1.τίτλος εργασίας: « H συµβολή των δράσεων και των συνεργασιών
του ΚΠΕ Αργυρούπολης τη σχολική χρονιά 2003-2004 στη
δηµιουργία προϋποθέσεων βιώσιµης ανάπτυξης»
2. Συγγραφείς: Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Οικονοµολόγος - Βιολόγος-Υπεύθυνος του
ΚΠΕ Αργυρούπολης- ÅΣτεφανόπουλος Νικόλαος, ∆άσκαλος- Πολιτικός
Επιστήµων- Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης- Μανδρίκας Αχιλλέας,
∆άσκαλος-εκπαιδευτικός ΚΠΕ του Αργυρούπολης- Γιαννακοπούλου Σωτηρία,
Χηµικός- εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αλεβίζος Αναστάσιος, Γεωλόγος,
Msc, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Μπαζίγου Αικατερίνη, φιλόλογος, Dr
ΠΕ, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Νοµικού Χριστίνα, δασκάλα,
εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 3 Αργυρούπολη ΤΚ 16451 email acee@otenet.gr ,
τηλ. 210-9959250-51
3. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικά προγράµµατα, επιµορφωτικά σεµινάρια, θεµατικά
δίκτυα, διεθνείς συνεργασίες, εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασίες µε κυβερνητικούς και
µη κυβερνητικούς φορείς, συνεργασίες µε επιστήµονες, συνεργασίες µε την
αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, θεµατολογία τοπικών προβληµάτων,
συλλειτουργία, µεγάλη συµµετοχή µαθητών- εκπαιδευτικών
4. Θεµατική ενότητα: Προγράµµατα ΚΠΕ. Ανηρτηµένη ανακοίνωση (poster)
5. Περίληψη: Τη σχολική χρονιά 2003-2004 παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
προγράµµατα του ΚΠΕ Αργυρούπολης 5.200 µαθητές και 400 συνοδοί εκπαιδευτικοί
από 163 σχολεία. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είχαν θέµατα που απασχολούν την
πόλη µας και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στα εθνικά θεµατικά δίκτυα «Η
θάλασσα» , «Βιώσιµες πόλεις- ποιότητα ζωής» συµµετείχαν συνολικά 5.700 µαθητές
και 550 εκπαιδευτικοί από 185 σχολεία, ενώ συνεργάστηκαν 15 ΚΠΕ, 60 Υπεύθυνοι
ΠΕ, 90 ∆ήµοι, 4 ΑΕΙ και 5 ΜΚΟ.
Οκτώ σεµινάρια 2 έως 7 ηµερών και τέσσερις ηµερίδες παρακολούθησαν συνολικά
630 εκπαιδευτικοί. Παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό για τον µαθητή και τον εκπαιδευτικό
για όλα τα προγράµµατα, τα δίκτυα και τα σεµινάρια που µοιράστηκαν δωρεάν.
Στη διεθνή συνεργασία του «Χρυσοπράσινου φύλλου» πήραν µέρος 1200 παιδιά και
100 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Προωθείται ακόµη µία διεθνής
συνεργασία µε την Αβινιόν της Γαλλίας. Για να γίνουν όλα αυτά έγιναν συνεργασίες
µε ειδικούς επιστήµονες, µε Κυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς φορείς, µε ΚΠΕ
και µε Υπευθύνους ΠΕ, αλλά και µε φορείς και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας
(αυτοδιοίκηση, γονείς, σύλλογοι, παράρτηµα ΠΕΕΚΠΕ κλπ.). Έτσι µέσα από
επιλεγµένες και οριοθετηµένες συνεργασίες δηµιουργήθηκε σε όλες τις δράσεις µια
πλατιά βάση επιστηµονικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής στήριξης που συνέβαλε σε
ένα σηµαντικό εκπαιδευτικό αποτέλεσµα για χιλιάδες χρηστών των υπηρεσιών του
ΚΠΕ και την προώθηση του διαλόγου στις τοπικές κοινωνίες. Η χρηµατοδότηση των
δράσεων από το ΚΠΣ απετέλεσε σηµαντικό εισόδηµα για επιχειρήσεις της πόλης και
της ευρύτερης περιοχής και η προσεκτική κατανοµή οδήγησε σε πολύ καλή σχέση
κόστους αποτελέσµατος.
6. Σκοπός της εργασίας: Η δηµιουργία µέσα από τις δράσεις του ΚΠΕ γνωστικών,
αξιακών και κοινωνικών προϋποθέσεων ώστε οι νέοι σε συνεργασία µε τις τοπικές
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κοινωνίες να ενδιαφερθούν έµπρακτα για την προστασία του περιβάλλοντος και για
την βιώσιµη ανάπτυξη.
7. Στοιχεία όπως µέθοδοι και µέσα εργασίας:
Στα όρια του θεσµικού πλαισίου και των υποχρεώσεων, ο σύλλογος των
εκπαιδευτικών µε διάλογο που επεκτείνεται και στους συνεργαζόµενους φορείς θέτει
προτεραιότητες στόχων και θεµατολογίας. ∆ίδεται έµφαση σε τοπικά θέµατα π.χ.
περιαστικό πράσινο, κυκλοφοριακό, ατµοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση των
ρεµάτων, η ακτή του Σαρωνικού, η εξοικονόµηση της ενέργειας. Τα θέµατα
συνδέονται µε την εθνική και την παγκόσµια πραγµατικότητα
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 πεδία µελέτης στα εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά
προγράµµατα βρίσκονται κοντά στο ΚΠΕ (ρέµα Γερουλάνου, Υµηττός, παραλία
Αλίµου, γειτονιές της πόλης)
Επιδιώκεται η απόκτηση του καλύτερου δυνατού εξοπλισµού του ΚΠΕ µε εργαλεία
και µέσα εκπαίδευσης στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο και η διαµόρφωση
άνετων και λειτουργικών χώρων εκπαίδευσης (αιθουσών προβολών και εργασίας,
εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, κήπου, Η/Υ και άλλων.
Επιδιώκεται καλή συνεργασία µε τους Υπευθύνους ΠΕ, τους προϊσταµένους, τους
∆ιευθυντές των σχολείων και φυσικά µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.
Στα προγράµµατα εµπλέκεται η αυτοδιοίκηση, οι ειδικοί επιστήµονες, οι γονείς και
άλλοι φορείς. Αξιοποιείται ο θεσµός της συµβουλευτικής επιτροπής για τη
διεύρυνση των συνεργασιών. Η ίδια λογική και µεθοδολογία εφαρµόζεται τόσο στα
θεµατικά δίκτυα όσο και στις διεθνείς συνεργασίες, στις οποίες επιδιώκεται επίσης η
εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας και όσο γίνεται περισσότερων µαθητών και
εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής µας.
8. Αποτελέσµατα: ∆ιαπιστώνεται καθολική εκτίµηση για την προσπάθειά του ΚΠΕ
από όλες τις συνιστώσες της τοπικής κοινωνίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται
έχουν υψηλή ζήτηση τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα παιδιά. Πολλά
στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και πολιτικοί έχουν δείξει ζωηρό
ενδιαφέρον για τα προγράµµατα του ΚΠΕ.
∆ιαµορφώνονται
γνωστικές και αξιακές προϋποθέσεις
που µπορούν να
βοηθήσουν τους µαθητές στην απόκτηση θετικών στάσεων και συµπεριφορών
απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Παράλληλα προωθείται γόνιµος διάλογος
στην τοπική κοινωνία για την διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων της
περιοχής. Τα µηνύµατα για αλλαγές νοοτροπίας είναι αισιόδοξα
9. Συζήτηση :
Τα τοπικά περιβαλλοντικά θέµατα προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών
και της τοπικής κοινωνίας.
Η εικόνα των χώρων εκπαίδευσης και των εξοπλισµών, η συµπεριφορά των
εκπαιδευτικών και η σαφήνεια των στόχων τονώνουν το ενδιαφέρον και την
προσοχή των µαθητών.
Η καλή συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων συµβάλλει στην
προετοιµασία και καλή διεξαγωγή του προγράµµατος.
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Η εργασία σε οµάδες, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες, τα παιδαγωγικά
παιχνίδια, η εργασία πεδίου δηµιουργούν θετικές προϋποθέσεις ενεργητικής
συµµετοχής των εκπαιδευοµένων.
Η συνεργασία µε τους άλλους φορείς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προωθεί
την επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος µέσα από τη συλλειτουργία.
Η εµπλοκή των φορέων της τοπικής κοινωνίας οδηγεί σε διάλογο που
αναδεικνύει τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήµατα και σε συζήτηση προτάσεων
για λύσεις
Η αξιοποίηση του θεσµού της Συµβουλευτικής Επιτροπής συµβάλει στη
δηµιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας.
Η απορρόφηση κοινοτικών πόρων από επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας
τονώνει την οικονοµική ζωή της πόλης
Η ∆ιαχειριστική επιτροπή είναι σηµαντικό βήµα για την οικονοµική
βιωσιµότητα του ΚΠΕ µετά το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
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