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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων έχει πλούσια παράδοση στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της πορείας
των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία (1998-2008) από τους
µαθητές των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Τρικάλων. Συγκεκριµένα
γίνεται µια προσπάθεια να διερευνηθεί, να καταγραφεί και να αιτιολογηθεί ο αριθµός των
προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν στα Σχολεία του Νοµού µας, η συµµετοχή σχολείων,
µαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη δεκαετία 1998- 2008 σε προγράµµατα ΠΕ. Να
προσδιοριστούν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση ή µείωση των υλοποιούµενων
προγραµµάτων. Να καταγραφούν κάποιοι σηµαντικοί σταθµοί στην πορεία της ΠΕ. Να
αξιολογηθεί η προσφορά των ΚΠΕ µε τα οποία υπάρχει συνεργασία και η στήριξή τους
στο θεσµό της ΠΕ του νοµού µας, µέσα από τα προγράµµατά τους, τα δίκτυα, τα σεµινάρια
και τη φιλοξενία τους. Να διερευνηθεί και να αιτιολογηθεί η θεµατολογία των
προγραµµάτων που επέλεξαν οι µαθητές και κατ’ επέκταση οι γνώσεις, στάσεις και
συµπεριφορές που διαµόρφωσαν. Τέλος να καταγραφεί η συνεργασία µε τοπικούς φορείς
και πως πέρασε στην ευρύτερη τοπική κοινωνία το µήνυµα της ευαισθητοποίησης και
επαγρύπνησης για ένα αειφόρο αύριο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προγράµµατα ΠΕ, θεµατολογία, µαθητές, εκπαιδευτικοί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον στο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Σύστηµα για θέµατα που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
(Μούζουρα, 2004), την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος, την
υγεία και την ποιότητα ζωής. Το µήνυµα έχει περάσει και στις Τοπικές Αρχές οι οποίες
έχουν ευθύνη για την διαχείριση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών
τους καθώς διαχειρίζονται το δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον και για το σκοπό αυτό,
σε συνεργασία µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οργανώνουν δράσεις µε τη συµµετοχή
των µαθητών και τολµούν καινοτόµες πρωτοβουλίες (Τζιότζιου-Μηλιώνη, 2004).
Τα οξυµένα τοπικά και παγκόσµια οικολογικά προβλήµατα όπως η εξάντληση των
φυσικών πόρων, η εξάντληση των υδάτων – λειψυδρία – ερηµοποίηση, η αλλαγή του
κλίµατος και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η τρύπα του όζοντος, το φαινόµενο του
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θερµοκηπίου, η όξινη βροχή, τα µεταλλαγµένα προϊόντα και γενικά το «τι τρώµε?», η
φτώχεια, η πείνα και οι µεταδοτικές ασθένειες, η ανεργία, η υπογεννητικότητα ή η
αύξηση του πληθυσµού της γης, η γιγάντωση των πόλεων και η εγκατάλειψη της
υπαίθρου, η διαχείριση των απορριµµάτων και αποβλήτων, οι οικονοµικοί µετανάστες,
είναι µερικά µόνο από τα ζητήµατα και προβλήµατα που τίθενται στο τραπέζι των
συζητήσεων κάθε συνδιάσκεψης και αφορούν την Παγκόσµια Κοινότητα. Κατά τις
τελευταίες δεκαετίες, όλα τα προβλήµατα αυτά σε συνδυασµό µε ένα στατικό
εκπαιδευτικό µοντέλο, δηµιούργησαν την ανάγκη µιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Στα αρχαία χρόνια υπήρχε ενότητα της φύσης και του ανθρώπου και ο άνθρωπος
ανακάλυπτε µέσα του όλο το σύµπαν καθώς θεωρούσε το περιβάλλον ως συνέχεια του
εαυτού του. Στο Μεσαίωνα όµως άρχισε διάσπαση και εµφανίστηκε ένα ρήγµα µεταξύ
ανθρώπου και φύσης. Έτσι παρατηρήθηκε τότε αντίθεση ανάµεσα στη φύση και τον
πολιτισµό. Στα νεότερα χρόνια η φύση θεωρήθηκε σαν κάτι το ξεχωριστό που έπρεπε να
υποταχθεί στον ανθρώπινο πολιτισµό. Για το λόγο αυτό επιχειρείται, στη ∆ιεθνή
∆ιάσκεψη του Βελιγραδίου 1975, η ανασύνθεση της χαµένης ενότητας ανθρώπου –
φύσης και εκδίδεται η «Χάρτα του Βελιγραδίου». Τότε εισάγεται και επίσηµα ο θεσµός
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Με το Νόµο 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί
τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Λίγο
αργότερα, ο νόµος επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Σκοπός της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/τριες τη σχέση
του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα
προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα,
ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους (http://www.pischools.gr/perivalontiki/).

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Σύµφωνα µε τον Κούσουλα (2008), η ΠΕ:
• απαντά στο κοινωνικό αίτηµα για την αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης και
είναι προσανατολισµένη στη διερεύνηση και στην προσπάθεια επίλυσης των
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
• προτείνει ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης, διεπιστηµονική, διαθεµατική και
πολυεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης
• διαµορφώνει νέες στάσεις, νέες αξίες και αναγκαίες δεσµεύσεις για την οικοδόµηση
µιας βιώσιµης κοινωνίας.
• συµβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη κατανόηση και αντιµετώπιση
των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
• βοηθά στη δηµιουργία συνθηκών για αµφίδροµη επικοινωνία του σχολείου µε την
τοπική και την ευρύτερη κοινότητα.
• δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στους µαθητές τους, νέες
ενδιαφέρουσες µεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές, που οδηγούν στην ενεργό
συµµετοχή και τη βιωµατική µάθηση.
• είναι διαρκής, δια βίου εκπαίδευση πάντοτε προσανατολισµένη στο µέλλον
(Εκπαίδευση για την Αειφορία).
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Οι εκπαιδευτικοί του Ν. Τρικάλων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα αυτό και στην
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προγράµµατα Π.Ε. που υλοποιήθηκαν στο Ν.
Τρικάλων κατά την τελευταία δεκαετία. Κατά την δεκαετία 1998-2008 στη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 471
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό την εποπτεία της υπευθύνου Π.Ε.
Λένας Τζιότζιου- Μηλιώνη.

ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ
Οι βασικές αρχές των προγραµµάτων ΠΕ είναι η µελέτη περιβαλλοντικών
προβληµάτων και η αναζήτηση λύσης, το άνοιγµα στην τοπική κοινωνία, δράσεις
σχεδιασµένες σε τοπικό επίπεδο µε αποτελέσµατα απώτερα σε εθνικό και παγκόσµιο
επίπεδο, καλλιέργεια ψυχοκινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, διασαφήνιση εννοιών,
αναγνώριση αξιών, ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών θετικών προς το περιβάλλον,
ενεργό συµµετοχή των µαθητών/τριών στην έρευνα, κριτική, δηµιουργική επεξεργασία
και δράση και τέλος εκπαίδευση για τη αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008).
Στην Ελλάδα επιχειρείται η προσπάθεια αυτή από το 1977 και σε όλο αυτό το
διάστηµα υλοποιήθηκαν πολλά προγράµµατα ΠΕ µε τη εµπλοκή πρωτοπόρων
εκπαιδευτικών που ήθελαν να αποδράσουν από την αίθουσα, µε ελάχιστα µέσα και
γνώσεις στη διάθεση τους. Τα προγράµµατα αυτά έτυχαν και τυγχάνουν γενικής
αποδοχής από την τοπική κοινωνία (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικούς, κατοίκους, φορείς)
όπως έδειξε η έρευνα των Κολοβού & Καραγεώργου (2005) και η ΠΕ θεωρείται ότι
µπορεί να διαµορφώσει άτοµα ικανά να επηρεάσουν το κοινωνικό γίγνεσθαι για την
αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης και τη λήψη αποφάσεων για την αειφόρο
ανάπτυξη (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2003; Luke, 2001).
Για την επιτυχία των προγραµµάτων ως καλύτερη µέθοδος υιοθετείται η µέθοδος των
σχεδίων εργασίας (Βασάλα, 1994) και αποτελεί την καλύτερη λύση για διεπιστηµονική
προσέγγιση (Φλογαϊτη, 1993), µπορεί δε να συνδυαστεί µε άλλες µεθόδους όπως, η
επίλυση του προβλήµατος, η µελέτη πεδίου, η µελέτη περίπτωσης, η χαρτογράφηση
εννοιών, το παιχνίδι ρόλων, η ανίχνευση και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών
(Γεωργόπουλος,1993 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Στα σχέδια εργασίας απαιτείται
οµαδοσυνεργατική µέθοδος που καθιστά τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα, βαθύτερη,
αµεσότερη και περισσότερο σφαιρική, άρα και ανθεκτική στο χρόνο, καθώς και
αποτελεσµατική ως προς την εφαρµογή των γνώσεων στην πράξη (Μιχαηλίδης, 2003).
Οι µαθητές/τριες για την οµαλή λειτουργία των οµάδων µαθαίνουν να συνεργάζονται και
να αποδέχονται τη διαφορετικότητα κάτι που αποτελεί «θεµελιακό αξίωµα της αγωγής»
(Delors, 1996).

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Η αποδελτίωση των στοιχείων ταυτότητας των επί µέρους προγραµµάτων και η
ανάλυσή τους προσδιορίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά και τις κύριες κατευθύνσεις της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως διαµορφώνεται τα τελευταία χρόνια.
Αριθµός προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στην
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του Ν. Τρικάλων
1. Το σχ. έτος 1998-1999 υλοποιήθηκαν 23 προγράµµατα Π.Ε.
2. Το σχ. έτος 1999-2000 υλοποιήθηκαν 39 προγράµµατα Π.Ε.
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3. Το σχ. έτος 2000-2001 υλοποιήθηκαν 36 προγράµµατα Π.Ε.
4. Το σχ. έτος 2001-2002 υλοποιήθηκαν 40 προγράµµατα Π.Ε.
5. Το σχ. έτος 2002-2003 υλοποιήθηκαν 73 προγράµµατα Π.Ε.
6. Το σχ. έτος 2003-2004 υλοποιήθηκαν 60 προγράµµατα Π.Ε.
7. Το σχ. έτος 2004-2005 υλοποιήθηκαν 52 προγράµµατα Π.Ε.
8. Το σχ. έτος 2005-2006 υλοποιήθηκαν 51 προγράµµατα Π.Ε.
9. Το σχ. έτος 2006-2007 υλοποιήθηκαν 47 προγράµµατα Π.Ε.
10. Το σχ. έτος 2007-2008 υλοποιήθηκαν 50 προγράµµατα Π.Ε.
Αριθµός προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 1998-2008 στο Ν. Τρικάλων
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∆ιάγραµµα1: Αριθµός προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν από τα σχολεία
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων

Παρατηρείται (βλ. διάγραµµα 1) σηµαντική άνοδος στην υλοποίηση προγραµµάτων
κατά την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα σηµαντική άνοδος παρατηρείται κατά τα σχολικά
έτη 2002-03, 2003-04 και 2004-05. Κατά τα έτη αυτά πολλά προγράµµατα
χρηµατοδοτήθηκαν κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% από εθνικούς πόρους και
ως φορέας στήριξης αυτών των προγραµµάτων ήταν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η
συµβολή των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.), στη
διαµόρφωση στάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Σταγιάννη, 2005) και στην
υιοθέτηση καινοτόµων και εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της γνώσης, ήταν
ικανοποιητική όπως έδειξε η έρευνα των Ζόµπολα, Κούβελη, Ληµναίου & Πετροπούλου
(2005) και βοηθά στο πέρασµα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην
Περιβαλλοντική Αγωγή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για δύο συνεχή σχολικά έτη ο νοµός µας κατείχε την πρώτη
θέση πανελλαδικά, συγκριτικά µε τα σχολεία του νοµού, όσον αφορά τη συµµετοχή στα
ΣΠΠΕ και τη χρηµατοδότησή τους. Βέβαια η χρηµατοδότηση των ΣΠΠΕ έδωσε τη
δυνατότητα να γίνουν ολοκληρωµένα προγράµµατα ΠΕ στα σχολεία, να γίνουν
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στις τοπικές κοινωνίες, να γίνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε ΚΠΕ και σε µέρη ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και να γίνει προµήθεια
υλικοτεχνικής υποδοµής στα σχολεία για τις ανάγκες των προγραµµάτων.

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί που ενεπλάκησαν στην υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στο Ν. Τρικάλων κατά τη δεκαετία 1998-2008 ήταν άτοµα που ήθελαν να
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κάνουν κάτι διαφορετικό, άτοµα που εκδήλωναν ανησυχίες για ανανέωση της
εκπαίδευσης, για εισαγωγή καινοτόµων µεθόδων, όπως είναι τα σχέδια εργασίας «
project», ώστε να καταστεί η µάθηση αποτελεσµατικότερη και ουσιαστικότερη. Η
ανοδική πορεία εµπλοκής των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγραµµάτων ΠΕ
φανερώνει το ζήλο αυτών την εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαίδευση µε την ελπίδα να
βρεθεί ο δρόµος της ανανέωσης της εκπαίδευσης στην χώρα µας. Στο διάγραµµα 2
φαίνεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών που ασχολήθηκαν µε προγράµµατα ΠΕ κατά
τα έτη που χρηµατοδοτήθηκαν τα Σ.Π.Π.Ε. Παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση του
αριθµού των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε προγράµµατα. Έτσι λοιπόν από 109
κατά το 2001-02 αυξήθηκαν σε 179 κατά το 2002-03.
Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν κατά τη δεκαετία 1998-2008
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∆ιάγραµµα 2: Σύνολο εκπαιδευτικών που συµµετείχαν κατά τη δεκαετία 1998-2008
στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε.
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∆ιάγραµµα 3: Οι καθηγητές που συµµετείχαν ανά ειδικότητα κατά τη δεκαετία 1998-2008

Εκπαιδευτικοί λοιπόν όλων των ειδικοτήτων ενεπλάκησαν παρόλο που στην αρχή
δεν γνώριζαν τη µεθόδο « project». Σιγά – σιγά απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις. Σε
αυτό βοήθησε η συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης που οργάνωσαν τα
ΚΠΕ. Όσον αφορά την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην εκπόνηση
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά τη δεκαετία 1998-2008, (βλ.
διάγραµµα 3) δείχνει ότι στα προγράµµατα ΠΕ εµπλέκονται καθηγητές που κατέχουν το
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γνωστικό αντικείµενο της θεµατολογίας των προγραµµάτων ΠΕ. Έτσι οι φιλόλογοι
καθηγητές/τριες ΠΕ2 κατέχουν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τους καθηγητές των
άλλων ειδικοτήτων. Ακολουθούν οι καθηγητές/τριες Φυσικής ΠΕ4, οι καθηγητές/τριες
Μαθηµατικών ΠΕ3, οι καθηγητές/τριες Γαλλικών ΠΕ5, οι καθηγητές/τριες
Πληροφορικής ΠΕ19 κ.ά.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ο αριθµός µαθητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα ΠΕ κατά τη δεκαετία 19982008 σχεδόν διπλασιάστηκε όπως φαίνεται στον πίνακα 4. Μεγάλη έξαρση παρουσιάζει
η συµµετοχή µαθητών κατά τα σχολικά έτη 2002-03, 2003-04 και 2004-05. Κατά τα έτη
αυτά όπως αναφέρθηκε υλοποιήθηκαν τα χρηµατοδοτούµενα Σ.Π.Π.Ε., µε την εισαγωγή
και εφαρµογή των διεπιστηµονικών και διαθεµατικών σχεδίων εργασίας τα οποία
βοηθούν τους µαθητές να παρατηρούν, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να καλλιεργούν
δεξιότητες και ενδιαφέροντα, να συνθέτουν και να συµπεραίνουν (Ανθοπούλου Καρυώτη, 2003). Από την ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι οι µαθητές Γυµνασίου
(βλ. διάγραµµα 4) κατέχουν τη µερίδα του λέοντος, ίσως διότι έχουν λιγότερες σχολικές
και εξωσχολικές υποχρεώσεις. Στο Λύκειο οι µαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο
στα φροντιστήρια και στην προετοιµασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Συγκριτικός πίνακας µαθητών Γυµνασίου -Λυκείου -ΤΕΕ
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∆ιάγραµµα 4: Συγκριτικός πίνακας όπου φαίνονται οι συµµετέχοντες µαθητές
Λυκείου και ΤΕΕ σε Προγράµµατα ΠΕ

Γυµνασίου,

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η θεµατολογία των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν είχαν σχέση µε τη µελέτη:
- τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως: Κυκλοφοριακή αγωγή,
ανακύκλωση και διαχείριση απορριµµάτων, αστικό περιβάλλον, ο αύλειος χώρος των
σχολείων και η αναβάθµισή του, το περιαστικό άλσος του Προφήτη Ηλία, ο Ληθαίος, ο
Πηνειός, ο Ασπροπόταµος και ο Αγιαµονιώτης: η πορεία των ποταµών στο παρελθόν,
παρόν και µέλλον, το φράγµα της Μεσοχώρας, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες κ.ά
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Εικόνα 1. Οι µαθητές του ∆ικτύου « ∆άσος», που συντονίζει το ΚΠΕ Μουζακίου,
στο αισθητικό δάσος Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Ν. Καρδίτσας

Εικόνα 2. Στις πηγές του Ληθαίου ποταµού

Εικόνα 3. Το άγαλµα του Ασκληπιού στην πεζογέφυρα των Τρικάλων
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- θεµάτων πολιτισµικής κληρονοµιάς σε σχέση µε το περιβάλλον και την
παράδοση, όπως: τα Μετέωρα, τα πέτρινα γεφύρια, άνθρωποι και σπίτια, σπίτι και
γυναίκα, επαγγέλµατα που χάνονται, περιβάλλον και πολιτισµός, οι εκκλησίες της πόλης
µας, η παραδοσιακή συνοικία: το Βαρούσι, Μαντάνια, Μύλοι και Μυλωνάδες, τα
µεταβυζαντινά µοναστήρια του Ν. Τρικάλων, η ιστορία του τόπου µας µέσα από
φωτογραφίες, το παραδοσιακό παιγνίδι στη φύση, κ.ά.

Εικόνα 4 . Εργασία πεδίου στο Βαρούσι

Εικόνα 5. Το ρολόι στο κάστρο

-ευρύτερης εµβέλειας περιβαλλοντικών θεµάτων όπως : οι κλιµατικές
αλλαγές, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η όξινη βροχή, το νερό πηγή ζωής, τα
µεταφορικά οικολογικά µέσα- ποδήλατο, τα µεταλλαγµένα και τα βιολογικά προϊόντα,
τα απειλούµενα ζώα - η αρκούδα και ο λύκος, η ρύπανση / η εξάντληση των
επιφανειακών νερών, ο εθελοντισµός , οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η αειφορική
διαχείριση του δάσους – ωφέλειες και κίνδυνοι που το απειλούν, κ.ά.

Εικόνες 5-6 . Επαγγέλµατα που χάνονται: «κυρατζής» - «αγωγιάτης»

Τα θέµατα αυτά πηγάζουν από τους βασικούς άξονες που προτάθηκαν στη Σύνοδο
Κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Agenda 21, Rio de Janeiro 1992). Βέβαια
θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια το ΥΠ.Ε.Π.Θ., συµβαδίζοντας µε τους
στόχους της UNESCO, των Ηνωµένων Εθνών και άλλων οργανισµών για την δεκαετία
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2005-2014, που έχει οριστεί ως η ∆εκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
όρισε ως θεµατικό περιεχόµενο των σχολικών δραστηριοτήτων το εξής :
2006 : Νερό – Γαλάζιος Πλανήτης
2007 : Καταναλωτισµός & Περιβάλλον
2008 : ∆άσος – Πράσινος Πλανήτης
2009 : Γεωργία, ∆ιατροφή & Ποιότητα Ζωής
2010 : Ενέργεια- Ανανεώσιµες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες
2011 : Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
2012 : Υγεία & Παραγωγικές ∆ιαδικασίες
2013 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος ∆ιαχείριση
2014 : Ενεργοί Πολίτες (http://www.kpe.gr)

Εικόνα 7. Μικροί ενεργοί πολίτες καταθέτουν προτάσεις στο ∆ήµαρχο Τρικκαίων

Εικόνα 8. Ηµέρα δασοπονίας (21-3-2002) στο δάσος Περτουλίου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά τη δεκαετία 1998- 2008 στο Ν. Τρικάλων οι µαθητές των σχολείων της
∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
(Γυµνάσια-Λύκεια-ΤΕΕ)
ανέπτυξαν
αξιόλογα
προγράµµατα µε στόχο την αειφορική ανάπτυξη. Η υλοποίηση των προγραµµάτων
επετεύχθη χάρη στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των µαθητών να συµµετάσχουν σε
καινοτόµα προγράµµατα, στη διάθεση των εκπαιδευτικών να κάνουν κάτι διαφορετικό,
πιο ουσιαστικό, πιο δηµιουργικό, που θέλησαν να παρασύρουν τους µαθητές πέρα από
την τάξη ώστε να σχεδιάσουν µε τους µαθητές τους ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε
διαφορετικό περιεχόµενο και µεθοδολογία από αυτή των σχολικών µαθηµάτων
(Καµαρινού, 1999). Σηµαντικός αρωγός στην αύξηση των προγραµµάτων, των
συµµετεχόντων σε αυτά µαθητών και καθηγητών υπήρξαν τα ΚΠΕ µε την οργάνωση
σεµιναρίων για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την υποδοχή και φιλοξενία µαθητών
για ουσιαστικότερα και ολοκληρωµένα project. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η
ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας (γονείς, πολίτες, φορείς, ΜΜΕ) που
επαγρυπνούν και νοιάζονται για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή του.
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