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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεµατικά ∆ίκτυα 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στην Ελλάδα, µετά από µια πολύχρονη πορεία, αν και 
έχει προσφέρει σηµαντικό έργο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει αξιολογηθεί 
συνολικά. Εντούτοις, σήµερα η ΠΕ βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη πρόκληση: να υπηρετήσει 
την Εκπαίδευση για την Αειφορία. Τα Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Ε.Θ.∆.Π.Ε.), µια µορφή οργάνωσης των προγραµµάτων ΠΕ, έχουν συνεισφέρει αναµφίβολα στη 
διάδοση, αλλά και στην εµβάθυνση της εµπλοκής σχολείων και µαθητικών οµάδων στην ΠΕ. Στο 
καινούργιο πλαίσιο που αναπτύσσεται, αυτό της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τα Ε.Θ.∆.Π.Ε. 
καλούνται να υπηρετήσουν τους ευρύτερους στόχους που θέτει η τελευταία. Το ερώτηµα είναι: 
συνεισφέρουν και πόσο τα υπάρχοντα Ε.Θ.∆.Π.Ε. στην προαγωγή της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία; Η παρούσα εργασία αποτελεί µια συµβολή στην απάντηση αυτού του σύνθετου 
ερωτήµατος. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τους στόχους της UNESCO, αλλά και τις πρόσφατες εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, διανύουµε τη ∆εκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Αν και η έννοια 
της αειφορίας είναι σχετικά πρόσφατη και επίσης είναι ακόµα ανοικτό το θέµα της ερµηνείας και 
της οριοθέτησης του όρου της αειφόρου - ή βιώσιµης - ανάπτυξης (αποδόσεις του αγγλικού όρου 
sustainable development) στον επιστηµονικό κόσµο, αποτελεί αναντίρρητο γεγονός η καθιέρωση 
του όρου αυτού τόσο στον πολιτικό και στο δηµοσιογραφικό λόγο, όσο και στο χώρο της 
εκπαίδευσης.  
 Τα Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρέχουν τα µέσα στις 
περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων που εντάσσονται σε αυτά, ώστε να εµβαθύνουν στα 
περιβαλλοντικά θέµατα και να προσεγγίσουν τόσο τους ειδικότερους στόχους του κάθε δικτύου, 
όσο και τους γενικούς στόχους της Π.Ε. Τα µέσα αυτά είναι ιδιαίτερα ενισχυµένα και επαυξηµένα 
για τα δίκτυα που συντονίζονται από Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. ∆εδοµένου ότι: 
α) έχουν επενδυθεί σηµαντικοί πόροι για την ανάπτυξη των Εθνικών Θεµατικών ∆ικτύων ΠΕ που 
συντονίζονται από ΚΠΕ, 
β) για κάθε τέτοιο δίκτυο έχει παραχθεί και αναπτύσσεται αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό, 
γ) έχουν επιµορφωθεί σε κάθε ένα από τα δίκτυα εκατοντάδες εκπαιδευτικών, 
δ) συµµετέχουν σε κάθε ένα πολλές δεκάδες σχολείων κάθε χρόνο, 
τίθεται το ερώτηµα: είναι δυνατόν η υφιστάµενη υποδοµή και δυναµική των Ε.Θ.∆.Π.Ε. και 
ειδικότερα αυτών που συντονίζονται από ΚΠΕ, να υποστηρίξουν τους στόχους της Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία και σε ποιο βαθµό; 

∆εδοµένου ότι δεν έχει γίνει συνολική αποτίµηση της προσφοράς των Ε.Θ.∆.Π.Ε. στην 
επίτευξη των στόχων της ΠΕ, καθώς επίσης και του πολυσχιδούς προσδιορισµού της έννοιας της 
αειφορίας, αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα σε όλο του 
το εύρος. Μπορεί όµως να γίνει µια πρώτη εκτίµηση βασιζόµενη σε δείκτες που επιλέγουµε να 
θέσουµε. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας εργασίας: η εισαγωγή κάποιων κριτηρίων - 



δεικτών και η εξέταση του κατά πόσον υπάρχουν αυτοί σε κάθε ένα από τα Ε.Θ.∆.Π.Ε. που 
συντονίζονται από ΚΠΕ. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

Τα Ε.Θ.∆.Π.Ε., τα οποία συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία είναι είκοσι. Είναι δηλαδή 
αυτά που συντονίζονται από ΚΠΕ και έχουν εγκριθεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά (εγκύκλιος 
ΥΠΕΠΘ 108683/Γ7/18-10-06). 

Το βασικό κριτήριο που προτείνεται για την κατ’ αρχήν εκτίµηση του κατά πόσο ένα 
Ε.Θ.∆.Π.Ε. προάγει την Εκπαίδευση για την Αειφορία είναι η ύπαρξη διατύπωσης περί αειφορίας 
στον καθορισµό του σκοπού ή των στόχων του δικτύου. Αυτό έχει ως πλεονέκτηµα την υπέρβαση 
του ακριβούς καθορισµού της έννοιας της αειφορίας. Μειονεκτεί όµως λόγω του αυξηµένου 
βαθµού υποκειµενικότητας µε τον οποίο ο συντονιστικός φορέας του κάθε δικτύου εννοεί και 
χρησιµοποιεί την έννοια της αειφορίας. ∆εδοµένου ότι τόσο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όσο και 
η Εκπαίδευση για την Αειφορία χαρακτηρίζονται από τον πλουραλισµό, ο οποίος εξάλλου αποτελεί 
και βασική ιδιότητα των συστηµάτων υποστήριξης της ζωής, το ανωτέρω µειονέκτηµα θεωρείται 
ότι είναι ελάσσονος σηµασίας. Έτσι οι διατυπώσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως πρώτο κριτήριο 
ταξινόµησης είναι: «αειφορία», «βιωσιµότητα», «αειφόρος ανάπτυξη», «βιώσιµη ανάπτυξη» καθώς 
και «αειφόρος χρήση (ή διαχείριση) των πόρων». 

Επιπλέον τέθηκε και ένα δεύτερο κριτήριο, αυτό του αντικειµένου του δικτύου, έγινε δηλαδή 
µια θεµατική ανάλυση του κάθε δικτύου όσον αφορά στο φυσικό ή ανθρωπογενή πόρο που 
αποτελεί το κύριο αντικείµενο µελέτης του κάθε δικτύου, καθώς και το αν αυτός σχετίζεται άµεσα 
µε κάποια παραγωγική δραστηριότητα ή µε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου (βασικές συνιστώσες 
της αειφορίας). 

Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την εξέταση των Ε.Θ.∆.Π.Ε. ως προς τα παραπάνω 
κριτήρια είναι οι ιστοσελίδες των δικτύων και των ΚΠΕ που τα συντονίζουν καθώς και εκδόσεις 
του εκπαιδευτικού υλικού των δικτύων αυτών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των Ε.Θ.∆.Π.Ε. βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
που συντονίζονται από ΚΠΕ (2006-07) 

  Η Αειφορία ως στόχος ή ως αντικείµενο µελέτης 
  

α/α 
Τίτλος 
∆ικτύου 

Συντονιστικό 
ΚΠΕ 

Άµεση 
αναφορά 

Θεµατικός 
τοµέας  

Προϋποθέσεις Αειφορίας 
ή Παραγωγική ∆ιαδικασία 

1 Η Θάλασσα Αργυρούπολης Ναι Φυσικοί πόροι: θάλασσα 
Αειφορική διαχείριση θαλάσσιων & 

παράκτιων  οικοσυστηµάτων 

2 
Βιώσιµες πόλεις – 
Ποιότητα ζωής 

Αργυρούπολης Ναι Οικιστική ανάπτυξη 
Ποιότητα ζωής 

Βιώσιµο αστικό περιβάλλον 

3 Τα λιµάνια της Ελλάδας ∆ραπετσώνας Ναι 
Ανάπτυξη & περιβάλλον 

Πολιτισµός 
Γ/γενής τοµέας: Μεταφορές 

4 
Τα ελληνικά ποτάµια στη 
φύση, στην παράδοση και 
στον πολιτισµό 

Θέρµου  Όχι 
Φυσικοί πόροι: νερό 

Πολιτισµός 
Αειφορική διαχείριση υδάτινων 

οικοσυστηµάτων 

5 Ελιά Καλαµάτας  Όχι 
Ανάπτυξη & περιβάλλον 

Πολιτισµός 
Α/γενής τοµέας: γεωργία 

6 
Βιοποικιλότητα: το 
εργαστήρι της ζωής 

Καστοριάς   Ναι 
Φυσικοί πόροι: 
βιοποικιλότητα 

 

Αειφορική διαχείριση 
οικοσυστηµάτων 

7 Λίµνες Καστοριάς   Ναι Φυσικοί πόροι: νερό 
Αειφορική διαχείριση υδάτινων 

οικοσυστηµάτων 

8 
Παραδοσιακοί οικισµοί και 
φύση 

Κόνιτσας  Ναι 
Οικιστική ανάπτυξη 

Πολιτισµός 
Ποιότητα ζωής 



9 Το ∆άσος Μουζακίου Όχι Φυσικοί πόροι: δάσος 
Αειφορική διαχείριση δασικών 

οικοσυστηµάτων 

10 
Η Ενέργεια στο περιβάλλον 
του παιδιού 

Μουζακίου Ναι Ενεργειακοί φυσικοί πόροι 
Αειφορική διαχείριση ενεργειακών 

πόρων 

11 Ήχος και φύση Ποροΐων Όχι 
Φύση 

Πολιτισµός 
 

12 Οι Πηγές του νερού Σουφλίου Όχι Φυσικοί πόροι: νερό 
Αειφορική διαχείριση υδάτινων 

οικοσυστηµάτων 

13 
Θερµαλισµός – Οικολογία 
– Πολιτισµός 

Ελευθερίου - 
Κορδελιού 

Ναι 
Ανάπτυξη & περιβάλλον 

Πολιτισµός 
Γ/γενής τοµέας: τουρισµός 

14 
Ιόνιο: η θάλασσα που µας 
ενώνει 

Λιθακιάς Ναι 
Ανάπτυξη & περιβάλλον 

Πολιτισµός 
Αειφορική διαχείριση θαλάσσιων & 

παράκτιων οικοσυστηµάτων 

15 
Γεωπεριβαλλοντικά και 
Γεωµυθολογικά µονοπάτια  

Στυλίδας Όχι 
Φύση 

Πολιτισµός 
Γ/γενής τοµέας: τουρισµός 

16 
Απορρίµµατα: Τα χρήσιµα 
- άχρηστα 

Έδεσσας 
Έµµεση 
αναφορά 

∆ιαχείριση απορριµµάτων 
Εξοικονόµηση φυσικών πόρων 

Ποιότητα ζωής 

17 
∆ιαχείριση Απορριµµάτων - 
Ανακύκλωση 

Βερτίσκου 
Έµµεση 
αναφορά 

∆ιαχείριση απορριµµάτων 
Εξοικονόµηση φυσικών πόρων 

Ποιότητα ζωής 

18 
Bιοµηχανική Κληρονοµιά. 
Αξίες από το παρελθόν 
παρακαταθήκη για το µέλλον 

Νάουσας Όχι 
Ανάπτυξη & περιβάλλον 

Πολιτισµός 
Β/γενής τοµέας 

19 Τουρισµός και Περιβάλλον Αρχανών Ναι Ανάπτυξη & περιβάλλον Γ/γενής τοµέας: τουρισµός 

20 
Αειφορική ∆ιαχείριση του 
Νερού 

Ελευθερίου - 
Κορδελιού 

Ναι Φυσικοί πόροι: νερό 
Αειφορική διαχείριση υδατικών 

πόρων 

 
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στην ιδρυτική πρόταση του ΚΠΕ Αργυρούπολης για το δίκτυο «Η 
Θάλασσα», στην οποία αναφέρεται: «Επειδή η θάλασσα είναι από τα βασικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος της Ελλάδας και η αλληλεπίδρασή µε τον άνθρωπο σχετίζεται άµεσα µε την 
οικολογική ισορροπία, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής, το Κέντρο µας … 
προχωρά στην ίδρυση Ε.Θ.∆.Π.Ε. µε θέµα τη θάλασσα.». 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους 
τα υπάρχοντα Ε.Θ.∆.Π.Ε. προωθούν την κατανόηση και εµπέδωση των σχετικών µε την αειφορία 
εννοιών. Τα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο από το 2003, ενώ το 
δίκτυο του ΚΠΕ Αργυρούπολης «Η Θάλασσα» λειτουργεί από το 1999. Αυτό δείχνει ότι βασικά 
στοιχεία της έννοιας της αειφορίας λαµβάνονται υπόψη στην εκπόνηση προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πολύ πριν από τη θέσπιση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επίσης στα περισσότερα από τα δίκτυα που δεν εµπεριέχουν την 
κατανόηση ή προώθηση της αειφορίας στους βασικούς τους στόχους, λόγω του κύριου 
αντικειµένου τους είναι πολύ εύκολο να ενσωµατώσουν και τη διάσταση της αειφορίας. 
 Η εργασία ανέδειξε το γεγονός ότι ήδη η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δουλεύει εδώ και 
αρκετά χρόνια προετοιµάζοντας το έδαφος για την ολιστική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία. Ιδιαίτερα ο θεσµός των Ε.Θ.∆.Π.Ε., λόγω της οργάνωσης και των µέσων που διαθέτουν 
µπορεί να προωθήσει την εισαγωγή και τη διάδοση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε µεγάλο 
µέρος της εκπαιδευτικής µας κοινότητας. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Ε.Θ.∆.Π.Ε. 
Ιστοσελίδες Ε.Θ.∆.Π.Ε. και των ΚΠΕ που τα συντονίζουν. 
Εγκύκλιοι και ΥΑ ΥΠΕΠΘ περί Ε.Θ.∆.Π.Ε και περί πλαισίου αναφοράς της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία. 
 


