλάδιο περιγραφής του περιεχοµένου του
Προγράµµατος (Programme specification Handbook). Με στόχο να αποφευχθεί η
δηµιουργία κλίµατος παρεµβατισµού, προτείνεται όπως κάθε Τµήµα να έχει την
διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το ύφος και το περιεχόµενο της αιτιολογικής
έκθεσης/παραγράφου ενώ ο ρόλος του ΠΑ να είναι καθαρά συµβουλευτικός. Το
Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει ένα κείµενο αιτιολόγησης ως παράδειγµα.
την έκδοση γενικών συµβουλευτικών οδηγιών που θα δράσουν υποστηρικτικά στο
έργο των εκπαιδευτικών κατά την ενσωµάτωση της έννοιας στις διδακτικές τους
ενότητες. Μελλοντικά προβλέπεται η περαιτέρω επέκταση και εξειδίκευση του
περιεχοµένου των οδηγιών στους διοικητικούς υπαλλήλους, τους
επιφορτισµένους µε θέµατα ελέγχου και έγκρισης της επιχειρούµενης
ενσωµάτωσης.
την τακτική επικοινωνία µε τους σπουδαστές µέσω των αντιπροσώπων τους.
Στόχος θα είναι η ενηµέρωση των σπουδαστών για τις επιχειρούµενες αλλαγές, η
κατάθεση των απόψεών τους για αυτές και η ενσωµάτωσή τους στα
αναθεωρηµένα Προγράµµατα.

Η µέχρι τώρα δραστηριότητα των Πρωτοπόρων Ακαδηµαϊκών έφερε στην
επιφάνεια µια σειρά άτυπων (informal) ζητηµάτων, στα οποία η ∆ιεύθυνση του
Προγράµµατος Ecoversity θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της κατά τα επόµενα
τρία έτη χρηµατοδοτικής ζωής του Προγράµµατος. Ίσως το σηµαντικότερο από αυτά
και το οποίο είναι ενδεχοµένως σχετικό µε το πλαίσιο παρόµοιων πρωτοβουλιών
διεθνώς, αφορά στην ανταπόκριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των
σπουδαστών απέναντι στην επιχειρούµενη ενσωµάτωση των αρχών της ΑΑ.

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Αρκετοί συνάδελφοι έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία και προσφέρουν
αφιλοκερδώς τον χρόνο και τις γνώσεις τους στην εγκαθίδρυση µιας ατµόσφαιρας
αλλαγής στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου σε
θέµατα ΑΑ. Αρκετοί συνάδελφοι όµως αδυνατούν να συνδέσουν νοητικά τις
επιπτώσεις της εφαρµογής των αρχών του όρου µε την καθηµερινή επαγγελµατική
τους πρακτική. Αυτή η συµπεριφορά απέναντι στο άγνωστο και «καινούριο» είναι
εξάλλου αναπόφευκτη στα αρχικά στάδια παρόµοιων πρωτοβουλιών (Velazquez et
al, 2005). Σίγουρα η απροσδιοριστία του όρου παίζει εδώ σηµαντικό ρόλο καθώς και
η «ηθική» διάσταση της µετάφρασής/ερµηνείας του, ανάλογα µε το προσωπικό
αξιολογικό σύστηµα του «µεταφραστή»/«ερµηνευτή» (hermeneutics). Οι ΠΑ
επιδιώκουν να αποφύγουν την εικόνα της εκ των άνω «επιβολής» ενός
ηθικοπλαστικού εκπαιδευτικού πλαισίου αρχών ως προς το «πως πρέπει να γίνεται το
µάθηµα» ή, εν προκειµένω, για το πως πρέπει να διδάσκεται η ΑΑ. Για την αποφυγή
της δηµιουργίας ενός τέτοιου κλίµατος οι ΠΑ έχουν υιοθετήσει ένα ευέλικτο
σύστηµα ενσωµάτωσης της έννοιας, που επιτρέπει στους ίδιους τους πρωταγωνιστές
των αλλαγών, σπουδαστές και καθηγητές, να δράσουν µε όποιο τρόπο θεωρούν
απαραίτητο. Οι δράσεις εντάσσονται σε ένα ελάχιστο πλαίσιο κανονισµών (βλ. παρ.
3.2, τα τυπικά περιεχόµενα του Σχεδίου ∆ράσης) µε την προϋπόθεση της «εκ των
κάτω» (top down) κινητοποίησης, συνεπικουρούµενης από την «εκ των άνω» (bottom
up) διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης.
Επιπλέον, η απροσδιοριστία και ασάφεια του όρου µπορεί να δράσει θετικά ως
προς την ευελιξία του τρόπου εφαρµογής του στην καθηµερινή εκπαιδευτική
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πρακτική. Η ΑΑ δεν αποτελεί πλέον το πεδίο ενασχόλησης αποκλειστικά των
φυσικών επιστηµών αλλά έχει εισέλθει σε πεδία εφαρµογής µη περιβαλλοντικά, όπως
οι κοινωνικές επιστήµες, η τέχνη, το design, η πολιτική. Η ΑΑ στην αµιγή της µορφή
περιλαµβάνει τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικοοικονοµικά θέµατα. Οι
επιπτώσεις εδώ σχετικά µε το ρόλο των ΠΑ είναι πως µε τέτοιο ευρύ εννοιολογικό
πεδίο, θα είναι άσκοπη και αυθαίρετη η πρόταση ενός συγκεκριµένου µοντέλου
εφαρµογής σε «κατάλληλα» επιστηµονικά πεδία. Συµφωνήθηκε πως µια
«συµµετοχική» ερµηνεία του όρου θα προϋπέθετε περισσότερο την προσφορά ενός
πλαισίου επικοινωνίας και έναρξης διαλόγου για τις δυνατές επιλογές δράσης ανά
επιστηµονικό/διδακτικό πεδίο.

Σπουδαστές
Μια άλλη πρόκληση για τους ΠΑ αφορά την άρση της πιθανής ή ίσως της
µερικής αποµόνωσης του έργου τους από το φοιτητικό σώµα.
Η λέξη
«Ακαδηµαϊκοί» στον τίτλο τους παραπέµπει στην κυριότερη αρµοδιότητά τους, αυτή
της επικοινωνίας τους µε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό κάθε Σχολής σε
θέµατα ενσωµάτωσης της έννοιας της ΑΑ στα Προγράµµατα Σπουδών. Μια
σηµαντική όµως αρµοδιότητά τους αφορά την επικοινωνία τους µε τους φοιτητές και
τις σπουδαστικές οργανώσεις τους. Πέρα από την τυπική έκφραση απόψεων τον
σπουδαστών, είναι απαραίτητη και η ουσιαστική συµµετοχή τους στον καθορισµό της
ποιότητας των Προγραµµάτων Σπουδών τους. Είναι απαραίτητη, ως Αειφόρος
πρακτική, να ζητηθούν οι απόψεις του φοιτητικού σώµατος για το «εάν» και το
«πώς» θα ενσωµατωθεί ο όρος και ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα επιφέρει ανάλογα
µε τον τρόπο ενσωµάτωσης.
Από εργασιακής πλευράς για παράδειγµα και όσον αφορά το Βρετανικό µοντέλο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας, όλο και περισσότερες δηµόσιες
υπηρεσίες, οργανισµοί και εργοδοτικές οργανώσεις απαιτούν, ως ένα από τα κριτήρια
πρόσληψης αποφοίτων στη Βρετανία, γνώσεις του όρου της ΑΑ και γνώσεις
επαγγελµατικών πρακτικών που συνδέονται µε αυτόν. ∆ίδεται έτσι η ευκαιρία στους
ΠΑ να ενηµερώσουν τους φοιτητές και υποστηρίζοντας τους συναδέλφους στην
ενσωµάτωση της ΑΑ στα Προγράµµατα Σπουδών, να προετοιµάσουν καλύτερα τους
φοιτητές στην ανεύρεση εργασίας.

Άτυπες (informal) προτάσεις
Οι άτυπες (informal) προτάσεις προέκυψαν από την διεξαγωγή συνεντεύξεων µε
µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, από την ανταλλαγή απόψεων µε
τους υπόλοιπους ΠΑ αλλά και από την καθηµερινή επαφή µε µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας. ∆ρουν συµπληρωµατικά µε τις τυπικές προτάσεις και υποβοηθούν το
έργο των ΠΑ. Αυτές αφορούν σε δράσεις όπως:
- Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΑΑ.
- Προσπάθεια για τη συµµετοχή των φοιτητών σε εθελοντικές και ερευνητικές
εργασίες του Προγράµµατος Ecoversity.
- ∆ηµιουργία διδακτικής ενότητας (training) σε επίπεδο Πανεπιστηµίου/Σχολής µε
διεθνείς συµµετοχές, µε θέµα την «Εκπαίδευση για την ΑΑ».
- ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης και εκπαιδευτικού υλικού σε θέµατα ΑΑ καθώς και
χώρου κοινωνικής επαφής των ΠΑ
- ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην εφηµερίδα και το newsletter της Ecoversity
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το παρόν κείµενο επιχείρησε µια σύντοµη καταγραφή της προσπάθειας του
Πανεπιστηµίου του Μπράντφορντ να ενσωµατώσει τις αρχές της Αειφόρου
Ανάπτυξης στα Προγράµµατα Σπουδών του. Ο θεσµός των Πρωτοπόρων
Ακαδηµαϊκών (ΠΑ) αποτελεί την διοικητική υλοποίηση αυτού του θεσµού.
Η λειτουργία κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008 του θεσµού των
ΠΑ στην Σχολή των Επιστηµών της Ζωής, έδειξε πως ένα πρώτο πιθανό βήµα κατά
την διαδικασία ενσωµάτωσης µπορεί να είναι η καταγραφή του βαθµού συµµετοχής
της έννοιας στο περιεχόµενο σπουδών κάθε Σχολής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
αποτελεσµατικά µε ένα συνδυασµό µετρήσιµων ποσοτικών και µη µετρήσιµων
ποιοτικών µεθόδων.
Ένα ζήτηµα που απασχόλησε τους ΠΑ αφορούσε τη µεγάλη εννοιολογική
ευρύτητα του όρου της ΑΑ. Σε ορισµένες περιπτώσεις η ευρύτητα αυτή έδειχνε να
διευκολύνει την επιχειρούµενη ενσωµάτωση. Είναι λογικό άλλωστε να υποθέσει
κανείς πως µια έννοια η οποία οριοθετείται µε βάση τα αξιολογικά κριτήρια του
αξιολογητή, διαθέτει την ευελιξία να εφαρµοστεί σε περισσότερες περιπτώσεις
συγκριτικά µε κάποια άλλη µε «στενότερο» εννοιολογικό εύρος. Σε άλλες
περιπτώσεις, η απροσδιοριστία της εννοιολογικής ευρύτητας του όρου, αποτελούσε
εµπόδιο ή πρόκληση. Στην περίπτωση της καταγραφής, για παράδειγµα, του
υπάρχοντος βαθµού ενσωµάτωσης του όρου στα Προγράµµατα Σπουδών, η ποσοτική
έρευνα µέτρησης λέξεων κλειδιών (keywords) αδυνατούσε σε πολλές περιπτώσεις να
καταγράψει ποιοτικά στοιχεία της διδασκόµενης ύλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την
«υποεκτίµηση» της πραγµατικής κατάστασης ενσωµάτωσης στο επίπεδο της Σχολής,
αφήνοντας ένα µεγάλο µέρος του υπάρχοντος δυναµικού χωρίς στατιστική
αντιπροσώπευση.
Ένα άλλο ηχηρό συµπέρασµα από την έως τώρα εφαρµογή του θεσµού αφορά την
ενσωµάτωση όχι µόνο του εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται µε την ΑΑ αλλά και
την ενεργή συµµετοχή του «ζωντανού» ανθρώπινου δυναµικού του Πανεπιστηµίου
στην ατζέντα των ΠΑ. Η «αειφορία» του Προγράµµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
τόσο από την ανάδειξη του σπουδαστικού δυναµικού ως φορέα αλλαγών στην ζωή
της Πανεπιστηµιούπολης, όσο και από την κατάλληλη ενηµέρωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού για τα οφέλη από την ενεργητική συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. Ο
ρόλος των ΑΠ είναι υποστηρικτικός και όχι ελεγκτικός. Ο στόχος που έχει τεθεί
αφορά την δηµιουργία ενός πλαισίου µέσα στο οποίο θα ανθίσουν δράσεις και
πρωτοβουλίες ενσωµάτωσης από τους συναδέλφους και σπουδαστές. Σε αυτό το
πλαίσιο αναφοράς, η έναρξη διαλόγου είναι σηµαντικότερο κριτήριο επιτυχίας από
τον καθορισµό συγκεκριµένων βηµάτων ενσωµάτωσης.
Η έµφαση των διεθνών οργανισµών στην «Εκπαίδευση για την ΑΑ», η ολοένα
αυξανόµενη εφαρµογή παρόµοιων πρωτοβουλιών σε Πανεπιστήµια παγκοσµίως και η
συνειδητοποίηση των οικονοµικών οφελιών από την ουσιαστική ενσωµάτωση των
αξιών της ΑΑ στην εκπαιδευτική και καθηµερινή ζωή των σπουδαστών, ενδέχεται να
εντείνουν την υλοποίηση παρόµοιων πρωτοβουλιών στο µέλλον. Το Πρόγραµµα
Ecoversity του Πανεπιστηµίου του Μπράντφορντ, τρία έτη µετά την επίσηµη
υιοθέτηση του, φαίνεται να αποµακρύνεται από την εφηβική ηλικία και να διανύει τα
πρώτα βήµατα ενηλικίωσης του. Σε αυτό το στάδιο, είναι σηµαντική η «χρονική
αειφορία» του Προγράµµατος και οι µελλοντικές δράσεις σχεδιάζονται λαµβάνοντας
αυτή την παράµετρο υπόψη. Προτείνεται πως η µεταξύ των Πανεπιστηµίων
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συνεργασία, ο υγιής ανταγωνισµός για «ακόµα πιο πράσινα Πανεπιστήµια» και η
µεταφορά εµπειρίας µεταξύ τους, θα προσδώσει διάρκεια στην «Εκπαίδευση για την
ΑΑ» σε διεθνές επίπεδο.
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