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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεµατικό δίκτυο 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τη σχολική χρονιά 2005-6 µετά και από την τυπική του έγκριση από το ΥΠΕΠΘ, 
άρχισε η λειτουργία του θεµατικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Άµπελος, Πολύτιµον της Μεσογείου Αγαθόν». 
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται διαπιστώσεις και διατυπώνονται σκέψεις 
από την εµπειρία του πρώτου χρόνου συντονισµού του δικτύου και ειδικότερα όσα 
αφορούν στην επιλογή του θέµατος σε σχέση µε τη δεκαετία της αειφορίας και τις 
αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και την υλοποίηση της συνεργασίας 
των Υπευθύνων ΠΕ δύο ∆ιευθύνσεων για το συντονισµό του δικτύου, το περιεχόµενο 
των προτεινοµένων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων µε άξονα την ενθάρρυνση της 
δικτύωσης και της ενεργής συµµετοχής των µαθητών, καθώς και την αξιολόγηση της 
συµµετοχής και επικοινωνίας των σχολείων-µελών, η οποία λειτούργησε 
αποτελεσµατικά σε επίπεδο σχολικών οµάδων και όχι σε επίπεδο δικτύου.  
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από τη διακήρυξη της Τιφλίδας υπήρχε η προτροπή προς τα κράτη-µέλη, 
προκειµένου να ενσωµατωθεί η ΠΕ στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα, να 
υιοθετήσουν µέτρα που να ευνοούν την ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των 
εθνικών οργανισµών παιδαγωγικής έρευνας καθώς και την ευρεία διάδοση των 
αποτελεσµάτων των ερευνών και την αξιολόγησή τους στο χώρο της εκπαίδευσης 
(Φλογαϊτη, 1993). 
 
Η UNESCO κήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως δεκαετία για την Εκπαίδευση για την 
Αειφορία, µε σκοπό την “Εκπαίδευση στις αξίες” και την “Εκπαίδευση για τον 
πολίτη”, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση κριτικής και 
υπεύθυνης συµπεριφοράς κατά την καθηµερινή µας ζωή και η δηµιουργία µίας 
υπεύθυνης κοινωνίας πολιτών. Μεταξύ των στρατηγικών που προτείνει η UNESCO, 
περιλαµβάνονται η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και 



η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτοµία, και οι τεχνολογίες πληροφόρησης (Unesco, 
2005).  
Το ΥΠΕΠΘ από το 1996 προβλέπει τη λειτουργία εσωτερικών δικτύων ΠΕ 
(ΥΠΕΠΘ, 1996) και οριοθετεί θεσµικά τη λειτουργία των θεµατικών δικτύων ΠΕ στα 
οποία αναγνωρίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την «ανάπτυξη επικοινωνιακού 
πλαισίου µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών» καθώς και την ανταλλαγή απόψεων 
και εµπειριών τους (ΥΠΕΠΘ 2003,05). 
Στηριζόµενες στην παραπάνω φιλοσοφία οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης  ∆΄ και Α΄ Αθήνας προχώρησαν στην ίδρυση του Εθνικού Θεµατικού 
∆ικτύου “Άµπελος, Πολύτιµον της Μεσογείου Αγαθόν”,  µία θεµατική πρόσφορη για 
διεπιστηµονική θεώρηση, που επιτρέπει τη µελέτη των σχέσεων και των 
αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις  πολλαπλές  όψεις του περιβάλλοντος (κοινωνικού, 
φυσικού, οικονοµικού, πολιτιστικού…). 
Προηγήθηκε πιλοτική εφαρµογή σε πέντε Γυµνάσια και Λύκεια της ∆΄ Αθήνας κατά 
το σχολικό έτος 2004-05. Ακολούθησε  η πρόταση και έγκρισή του από το ΥΠΕΠΘ  
και η σχολική χρονιά 2005-06 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του δικτύου .  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Επιλέγοντας τη συγκεκριµένη θεµατική οι µαθητές θα µπορούσαν: 
• Να γνωρίσουν όψεις  του τόπου µας µέσα από ένα προϊόν - το σταφύλι, που µας 

συνδέει µε τους άλλους µεσογειακούς λαούς (γιατί ευνοείται η καλλιέργεια του 
αµπελιού στις Μεσογειακές χώρες;) 

• Να πειραµατιστούν µε  τη µαγευτική διαδικασία της ζύµωσης  
• Να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν τη θέση του κρασιού σε  έθιµα και 

παραδόσεις (ποια ήταν η σηµασία τους τότε, τι έχει µείνει σήµερα και γιατί;) 
• Να ταξινοµήσουν τις κατηγορίες των επιδράσεων ενός σηµαντικού οικονοµικού 

προϊόντος όπως το κρασί (θέσεις εργασίας αλλά και επέµβαση στο περιβάλλον, 
πώς συνδυάζονται;) 

• Να αναφερθούν στους µηχανισµούς ελέγχου των προϊόντων και προστασίας του 
καταναλωτή 

• Να εντοπίζουν τη διαφορά ανάµεσα στη συµβατική και στη βιολογική 
καλλιέργεια 

• Να συγκεντρώσουν δεδοµένα για τη θετική από την αρνητική όψη χρήσης του 
κρασιού (γιατί το λίγο ωφελεί και το πολύ βλάπτει;) 

• Να διακρίνουν τις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και συµβολισµούς  
των λαών για το κρασί  

• Να θυµηθούν προϊόντα του αµπελιού όπως η σταφίδα, το πετιµέζι, η 
µουσταλευριά…που δεν καταναλώνονται πια όπως κάποτε…και να εξάγουν τα 
σχετικά συµπεράσµατα (γιατί αλλάζουµε διατροφικές συνήθειες;) 

• Να εκφρασθούν µε θεατρικά δρώµενα (η απολλώνια και η διονυσιακή φύση του 
ανθρώπου) 

• Να εξετάσουν τρόπους βιώσιµης ανάπτυξης διαφόρων περιοχών και την πιθανή 
συµµετοχή των πολιτών σε αυτή. 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στάλθηκαν στους εκπαιδευτικούς τρεις  
επιστολές. 
Η πρώτη αφορούσε την ίδρυση του δικτύου και την πρόσκληση συµµετοχής και η 
δεύτερη  πληροφοριακά στοιχεία και παιδαγωγικές δραστηριότητες χρήσιµες για την 



υλοποίηση των προγραµµάτων, καθώς και τον πλήρη κατάλογο των συµµετεχόντων 
σχολείων (ονόµατα, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Η άντληση των στοιχείων 
έγινε από διάφορες πηγές  ενδεικτικά αναφέρουµε: Ίδρυµα Φανή Μπουτάρη 1995, 
Hellmann  Tuitert 1985, Κυριακίδου-Νέστορος, 1981-82. Η τρίτη επιστολή 
συνοδευόταν από ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του δικτύου. 
Επίσης δηµιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (ampelosgreeknet@yahoo.gr) 
για την καλύτερη επικοινωνία. 
Οι δραστηριότητες  που στάλθηκαν στα σχολεία του δικτύου απευθύνονταν σε όλες 
τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, για αυτό και συνοδεύονταν από συνοπτικές 
πληροφορίες, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Ήταν ενδεικτικές, και η εφαρµογή τους 
ήταν στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών. Επιδίωξή µας ήταν να 
ενθαρρύνουµε τη δικτύωση των σχολείων (παρακινώντας σε ανταλλαγή 
πληροφοριών, εικόνων  και συγκρίσεων σε σχέση µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες και 
συνθήκες), την ενεργή συµµετοχή των µαθητών και την κριτική τους διάθεση. 
 Οι δραστηριότητες αυτές µπορούσαν να εφαρµοστούν µε τη µορφή που στάλθηκαν ή 
να τροποποιηθούν-εµπλουτιστούν ανάλογα µε την έµπνευση του εκπαιδευτικού ή την 
ανάγκη της οµάδας ή της περιοχής. Επιγραµµατικά, αυτές οι δραστηριότητες είναι: 
• Εισαγωγική: Για να δικτυωθούµε…(αναφορά σε  παραµέτρους που εκφράζουν 

την  αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αξιοποίηση 
συγκριτικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης και ενθάρρυνση δικτυακής 
επικοινωνίας). 

• Το µάτι του καταναλωτή (για την κατανόηση της έννοιας «κατανάλωση» και της 
ιδιότητας του  ενηµερωµένου καταναλωτή). 

• Παιχνίδι ρόλων: Η χάραξη µιας διαδροµής κρασιού στην περιοχή µας (η 
αλληλεπίδραση κοινωνικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και οι 
συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης).  

• Οίνος και τέχνη (η χρήση και η συµβολή του αµπελιού και των προϊόντων του 
στην τέχνη). 

• Ζυµώνω - ζυµώνεις -  ζυµώνουν… Οι µικρooργανισµοί στην καθηµερινότητά µας 
(η σηµασία των µικροοργανισµών στη ζωή µας). 

• Αµπελοσταυρόλεξο (ένα παιγνίδι σχετικών µε τη θεµατική λέξεων). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο δίκτυο συµµετείχαν τελικά 53 σχολεία. (6 ∆ηµοτικά Σχολεία, 32 Γυµνάσια, 8 
Λύκεια, 6 ΤΕΕ και 1 Ειδικό Σχολείο). Στη διαδικασία ενεπλάκησαν 101 
εκπαιδευτικοί και 1428 µαθητές. 
Στο τέλος της χρονιάς υλικό έστειλε το 30% των σχολείων του δικτύου, ενώ στο 
τελικό φύλλο αξιολόγησης απάντησε το 45%. 
Η απουσία επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων, η θετική ανταπόκριση στο 
υποστηρικτικό υλικό (υπήρχε αίτηµα και για περισσότερο) αλλά και το βασικό 
παράπονο για την απουσία συνάντησης των εκπαιδευτικών µελών, ήταν τα σηµεία 
στα οποία υπήρξε αξιοσηµείωτη συµφωνία. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Συνοψίζοντας, η εµπειρία του δικτύου οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: 
(1) Η πρακτική για τη συνεργασία µας αφορούσε σε συναντήσεις εναλλακτικά στην 
µία ή στην άλλη ∆ιεύθυνση, αλλά και σε γεύµατα εργασίας µεταξύ των συντονιστών 
του δικτύου. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε µια χαλαρή ηµερήσια διάταξη, ενώ 
ορίσθηκε και  σχετικός κώδικας συνεργασίας. 



Αυτό τελικά βοήθησε ώστε η αρχική διστακτικότητα και επιφυλακτικότητα να 
εξελιχθεί σε µία ισότιµη συνεργατική σχέση η οποία συνεχίζεται µε αµοιβαίες 
προσπάθειες.  
(2) Η ηλεκτρονική επικοινωνία µε τα σχολεία -µόνο µε τους εκπαιδευτικούς- ήταν 
αρκετά ικανοποιητική και βέβαια καθόλου δαπανηρή. Απαιτεί όµως ανάλογο χρόνο. 
(3) Η αδυναµία να οργανωθεί επιµορφωτική συνάντηση του ∆ικτύου, λόγω 
παντελούς έλλειψης οικονοµικών πόρων, είχε σαν αποτέλεσµα την είσπραξη 
παραπόνων από τους εκπαιδευτικούς. 
(4) Η απουσία οικονοµικής υποστήριξης, είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί µε τη 
φιλοξενία των επιµορφωτικών σεµιναρίων των δικτύων που συντονίζονται από 
τοπικές ∆ιευθύνσεις, από διαθέσιµα ΚΠΕ. 
(5) Τα έξοδα, τα οποία περιορίστηκαν στο ελάχιστο, αφορούσαν τηλεφωνήµατα, 
αποστολή φαξ και φωτοαντίγραφα και καλύφθηκαν από τα γραφεία των 
Συντονιστών. Έγιναν δωρεές βιβλίων από µορφωτικά ιδρύµατα, σχολεία και 
οινοποιητικές µονάδες.  
(6) Ο αριθµός των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µαθητών κρίνεται πολύ 
ικανοποιητικός.  
(7) Το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο κλήθηκαν να  συνεισφέρουν µε ιδέες, σχολεία ή 
εκπαιδευτικοί, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης.  
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