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3. Λέξεις κλειδιά: Εθνικό θεµατικό δίκτυο ΠΕ, κύκλοι θεµατολογίας, σχολεία, δήµοι, Κέντρα 
ΠΕ, Υπεύθυνοι ΠΕ, ΑΕΙ, ΜΚΟ, εφαρµογή αρχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
επιµορφωτικά σεµινάρια, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση σε ΚΠΕ, συµπράξεις σχολείων,  
εκπαιδευτικές ανταλλαγές, φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, βιώσιµες λύσεις σε τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, αξιολόγηση 
 
4. Θεµατική ενότητα: Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (µε 
Συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Αργυρούπολης) 
 
5.Περίληψη: Το Εθνικό ∆ίκτυο ΠΕ «Βιώσιµες πόλεις- ποιότητα ζωής», εγκεκριµένο από το  
ΥΠΕΠΘ συµπλήρωσε 4 χρόνια λειτουργίας. Οι τέσσερις κύκλοι της θεµατολογίας του είναι : α. 
Οργάνωση και λειτουργία οικισµών β. ∆ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος του οικισµού γ. 
Παραγωγικές δραστηριότητες- µεταφορές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις δ. Ανθρώπινοι 
πόροι. Συµµετέχουν 115 Σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, 11 ΚΠΕ, 37 Υπεύθυνοι 
Π.Ε., 80 ∆ήµοι, 4 ΑΕΙ, και  4. Μ. Κ.Ο. Τα σχολεία συνεργάζονται µε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις 
για την  ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών  δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει από τις τοπικές 
κοινωνίες. Σχολεία διαφορετικών περιοχών και των ιδίων θεµατικών κύκλων αναπτύσσουν 
συµπράξεις και εκπαιδευτικές ανταλλαγές συνεργασίας µε τη µέθοδο της αµοιβαίας φιλοξενίας. 
Ο Συντονιστικός φορέας και οι συνεργαζόµενοι φορείς οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια 
για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου και τους εφοδιάζουν µε εκπαιδευτικό υλικό. Τα θέµατα 
αναπτύσσονται µε σύνδεση της τοπικής και εθνικής διάστασης µε την παγκόσµια. Ελπίζουµε 
ότι µέσα  από το δέσιµο της ΠΕ µε τις τοπικές κοινωνίες και µε την κατάλληλη επιστηµονική 
και παιδαγωγική στήριξη δηµιουργούνται γνωστικές και αξιακές προϋποθέσεις για ανάπτυξη 
φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων προσανατολισµένων στη βιωσιµότητα της ανάπτυξης.   
 
6. Σκοπός της εργασίας: Η δηµιουργία   αντικειµενικών όρων και προϋποθέσεων για την 
ανάπτυξη σχολικών προγραµµάτων που θα περιλαµβάνουν οπωσδήποτε το πέρασµα σε  
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης  σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία. 
 
7. Στοιχεία όπως µέθοδοι και µέσα εργασίας: Στη µεθοδολογία της εργασίας εφαρµόζονται οι 
αρχές της διεπιστηµονικής θεώρησης, της βιωµατικής προσέγγισης, του ανοίγµατος του 
σχολείου στην κοινωνία, της καλλιέργειας  του δηµοκρατικού διαλόγου, της ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης και του περάσµατος από τα λόγια στις πράξεις. Εφαρµόζονται η µέθοδος  
project και η µέθοδος ανάλυσης προβλήµατος. Οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται σε σεµινάρια 
στα οποία δίδεται βάρος στο πρακτικό, παιδαγωγικό µέρος (εργασία στην τάξη, στο πεδίο και 
στο εργαστήριο) Τα παιδιά λειτουργούν σε οµάδες, επισκέπτονται χώρους και πρόσωπα, 
παρακολουθούν προγράµµατα στα συνεργαζόµενα ΚΠΕ, συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες του 
∆ήµου και συµµετέχουν στην ανάληψη δράσεων. Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές των 
συµπράξεων, που  αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για τους µαθητές, γίνονται µε τη µέθοδο της 
αµοιβαίας φιλοξενίας. Κατά τη διάρκειά τους µαθητές εκπαιδευτικοί και συµµετέχοντες φορείς 
παρουσιάζουν τα προγράµµατά τους,  ανταλλάσσουν εµπειρίες ιδέες και απόψεις και αναζητούν 
πρακτικές αποτελεσµατικότερης προώθησης των δράσεών τους.  Ο συντονισµός του δικτύου 
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γίνεται από συντονιστική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν Υπεύθυνοι ΚΠΕ και ΠΕ, 
εκπαιδευτικοί ΚΠΕ , επιστήµονες, και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο συντονισµός 
εξακτινώνεται µε τη συνεργασία κοµβικών συντονιστών (ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ) σε όλη τη 
χώρα. Οι δράσεις του ∆ικτύου αξιολογούνται σε όλα τα επίπεδα αρχικά, ενδιάµεσα και τελικά. 
Αξιολογούνται οι συναντήσεις εργασίας και επιµόρφωσης, τα προγράµµατα, και το 
εκπαιδευτικό υλικό. 
8. Αποτελέσµατα: Μέχρι σήµερα διαπιστώνεται µεγάλη συµµετοχή εκπαιδευτικών και 
µαθητών, στελεχών ΠΕ, ∆ήµων και επιστηµόνων σε όλες τις θεµατικές ενότητες. 
∆ιαπιστώνεται επίσης ενεργοποίηση στην πράξη για ανάληψη δράσεων που έµεναν στη σφαίρα 
της στοχοθεσίας και του επιθυµητού. Υπάρχει αµφίδροµη σχέση σχολείου και τοπικής 
κοινωνίας. Οι δήµοι που επιθυµούν να προωθήσουν φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις βρίσκουν 
στις σχολικές οµάδες ανταπόκριση και αποφασιστικότητα για συνεργασία. Η συνεργασία 
ξεπερνά το επίπεδο της απλής οικονοµικής υποστήριξης από την τοπική αυτοδιοίκηση.  Τα 
προγράµµατα ανάληψης δράσεων από τους ∆ήµους και τα σχολεία  γίνονται παραδείγµατα προς 
µίµηση για δήµους και σχολεία  άλλων περιοχών. Στις συµπράξεις γίνεται ανταλλαγή απόψεων 
και εµπειριών µε συνθετικό αποτέλεσµα  Η µετακίνηση για την εκπαιδευτική ανταλλαγή 
λειτουργεί ως κίνητρο για τους συµµετέχοντες µαθητές Ενισχύεται η συνεργασία των 
Υπευθύνων µε τα Κέντρα ΠΕ. Έχουν γίνει επαφές µε φορείς του εξωτερικού για ανάπτυξη 
διεθνούς κλάδου του δικτύου µε θέµα « Sustainable cities and quality of life». Αξιοποιούνται 
επιλέξιµες δαπάνες του κοινοτικού πλαισίου στήριξης τόσο από την πλευρά των Κέντρων ΠΕ 
όσο και από την πλευρά των σχολείων.    
 
9.  Συζήτηση: Μέσα από τη λειτουργία του ∆ικτύου αναδεικνύονται : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  πλεονεκτήµατα ένταξης σχολικών µονάδων σε θεµατικό δίκτυο 
Η συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση ως  βασικός άξονας ανάλυσης και 
αντιµετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων  
Η ευρύτητα της θεµατολογίας ως µέσο διευκόλυνσης των θεµατικών επιλογών των 
σχολείων ανάλογα µε τα τοπικά ενδιαφέροντα 
Η συνεργασία Κέντρων ΠΕ, Υπευθύνων ΠΕ και ΑΕΙ, η οποία  δηµιουργεί προϋποθέσεις 
αποτελεσµατικής παιδαγωγικής και επιστηµονικής υποστήριξης 
Η συµµετοχή άλλων Κυβερνητικών και µη Κυβερνητικών φορέων η οποία  διευρύνει τις 
δυνατότητες υποστήριξης αλλά και συνεργασίας µε τις τοπικές κοινωνίες 
Η σηµασία των συµπράξεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών  ταξειδιών   ως  
σηµαντικών στοιχείων συνεργασίας στην πράξη µε άλλες περιοχές για την αντιµετώπιση 
παρεµφερών προβληµάτων. 
Η συµµετοχή και η ανάληψη πρωτοβουλιών των νέων ανθρώπων που προβάλλει ως το 
αισιόδοξο στοιχείο για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών λύσεων σε τοπικά θέµατα. 
Το βάθος χρόνου λειτουργίας του δικτύου και η αξιοποίηση των υποδοµών των 
Κέντρων ΠΕ ως στοιχεία που συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας  ανάπτυξης του 
δικτύου 
Το έργο των κοµβικών συντονιστών (ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ) που είναι καθοριστικής 
σηµασίας για την εθνική εξακτίνωσή του. 
Η αντιπροσωπευτική σύνθεση της συντονιστικής επιτροπής (ΚΠΕ, Υπεύθυνοι ΠΕ, 
Πανεπιστήµια, ∆ήµοι,) δηµιουργεί προϋποθέσεις καλύτερης οργάνωσης. 
Η σιγουριά της   σχολικής µονάδας για το πλεονέκτηµα   της συνεργασίας µε 
οργανωµένους υποστηρικτικούς φορείς 
Το θετικό αίσθηµα της συµµετοχής σε εθνικό πρόγραµµα όπου συµµετέχουν πολλά 
άλλα σχολεία.   
Η διερεύνηση και η συζήτηση των τοπικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς ως παράγοντες  ενηµέρωσης των συµµετεχόντων  και προώθησης 
του διαλόγου στην τοπική κοινωνία   και των  προτεινόµενων λύσεών  τους αποκτά τη 
διάσταση του περάσµατος από τα λόγια στην πράξη. 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία συλλειτουργούν στη δηµιουργία παιδαγωγικών επιστηµονικών και 
κοινωνικών προϋποθέσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε ευρείες συνεργασίες η 
οποία κατατείνει στη διαµόρφωση απόψεων, στις προτάσεις λύσεων και στις αναλήψεις 
πρακτικών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε τρόπο 
που διέπεται γενικά από την αρχή της βιωσιµότητας .  
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