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Άννα Σαββοπούλου, Εκπ/κος Β/µθιας Κλ.ΠΕ13 Πολιτικών Επιστηµών, Μεταπτυχ. 
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ΚΠΕ ∆ραπετσώνας. 
 
Εισαγωγή  
 
     Η συµµετοχή µας στην υλοποίηση ενός δικτύου Π.Ε. εξασφαλίζει την γνωριµία µε 
περιβαλλοντικές συνιστώσες, ως προς την αξία τους, την συµβολή  και επίδρασή τους 
στην κοινωνία, καθώς επίσης τον εντοπισµό των προβληµάτων και την εξεύρεση 
εναλλακτικών τρόπων λύσης. 
     Η εµβάθυνση στις παραµέτρους αυτές, δηµιουργεί µια στενότερη σχέση αγάπης, η 
οποία οδηγεί σε αφύπνιση συνειδήσεων, για προστασία, διατήρηση, βιώσιµη 
διαχείριση και στη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τη συνολική αντιµετώπιση των 
κοινών περιβαλλοντικών προβληµάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για µια 
βιώσιµη ανάπτυξη. 
     Η προσέγγιση, που γίνεται µέσα από το σχολείο µας ανοίγει ευκολότερα το δρόµο 
προς την τοπική κοινωνία.  Το σχολείο, οι δάσκαλοι συµβάλλουν στην απόκτηση 
περιβαλλοντικής κουλτούρας, η οποία θα αποτελέσει το θεµέλιο λίθο για την 
αφύπνιση και ενεργοποίηση των πολιτών.  Όντας ένα ζωντανό παράδειγµα για τις 
σηµερινές και µελλοντικές γενιές, µπορεί να απαλύνει τα αντικρουόµενα 
συµφέροντα, να µειώσει τις αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές έτσι ώστε να 
οδηγηθούµε σε µια πιο βιώσιµη διαχείριση. 
 
Περιγραφή του δικτύου «Τα λιµάνια της Ελλάδας»  
 
     Το εκπαιδευτικό δίκτυο είναι αναγνωρισµένο, υποστηρίζεται από το ΥΠΕΠΘ 
Απόφ. 97563/Γ7/11-9-03 και απευθύνεται σε µαθητές Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης.  
Η χρονική διάρκεια του δικτύου είναι 3ετής µε ηµεροµηνία έναρξης 1-9-2003. 
Συνεργάτες στο δίκτυο είναι τα ΚΠΕ Καλαµάτας, Μακρινίτσας και Στυλίδας, 53 
∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης απ’ όλη την Ελλάδα, το παν/µιο Πειραιά, ο 
ΟΛΠ, η ∆/νση Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του ΥΕΝ και η ∆/νση Λιµενικής 
Αστυνοµίας. 
     Το πρώτο χρόνο λειτουργίας δήλωσαν συµµετοχή 60 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα. 
Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από: Ν.Ηλιάδη, υπεύθυνο του ΚΠΕ∆, Α. 
Σαββοπούλου, Αναπλ. Υπεύθυνη, Β.Τσελέντη, Αναπλ. Καθηγ. Παν. Πειραιά, ∆. 
Στροφύλα και Σ. Βασιλοπούλου, µέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ∆, Μ. Σπανού Υπεύθ. Π.Ε. 
Α/θµιας Πειραιά, Θ. Αξυπόλητο, Ειδ. Σύµβ. του ∆ηµάρχου ∆ραπετσώνας.  
 
Σκοπός  
     Η διαρκώς αυξανόµενη βαρύτητα των λιµανιών, ως βασικού µέρους της 
µεταφορικής αλυσίδας, αλλά και ως αναπτυξιακού παράγοντα, µας προτρέπει στην  
ενεργοποίηση των µαθητών, των παράκτιων περιοχών να γνωρίσουν, να µελετήσουν 
και να εµβαθύνουν σε διάφορες παραµέτρους (τοπικά ζητήµατα, προβλήµατα, τρόπος 
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διαχείρισης, δραστηριότητες - οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές), που έχουν σχέση 
µε το λιµάνι της περιοχής τους, Χθες, Σήµερα Αύριο. 
Μέσω του δικτύου επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε ένα πυρήνα, στον οποίο θα 
συµµετέχουν µαθητές, σχολική κοινότητα, τοπική κοινωνία, τοπικοί φορείς και 
εξωτερικοί επιστηµονικοί συνεργάτες. 
Επίσης επιδιώκεται η διασύνδεση των σχολείων οριζόντια και µη ιεραρχικά µε κοινή 
βάση το δίκτυο Π.Ε. «ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» καθώς επίσης και η 
προσφορά υψηλής αποτελεσµατικότητας και ποιότητας, απολαυστική, διαρκή και 
αξιολογηµένη περιβαλλοντική εκπ/ση στους µαθητές. 
      Με τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων, µεταξύ των σχολείων µελών του 
δικτύου και τη διαρκή επικοινωνία τους στοχεύουµε πέρα απ’ τη δηµιουργία σχέσης 
οµαδικής και συνεργατικής και στη διαρκή ανατροφοδότηση του προγράµµατος 
     Στα περισσότερα λιµάνια της Ελλάδας συνυπάρχει το χθες µε το σήµερα.  Ο 
Ελληνικός πολιτισµός διακρίθηκε για τη διατήρηση της ισορροπίας και της αρµονίας 
ανάµεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό ή δοµηµένο περιβάλλον του. Σήµερα 
δυστυχώς σε πολλές περιοχές και ειδικά στην παράκτια ζώνη, παρατηρούµε µια 
διαρκή ανατροπή αυτής της ισορροπίας, µια συνεχή διατάραξη της αρµονίας ανάµεσα 
στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
     Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όταν γίνονται αλόγιστα και µε κύριο γνώµονα 
το ανθρώπινο συµφέρον αποβαίνουν συχνά αρνητικές.    
     Στην  ανάδειξη αυτών των ζητηµάτων αποσκοπούµε µε τη δηµιουργία του 
Εθνικού  Θεµατικού ∆ικτύου «Τα Λιµάνια της Ελλάδας». 
     Τα λιµάνια καθώς και οι πόλεις και τα χωριά που συνδέονται άµεσα µε αυτά δε 
µπορούν παρά να εξελίσσονται στο πέρασµα των χρόνων προκειµένου να καλύπτουν 
τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των κατοίκων. 
     Είναι όµως χρέος όλων µας, να διεκδικούµε και να συµβάλλουµε ενεργά σε µια 
καλύτερη ποιότητα ζωής, προστατεύοντας το περιβάλλον και δηµιουργώντας 
ειρηνικές σχέσεις, τόσο ανάµεσα στους ανθρώπους, όσο και ανάµεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση.  
     Επειδή όµως η προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στα όρια ενός 
κράτους έχουµε την πρόθεση να επεκτείνουµε το Εθνικό ∆ίκτυο σε Ευρωπαϊκό για 
µια πιο σφαιρική και ολοκληρωµένη άποψη. 
 
Στόχοι       
     Χρησιµοποιώντας τα λιµάνια ως κίνητρο και εστία του ενδιαφέροντος και της 
µελέτης, υποκινούνται οι µαθητές να δουλέψουν διαθεµατικά και πολυθεµατικά.  Να 
µάθουν το ρόλο, την αξία του λιµανιού στη διαµόρφωση των κοινωνικοοικονοµικών 
συνιστωσών, να γνωρίσουν και κατανοήσουν την ανθρώπινη παρέµβαση, να 
αναζητήσουν ιστορικές πηγές, ν΄ ανακαλύψουν, να διαπιστώσουν τις αλλαγές, να 
συγκρίνουν και να προτείνουν νέους τρόπους δραστηριοποίησης, εκµετάλλευσης, 
νέες εναλλακτικές λύσεις των προβληµάτων, να δηµοσιοποιήσουν για να 
ευαισθητοποιήσουν και να αφυπνίσουν συνειδήσεις φορέων και τοπικής κοινωνίας. 
Τέλος ν΄ αναλάβουν δράση, που θα οδηγήσει στη βιώσιµη ανάπτυξη του κάθε 
λιµανιού.  
     Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού και των στόχων, το ΚΠΕ∆   
 παρέχει βιβλίο στα µέλη του δικτύου, µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την 
πορεία της µελέτης, µε φύλλα εργασίας, τα οποία βοηθούν στην έρευνα όλων των 
παραµέτρων, που έχουν σχέση µε το λιµάνι καθώς και άλλο παιδαγωγικό 
συµπληρωµατικό υλικό. 
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 εκπονεί και παρουσιάζει ηµερήσιο πρόγραµµα 5ωρης διάρκειας «ΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Χθες – Σήµερα 
 Υποβοηθά, συνεργάζεται και υποστηρίζει τα σχολεία µε µεθοδευµένη, 
επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη της δουλειάς τους, ώστε το αποτέλεσµα 
να είναι απόρροια αφ’ ενός επιστηµονικής εγκυρότητας των απόψεων και 
αφετέρου των ιδιαίτερων παιδαγωγικών χαρακτηριστικών της ανανεωτικής 
εκπ/κής διαδικασίας  της Π.Ε. 
 ∆ιοργανώνει  συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες για επιµόρφωση εκπ/κών. 
 Προσπαθεί ώστε το δίκτυο να γίνει αρκετά ισχυρό και αξιόπιστο προκειµένου 
να συµµετέχει σε µεγαλύτερα ευρύτερα δίκτυα και να επεκταθεί σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 Στο τέλος θα εκδώσει βιβλίο, που θα περιέχει όλες τις µελέτες των µελών του 
δικτύου. 
Από το  πρώτο χρόνο λειτουργίας διαπιστώσαµε ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον 
συνεργασίας των ΚΠΕ, των ∆/νσεων και των σχολείων.  Υπήρξαν πολύ θετικά 
σχόλια τόσο για την επιλογή του θέµατος, όσο  για τις εκδόσεις και το 
εκπονούµενο πρόγραµµα του ΚΠΕ∆.  Το ενδιαφέρον επεκτείνεται µε αιτήσεις 
για νέες συµµετοχές. 
 
Προβληµατισµοί  
 Με ποιους τρόπους υποκίνησης και ενδυνάµωσης θα µπορέσουµε να 
οδηγήσουµε τα µέλη σε αντικειµενικά αποτελέσµατα; 
 Πώς µπορεί να γίνει πιο εύκολη ουσιαστική και εποικοδοµητική η 
επικοινωνία και η  συνεργασία µεταξύ των µελών, µεταξύ των µελών και των 
φορέων; 
 Βοηθούν οι τοπικές δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου; 
 Ποιοι τρόποι θεωρούνται καταλληλότεροι για να αφυπνιστεί και να 
επηρεαστεί η τοπική κοινωνία; 
 Ποιος τρόπος θεωρείται καλύτερος για την παρουσίαση των εργασιών; 
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