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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, συµφωνούν στο ότι η ίδρυση 
των Κ.Π.Ε. έχει αναβαθµίσει το θεσµό της Π.Ε. στη χώρα µας κι έχει ισχυροποιήσει τους δεσµούς 
της µαθητών των δυο πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης µε την ανεξάντλητη Ελληνική φύση. 
Όµως, στον αντίποδα, γίνεται µεγάλη συζήτηση για τις πραγµατικές δυνατότητες που διαθέτουν τα 
Κ.Π.Ε. και για το τι περισσότερο θα µπορούσαν να προσφέρουν στο θεσµό της Π.Ε., στους 
µαθητές, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Τίθενται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε την πλήρη 
ή όχι χρήση της υλικοτεχνικής υποδοµής και τον τρόπο λειτουργίας των Κ.Π.Ε., την επαρκή 
στελέχωση τους µε εξειδικευµένους και ιδιαίτερα επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς, και τέλος 
σχετικά µε την ύπαρξη αγαστής συνεργασίας µε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει διάφορες πρακτικές και στρατηγικές, που 
στοχεύουν στην περαιτέρω αναβάθµιση της λειτουργίας των Κ.Π.Ε. και σε καµία περίπτωση στην 
κακοπροαίρετη κριτική των όσων έχουν γίνει στο παρελθόν. Οι όποιες παρελθοντικές επιτυχίες ή 
αποτυχίες πρέπει να µας βοηθήσουν στο αποδοτικότερο επανασχεδιασµό της λειτουργίας των 
Κ.Π.Ε. για µια καλύτερη Π.Ε. αλλά και για την βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Είναι γενικά αποδεκτό απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ότι η λειτουργία των Κ.Π.Ε. από το 1996 και µετά διαρκώς 
αναβαθµίζεται ποιοτικά αλλά και ποσοτικά µε την ίδρυση νέων Κ.Π.Ε.. Παράλληλα συνεχώς 
αυξάνεται και ο αριθµός των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 
έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν ένα απ’ τα λειτουργούντα Κ.Π.Ε. και να συµµετάσχουν σε 
ένα µονοήµερο ή πολυήµερο πρόγραµµα Π.Ε. 
Αναµφίβολα, οι σχολικές περιβαλλοντικές οµάδες και οι υπεύθυνοι τους µε την επίσκεψη τους σε 
κάποιο Κ.Π.Ε. βρίσκουν έναν ανιδιοτελή «σύµµαχο» στον αγώνα τους για την εκπόνηση του δικού 
τους ετήσιου σχολικού προγράµµατος Π.Ε., διεγείρουν τις αισθήσεις τους µε καινούρια ερεθίσµατα 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, προµηθεύονται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σίγουρα έρχονται σε 
αµεσότερη επαφή µε την τοπική κοινωνία και το φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον. Μάλιστα 
είναι τόσο µεγάλη η επιτυχία που χαρακτηρίζει αυτές τις επισκέψεις που ο κάθε µαθητής υποβάλλει 
αιτήµατα του τύπου: «Πότε θα ξαναέρθουµε εδώ;» ή «Σε ποιο άλλο Κ.Π.Ε. θα µας πάτε;» 
Αναµφίβολα ο θεσµός των Κ.Π.Ε. έχει προωθήσει πολύ την Π.Ε. και της προσφέρει ένα ασφαλές 
εξωσχολικό «καταφύγιο» κοντά σε αξιόλογα τοπία και περιοχές µε έντονο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα Κ.Π.Ε. έχουν πολύ µεγαλύτερες 
δυνατότητες για να προσφέρουν πολλά περισσότερα ακολουθώντας τις κατάλληλες πρακτικές και 
στρατηγικές. 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µερικές τέτοιες πρακτικές και στρατηγικές που άλλοι θα τις 
χαρακτηρίσουν ριζοσπαστικές, άλλοι οικονοµικά ανέφικτες και άλλοι απολύτως αναγκαίες. Οι 
παρακάτω προτάσεις σχεδιάστηκαν µετά από οκταετή ενασχόληση του γράφοντος µε την Π.Ε. και 
την επίσκεψη του σε οκτώ Κ.Π.Ε. (Νάουσας, Αρναίας, Μουζακίου, Μακρινίτσας, Θέρµου, 
Στυλίδας, Κόνιτσας και Βερτίσκου), και αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή, την λειτουργία, την 
στελέχωση και την συνεργασία τους µε την τοπική κοινωνία.  
 
Θέµα 1ο: Υλικοτεχνική υποδοµή 

1. Οργάνωση µικρού εργαστηρίου Πληροφορικής (µέχρι 10 Η/Υ), εξοπλισµένο µε σαρωτή 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, βιντεοκάµερα, κασετόφωνο και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 
µε δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ και οπωσδήποτε προβολέα ψηφιακών δεδοµένων. Όλα τα 
παραπάνω είναι πολύ χρήσιµα για την παρουσίαση εργασιών από σχολεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, διοργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων αλλά και απολύτως αναγκαία για την 
πραγµατοποίηση των επόµενων δυο προτάσεων. (Κόστος περίπου 14.0000 €) 

2. Κατασκευή και διαχείριση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων µε έµφαση στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία των σχολείων που συµµετέχουν σε Θεµατικό ∆ίκτυο Π.Ε. που διαχειρίζεται 
ένα Κ.Π.Ε. (Μηδαµινό κόστος, µε χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου). 

3. ∆ηµιουργία ψηφιακού εποπτικού υλικού µε έµφαση σε χαρακτηριστικές φωτογραφίες ή και 
σύντοµα αποσπάσµατα βίντεο από την τοπική κοινωνία. και την δωρεάν διάθεση του µέσω 
των ιστοσελίδων (µηδαµινό κόστος ) ή ηλεκτρονικών δίσκων CD-ROM (0.20 € ανά δίσκο). 

4. Αγορά τουλάχιστον δυο συσκευών εντοπισµού γεωγραφικής θέσης (G.P.S.) και χρήση τους 
στα Προγράµµατα του Κ.Π.Ε. για κατασκευή απλών (Πρωτοβάθµια) ή σύνθετων 
(∆ευτεροβάθµια) ψηφιακών χαρτών της επισκεπτόµενης περιοχής. (Κόστος 400-600 €) 

5. Αγορά και χρήση ειδικών οχηµάτων µε κίνηση στους τέσσερις τροχούς (τύπου JEEP) για 
την αµεσότερη µεταφορά σε δύσβατα ή αποµακρυσµένα σηµεία µε έντονο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον, όπως σηµεία έναρξης µονοπατιών (path starts) ή σηµεία θέας (view points). 

 
Θέµα 2ο: Λειτουργία 

1. Με την κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών όλα τα Κ.Π.Ε. µπορούν να µετατραπούν σε 
περιφερειακού τύπου και να εκπονούν µόνο πολυήµερα προγράµµατα, τριήµερα µε δυο 
διανυκτερεύσεις (Πρωτοβάθµια) και τετραήµερα µε τρεις διανυκτερεύσεις 
(∆ευτεροβάθµια). Το κόστος είναι µεγάλο αλλά εδώ πρέπει να συνεισφέρει και η τοπική 
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κοινωνία µε δωρεάν παραχώρηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων, χορηγίες, ή 
χρηµατοδότηση µέσω Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Προγραµµάτων (Leader). 

2. Κατά τις τρεις τελευταίες εβδοµάδες του Ιουνίου (Πρωτοβάθµια) και την πρώτη του 
Σεπτεµβρίου (∆ευτεροβάθµια) µπορούν να διοργανώνουν κατασκηνώσεις για τους µαθητές 
και θερινά σχολεία για τους εκπαιδευτικούς µε έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. (Το 
κόστος λειτουργίας να επιµερίζεται και να βαραίνει κυρίως τους συµµετέχοντες). 

3. Ακριβής τήρηση και ενηµέρωση ενός εθνικού (ή έστω ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια) 
αρχείου επισκέψεων των Σχολικών Μονάδων στα Κ.Π.Ε. για να αποφεύγονται φαινόµενα 
επαναλαµβανόµενων ή πολλαπλών επισκέψεων από τα ίδια Σχολεία στα ίδια Κ.Π.Ε. και 
κυρίως για να δίνεται η ευκαιρία σε νέους και πιθανόν αρχάριους εκπαιδευτικούς και 
µαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την Π.Ε. 

 
Θέµα 3ο: Στελέχωση 

1. Η διεύρυνση των Παιδαγωγικών Οµάδων που στελεχώνουν τα Κ.Π.Ε. σε έντεκα 
εκπαιδευτικούς ή τουλάχιστον εννέα για να καταστούν εφικτές οι παραπάνω προτάσεις και 
να υπάρχει επαρκές ανθρώπινο δυναµικό. 

2. Η στελέχωση των Π.Ο. των Κ.Π.Ε. µε νέες ειδικότητες που µέχρι τώρα ήταν 
παραγκωνισµένες και σπανίως συναντούνται στην σύνθεση αυτών των οµάδων. Ενδεικτική 
αναφορά γίνεται για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (παιχνίδι του χαµένου θησαυρού, 
αγωνιστικός προσανατολισµός, ορειβασία, πεζοπορία ακόµα και αναρρίχηση), Ξένων 
Γλωσσών (µεταφράσεις, παραγωγή δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού αλλά κυρίως για τις 
διεθνείς συνεργασίες των Κ.Π.Ε.), Πληροφορικής (ηλεκτρονική υποστήριξη και παραγωγή 
ψηφιακού υλικού), Καλλιτεχνικών (για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης των 
µαθητών), ακόµα και Θεατρικής Αγωγής. 

 
Θέµα 4ο: Συνεργασία µε την τοπική κοινωνία 

1. Κατασκευή ενός Εκπαιδευτικού Μονοπατιού (Eduactional Route) που να διέρχεται απ’ όσο 
το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά σηµεία (landmarks) της τοπικής κοινωνίας 
(ανθρωπογενές περιβάλλον) ή των σηµαντικότερων τοποθεσιών µε έντονο φυσικό κάλλος, 
όπως καταρράκτες, λίµνες, φαράγγια κτλ (φυσικό περιβάλλον). Σ’ αυτή την προεπιλεγµένη 
διαδροµή πρέπει να υπάρχει επαρκής σήµανση και διαρκής ενηµέρωση για την τοπική 
χλωρίδα και πανίδα µε ξύλινες πινακίδες, κιόσκια ανάπαυσης αλλά και εργασίας, βρύσες, 
τοποθεσίες µε διευρυµένη θέα (view points) και χώρους αναψυχής. 

2. Κατασκευή φυτο-λαβυρίνθων (mazes) µε τα ίδια φυτά που χρησιµοποιούµε για 
φυτοφράχτες για να γίνονται παιχνίδια και πρακτικές ασκήσεις προσανατολισµού. 

3. ∆ιάθεση προς χρήση µιας µικρής δηµοτικής ή δηµόσιας έκτασης, όπου µπορεί να 
δηµιουργηθεί µια προσοµοίωση ενός µικρού παραδοσιακού αγροκτήµατος µε κύρια έµφαση 
στην παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών επαγγελµάτων, όπως του µελισσοκόµου, του 
καρβουνιάρη, του καλαθοπλέκτη, του µυλωνά, του δριστελιάρη, του φούρναρη, του 
ναυπηγού, του σιδερά, του τυροκόµου και άλλων συναφών. 

 
Οι παραπάνω προτάσεις έχουν ένα διπλό ρόλο: αφενός να προάγουν την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση µέσα από την λειτουργία ενός Κ.Π.Ε. και αφετέρου να βοηθήσουν στην προβολή και 
ανάδειξη µιας τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα ποιοτικό τουριστικό ρεύµα. 
Αυτή η εναλλακτική µορφή τουρισµού µπορεί να  οδηγήσει την τοπική κοινωνία σε περαιτέρω 
ήπια ανάπτυξη, να διατηρήσει την παραδοσιακή φυσιογνωµία της, να την καταστήσει πόλο έλξης 
για διάφορες κοινωνικές οµάδες από τουρίστες µέχρι και επιστήµονες-ερευνητές και να την 
διασώσει από τον κίνδυνο της αστυφιλίας. 
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