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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν 

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) που υλοποιήθηκαν στα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Καβάλας κατά τα σχολικά έτη 2002-03 έως 2005-

2006. Επίσης τα αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας σε 21 εκπαιδευτικούς του νοµού. Στο 

Νοµό Καβάλας από το σχολικό έτος 2002-03 έως το 2005-06 υλοποιήθηκαν συνολικά 

352 ΠΠΕ από τα οποία 24 (6,81%) εγκρίθηκαν ως «Σχολικά Προγράµµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» (ΣΠΠΕ). Στα ΠΠΕ συµµετείχαν συνολικά 604 

εκπαιδευτικοί και 7.702 µαθητές, ενώ στα ΣΠΠΕ συµµετείχαν 53  εκπαιδευτικοί 

(8,77%) και 644 µαθητές (8,36%) αντίστοιχα. Οι κλάδοι εκπαιδευτικών που κυρίως 

εµπλέκονται στα προγράµµατα ΠΠΕ είναι των φιλολόγων (24,5%), των φυσικών 

(24,5%), των µαθηµατικών (9,4%), των καθηγητών οικιακής οικονοµίας (7,5%), 

ξένων γλωσσών (5,7%), κ.ά. Τέλος παρατίθενται οι προβληµατισµοί και οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις καθώς και τα κυριότερα συµπεράσµατα από την 

επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων που µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των 

συνθηκών και των θεσµικών όρων στην υλοποίηση ΠΠΕ. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολικά Προγράµµατα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Έχουν περάσει µόλις λίγες δεκαετίες από τη Χάρτα του Βελιγραδίου το 1975, την 

∆ιεθνή ∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης το 1997 (Περιβάλλον και Kοινωνία: 

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία), µέχρι την 

πρόσφατη πρωτοβουλία της UNESCO να χαρακτηρίσει την δεκαετία 2005-2014 ως 

«∆εκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφορία».  

 

     Ο εκπαιδευτικός κόσµος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Καβάλας 

απ’ την αρχή (1992) αγκάλιασε το θεσµό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

που γρήγορα (1994-95) ανδρώθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εκπαίδευσης. Πληθώρα προγραµµάτων Π.Ε. εκπονήθηκαν, στα οποία πήραν µέρος 

διεπιστηµονικές οµάδες εκπαιδευτικών σε συνεργασία µε φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, πανεπιστήµια, ινστιτούτα, Μ.Κ.Ο, Κ.Π.Ε. και την Πανελλήνια 

Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.). 

 

     Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία των Προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) καθώς και αυτών που εγκρίθηκαν ως «Σχολικά 
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Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ)», για την περίοδο των 

σχολικών ετών 2002-03 έως 2005-06 που υλοποιήθηκαν στα σχολεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Καβάλας. Επίσης συγκριτικά στοιχεία για τους 

εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν (φύλλο, ειδικότητα), το ποσοστό των 

µαθητών/τριών που δούλεψαν στα προγράµµατα και συµπεράσµατα ποιοτικής 

έρευνας στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν ΠΠΕ. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
     Τα δεδοµένα που αφορούν τα ΠΠΕ και τα ΣΠΠΕ προέρχονται από τα 

απολογιστικά στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Νοµού Καβάλας (Σχολικά έτη 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06) και από 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

2003α, 2003β, 2004α, 2004β, 2005α, 2005β). 

 

     Η ποιοτική έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα από 15/11/06 έως και 

15/12/06. Συµµετείχαν 21 εκπαιδευτικοί του Ν. Καβάλας ανεξαρτήτως ειδικότητας, 

βαθµού εµπειρίας από την ενασχόληση τους µε την Π.Ε. ή την συµµετοχή τους σε 

ΣΠΠΕ. Οι συνάδελφοι που υλοποιούν ΠΠΕ στο Ν. Καβάλας, έχουν στη µεγάλη τους 

πλειοψηφία επιµορφωθεί ως προς τη θεµατολογία αλλά και ως προς την παιδαγωγική 

διάσταση της Π.Ε. Έτσι στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η 

γνώµη των εκπαιδευτικών των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. 

Καβάλας για τον τρόπο υλοποίησης και το ύψος της χρηµατοδότησης των 

προγραµµάτων ΠΠΕ καθώς και την πρόθεση τους να καταθέσουν και να εφαρµόσουν 

ένα πρόγραµµα ΣΠΠΕ.  

     Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ποιοτική 

προκαταρκτική έρευνα και για την συλλογή των δεδοµένων διεξήχθησαν 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν ΠΠΕ (Cohen & 

Manion, 1994, Ψαλλιδάς κ.ά, 2005, ∆ηµοπούλου, 2005). Στη συνέντευξη 

χρησιµοποιήθηκε δοµηµένος οδηγός συζήτησης και οι απαντήσεις καταγράφονταν. 

Σε κάθε συνέντευξη προηγούνταν µία προκαταρκτική συζήτηση, ώστε να 

διασφαλιστεί η κατανόηση των ερωτήσεων και η οµαλή διεξαγωγή της συνέντευξης, 

που περιεχόµενο είχε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην υλοποίηση, έγκριση και 

χρηµατοδότηση των προγραµµάτων. Οι συνεντεύξεις διαρκούσαν µισή έως µία ώρα. 

Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της έρευνας ακολούθησε τις πρακτικές µιας ποιοτικής 

µεθοδολογικής προσέγγισης (Bell, 1997). Στις συνεντεύξεις περιλαµβάνονταν 

ερωτήσεις όπως: Περιγράψτε προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίσατε σε σχέση µε το 

χρόνο και τις υποδοµές που είναι στη διάθεσή σας; Η ένταξη της ΠΕ στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα διατηρώντας και τον προαιρετικό χαρακτήρα της, πιστεύετε ότι θα 

υποστήριζε τους µαθητές µας ώστε να αναπτύξουν στάσεις και συµπεριφορές φιλικές 

προς το περιβάλλον; Σε ποιο ύψος θεωρούν ότι είναι οι δαπάνες ενός συνήθους ΠΠΕ; 

Τι είδους τρόπο θα πρότειναν για την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση  των Π.Π.Ε. 

των σχολείων µας, όπως επίσης και τι γνώριζαν για το Πρόγραµµα ΣΠΠΕ (του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου), που δηµιουργήθηκε για λόγους χρηµατοδότησης των ΠΠΕ 

στη σχολική εκπαίδευση και ποια είναι η γνώµη τους  για την αποτελεσµατικότητα 

του, στην επίτευξη αυτού του στόχου.(Καζαντζή κ.ά, 2005)  
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     Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Excel του Office της 

Microsoft για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων και για την δηµιουργία 

των πινάκων και των σχηµάτων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
     Στο Νοµό Καβάλας από το σχολικό έτος 2002-03 έως το σχολικό έτος 2005-06 

υλοποιήθηκαν συνολικά 352 Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τα 

οποία 24 εγκρίθηκαν ως ΣΠΠΕ (Σχήµα 1). Στα ΠΠΕ συµµετείχαν συνολικά 604 

εκπαιδευτικοί και 7.702 µαθητές, ενώ στα ΣΠΠΕ συµµετείχαν 53 εκπαιδευτικοί και 

644 µαθητές αντίστοιχα.  

 

     Στα Σχήµατα  1 και 2 παρατηρείται ότι: 

• Ο αριθµός των ΣΠΠΕ είναι µικρός σε σχέση µε τον αριθµό των υλοποιούµενων 

ΠΠΕ (6,81% µέση τιµή και 5,4 έως 9,4% ανά σχολικό έτος). 

• Τα ΣΠΠΕ σε απόλυτους αριθµούς παραµένουν ίδια σχεδόν κάθε σχολικό έτος (5 

έως 7) παρότι ο αριθµός των υλοποιούµενων ΠΠΕ φθίνει σταδιακά (εξαιτίας 

άλλων κυρίως παραγόντων που δεν εξετάζονται στην παρούσα εργασία, όπως 

εισαγωγή νέων σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγή Καταναλωτή, Σταδιοδροµίας, 

Ισότητας, Οικονοµίας, κλπ.).  

 

     Από τα απολογιστικά στοιχεία του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

διαπιστώνεται ότι, η θεµατολογία των προγραµµάτων ΣΠΠΕ, που υλοποιήθηκαν στα 

σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας κατά το σχολικά έτη 2002-03 έως 

2005-06, καθώς επίσης ότι οι σχολικές µονάδες που συµµετέχουν σε κάθε σχολικό 

έτος είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες και οι εκπαιδευτικοί σε µεγάλο ποσοστό παραµένουν 

τα ίδια πρόσωπα, χωρίς τη συµµετοχή νέων συναδέλφων. 

 

102

92
84

74

7 5 5 7

0

20

40

60

80

100

120

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

ΠΠΕ

ΣΠΠΕ

 

Σχήµα 1. Αριθµός προγραµµάτων ΠΠΕ-ΣΠΠΕ που υλοποιήθηκαν στο Νοµό Καβάλας από 

το σχολικό έτος 2002-2003 έως το σχολικό έτος 2005-2006. 

 

     Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν ΣΠΠΕ αντιστοιχούν στο 8,77% του συνόλου 

των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ΠΠΕ, ενώ στο ίδιο περίπου ποσοστό (8,36%) 

κυµαίνονται και οι µαθητές που συµµετείχαν στα προγράµµατα αυτά. Αναλύοντας τα 

διαφορετικά σχολικά έτη παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν ΣΠΠΕ 

ακολουθούν σε ποσοστό συµµετοχής (Πίνακας 2, Σχήµα 3α) το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που υλοποιούν ΠΠΕ, αλλά και το ποσοστό των ίδιων των 

προγραµµάτων ΣΠΠΕ σε σχέση µε το σύνολο των ΠΠΕ. 
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Σχήµα 2. Ποσοστό προγραµµάτων ΣΠΠΕ σε σχέση µε το σύνολο των προγραµµάτων Π.Π.Ε. 

που υλοποιήθηκαν στο Νοµό Καβάλας από το σχολικό έτος 2002-2003 έως το σχολικό έτος 

2005-2006. 

Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλό, αν και φαίνεται να αυξάνει τα σχολικά έτη 2004-05 

και 2005-06 επειδή παραµένουν σχεδόν σταθεροί οι απόλυτοι αριθµοί των 

εκπαιδευτικών που υλοποιούν ΣΠΠΕ, ενώ φθίνουν οι απόλυτοι των εκπαιδευτικών 

που υλοποιούν ΠΠΕ. Έτσι το ποσοστό συµµετοχής από 6,11% σε 13,13% δεν έχει το 

χαρακτήρα της αύξησης της συµµετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα επειδή 

πείστηκαν να πάρουν µέρος, αντίθετα η εικόνα αυτή οφείλεται στη µείωση συνολικά 

των ΠΠΕ.  

 

     Το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών (Σχήµα 3β) ακολουθεί την αντίστοιχη 

πορεία των εκπαιδευτικών και έχει ενδιαφέρον το ότι εξαντλείται σ’ ένα βαθµό το 

ανώτατο όριο που δίνει το ΥΠ.ΕΠ.Θ για κάθε τµήµα ΠΕ (30 µαθητές). Επισηµαίνεται 

ότι η επιλογή των εκπαιδευτικών του νοµού να µην περιορίζουν τον αριθµό µαθητών 

ανά τµήµα στο ελάχιστο (15 µαθητές), δείχνει την παιδαγωγική διάσταση της 

εφαρµογής του προγράµµατος από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς. 

 

     Σε σχέση µε το φύλο (Σχήµα 4) δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις. Η 

συµµετοχή των εκπαιδευτικών των δύο φύλων ήταν ισότιµη (48% άνδρες, 52% 

γυναίκες ). 

 
Πίνακας 2. Αριθµός εκπαιδευτικών–µαθητών που υλοποίησαν ΠΠΕ – ΣΠΠΕ στο Νοµό 

Καβάλας από το σχολικό έτος 2002-2003 έως το σχολικό έτος 2005-2006 (σε παρένθεση 

δίνεται το σύνολο των εκπαιδευτικών–µαθητών που υλοποίησαν ΣΠΠΕ τα αντίστοιχα 

σχολικά έτη). 

 
 

 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 212 (18) 180 (11) 113 (11) 99 (13) 
ΜΑΘΗΤΕΣ 2384 (205) 2038 (135) 1745 (148) 1535 (162) 
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Σχήµα 3. Ποσοστό εκπαιδευτικών (α) και µαθητών (β) που υλοποίησαν ΣΠΠΕ σε σχέση µε 

το σύνολο των εκπαιδευτικών – µαθητών που υλοποίησαν ΠΠΕ τα σχολικά έτη 2002-2003 

έως 2005-2006. 
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Σχήµα 4.  Αριθµός γυναικών – ανδρών εκπαιδευτικών που υλοποίησαν ΣΠΠΕ από το 

σχολικό έτος 2002-2003 έως το σχολικό έτος 2005-2006 στο Νοµό Καβάλας. 

 

     Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα 

ΣΠΠΕ ανά ειδικότητα. Η υψηλότερη συµµετοχή εκπαιδευτικών εµφανίζεται σταθερά 

στους κλάδους των φιλολόγων ΠΕ2  και των φυσικών ΠΕ4 µε ποσοστό 24,5%, 

ακολουθούν οι µαθηµατικοί ΠΕ3 µε ποσοστό 9,4%, οι καθηγητές οικιακής 

οικονοµίας ΠΕ15 µε ποσοστό 7,5%, οι καθηγητές ξένων γλωσσών ΠΕ5 και ΠΕ6 µε 

ποσοστό 5,7%, οι καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ11 και πληροφορικής ΠΕ19 µε 

ποσοστό 3,8% και οι υπόλοιποι κλάδοι µε ποσοστό 1,9%. Η συµµετοχή των 

διαφόρων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών στα ΣΠΠΕ είναι αντίστοιχη µε τη 

συµµετοχή των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών στα ΠΠΕ. Υπάρχει βέβαια η 

α

β 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

απαραίτητη συµµετοχή στην οµάδα που υλοποιεί το πρόγραµµα, εκπαιδευτικών που 

γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου. 
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Σχήµα 5.  Αριθµός εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που υλοποίησαν ΣΠΠΕ από το σχολικό 

έτος 2002-2003 έως το σχολικό έτος 2005-2006 στο Νοµό Καβάλας. 

 

Αποτελέσµατα ποιοτικής έρευνας 

     Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια αποσπάσµατα από τις απαντήσεις που 

περισυλλέξαµε: 

…ασχολούµαι µε την υλοποίηση ΠΠΕ, γιατί λυπάµαι οι µαθητές µου να τελειώσουν το 

Γυµνάσιο και να µην έχουν πάρει είδηση τι σηµαίνει προστασία του περιβάλλοντος. 

Χρειάζεται όµως περισσότερος χρόνος για κάθε ΠΠΕ την εβδοµάδα (φυσιογνώστης). 

…παίρνω µέρος στην εφαρµογή ΠΠΕ, γιατί θεωρώ απαραίτητη την ευαισθητοποίηση 

των µαθητών µας στα ζητήµατα της αειφορίας και των κλιµατικών αλλαγών. Είναι 

κρίµα που δεν υπάρχει σταθερός διαθέσιµος σχολικός χρόνος γι’ αυτό  (χηµικός). 

…δυστυχώς είµαστε λίγοι αυτοί που ασχολούµαστε και στην επαρχιακή περιοχή µας 

συνάδελφοι µε πολλά χρόνια υπηρεσίας και όχι νέοι, µερικοί µας βλέπουν ως 

γραφικούς, όµως εµείς επιµένουµε και οι µαθητές µας το εκτιµούν και συµµετέχουν 

πάντα µε ενθουσιασµό. Έχουµε πολλές αιτήσεις, γι’ αυτό κάνουµε κλήρωση για τους 

µαθητές που θα πάρουν µέρος (φιλόλογος). 

…δεν έχει νόηµα να ξοδευτούν πολλά λεφτά και να παρουσιάζουµε υλικά και 

παρουσιάσεις εµείς και να λέµε ότι είναι των µαθητών. Θέλω να έχω χρόνο να κάνω το 

πρόγραµµα µου µε τους µαθητές µου, να χαρούν και να αφοµοιώσουν µε βιωµατικό 

τρόπο, όσο γίνεται περισσότερα πράγµατα και όχι να αγχωθούµε και αυτοί και εγώ µε 

γραφειοκρατικές υποχρεώσεις προκειµένου να πάρουµε χρήµατα (καθ. γαλλικών) 

… χρειαζόµαστε κάποια χρήµατα, οπωσδήποτε  µε απλές διαδικασίες για να µπορούν οι 

µαθητές µας, να έχουν υλικά να δουλέψουν κάποια πράγµατα στην πορεία εφαρµογής  

και προτείνουµε µέρος αυτών των χρηµάτων να δίνονται στην αρχή του προγράµµατος 

(καθ. αγγλικών). 

…αν είχαµε µια αίθουσα δική µας, µε βιβλία, όργανα, τραπέζια και τη δυνατότητα να 

συναντιόµαστε σε ώρες που θερµαίνετε το σχολείο θα κάναµε θαύµατα στην ΠΕ 

(µαθηµατικός). 

 

     Από τον προβληµατισµό και τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις 

προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
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• Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει να εφαρµόσει ένα ΠΠΕ µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι στο ολιστικό περιβάλλον, ώστε να 

αποκτήσουν σταδιακά στάσεις και συµπεριφορές αποφασιστικές για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει να εφαρµόσει ένα ΠΠΕ χωρίς δαπάνες 

υλοποίησης και αναρωτιούνται: «∆απανηρά ΠΠΕ για ποιον και γιατί;»  

• Κύρια αιτία αναφέρεται ότι είναι ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του Σχεδίου 

Υποβολής Πρότασης (ΣΥΠ) των ΣΠΠΕ µε απαιτήσεις που πολλοί εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να διαχειριστούν, ενώ οι εκπαιδευτικοί που το επιχείρησαν και 

µπόρεσαν να τα καταφέρουν το επανεπιχειρούν και βελτιώνονται από την 

εµπειρία τους. 

• Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιµούν και προτείνουν να έχουν όλα τα ΠΠΕ 

του δηµόσιου σχολείου την εύνοια της αξιοπρεπούς χρηµατοδότησης, για να µην 

υπάρχουν τυχεροί και άτυχοι µαθητές. 

 

     Στα παραπάνω αξίζει να συµπληρωθεί ότι: 

• Οι εκπαιδευτικοί εκπονούν τα ΠΠΕ εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Οι 

συνάδελφοι δουλεύουν τα προγράµµατα στο περιθώριο της σχολικής ζωής, κάτω 

από αντίξοες συνθήκες και συνήθως µε την απαξίωση του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας. Όχι γιατί δεν είναι θαυµαστή η δουλειά 

τους, αλλά γιατί οι άλλοι δεν γνωρίζουν και δεν διαθέτουν το χρόνο για να 

ενηµερωθούν γι’ αυτήν. 

• το αντικείµενο της Π.Ε οι συνάδελφοι  δεν το διδάχθηκαν, όταν φοιτούσαν  στο 

Πανεπιστήµιο. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι µια κοπιαστική 

διαδικασία που για χρόνια τώρα γίνεται µε κατάθεση ψυχής από τους ίδιους και 

τους Υπεύθυνους Π.Ε των ∆/νσεων. 

• η διάθεση του προσωπικού χρόνου και το µεράκι των φωτισµένων δασκάλων είχε 

σαν αποτέλεσµα αυτό το κίνηµα της εξάπλωσης της Π.Ε και όλων των 

καινοτόµων δράσεων στα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης που ο σχολικός 

χρόνος, ειδικά στα Λύκεια είναι πολύτιµος. 

• η υλοποίηση των Π.Π.Ε στα σχολεία είναι µια καθηµερινή διαµορφωτική 

δηµιουργία µε θαυµαστά παιδαγωγικά  αποτελέσµατα, µε πολύ σηµαντικά τελικά 

προϊόντα και ανάπτυξη σχέσεων λατρείας µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

     Να σηµειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος ΣΠΠΕ στα 

σχολικά έτη 2002-03 έως 2005-06 υπήρξε στενή συνεργασία της Υπεύθυνης Π.Ε. µε 

τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που υλοποίησαν ΣΠΠΕ. Επίσης στις συναντήσεις 

εργασίας µε όλους τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν ΠΠΕ γινόταν εντατική 

συζήτηση µε σκοπό να υποβληθεί το ΠΠΕ στα ΣΠΠΕ. Υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις 

και αντιρρήσεις. Οι συνάδελφοι επέλεγαν τη διαδικασία υλοποίησης του 

προγράµµατος χωρίς χρηµατοδότηση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Όλα τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως Π.Π.Ε. ή ΣΠΠΕ 

συνέβαλαν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει να εφαρµόσει 

τα ΠΠΕ χωρίς δαπάνες υλοποίησης καθώς υπάρχουν δυσκολίες τόσο στη σύνταξη 

των ΣΥΠ όσο και στην υλοποίηση των ΣΠΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης στο 
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δηµόσιο σχολείο ασχολούνται µε την εφαρµογή Προγραµµάτων Π.Ε. µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση των µαθητών, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για στάσεις 

και συµπεριφορές φιλικές προς το ολιστικό περιβάλλον.  

 

     Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας, αλλά και την εµπειρία των 

εισηγητών σε ΠΠΕ, προτείνεται:  

• Να δοθεί για την εφαρµογή προγραµµάτων ολόκληρη εργάσιµη µέρα από το 

πρωί, σταθερά η Παρασκευή. Η υλοποίηση των Προγραµµάτων να γίνει σε τρία 

επίπεδα. Μεθοδολογικά και σε Ζώνες Εφαρµογών ωρολογίου προγράµµατος: α. 

Θεωρία – ∆ιδακτικές, Βιωµατικές µέθοδοι στην αίθουσα. β. Εργαστήρια – 

Συνεργασίες στο σχολικό χώρο. γ. Οµάδες Εργασίας στο πεδίο (Σχολικό – 

Φυσικό περιβάλλον). Η Ευέλικτη Ζώνη να επεκταθεί στα γυµνάσια όλης της 

χώρας, να αξιοποιηθεί η πλούσια εµπειρία της πολύχρονης πετυχηµένης 

υλοποίησης των Προγραµµάτων ΠΕ. Ο Υπεύθυνος ΠΕ να είναι συνυπεύθυνος για 

την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης σε κάθε ∆/νση Εκπαίδευσης µαζί µε τους 

Υπεύθυνους όλων των σχολικών  δραστηριοτήτων που γνωρίζουν να καθοδηγούν 

και να υποστηρίζουν την υλοποίηση προγραµµάτων. Να εγκρίνονται οπωσδήποτε 

ως προγράµµατα Σχολικών δραστηριοτήτων και αυτά της Ευέλικτης Ζώνης από 

το Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων. Να υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα να 

υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου η Ευέλικτη Ζώνη ή 

εκτός. Το ίδιο και το ωράριο των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι δεν είναι 

όλοι θετικοί απέναντι στην εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης.   

• Να αναγνωριστεί συγκεκριµένα ο ρόλος της βιωµατικής προσέγγισης στη 

µάθηση και να υπάρξει νοµικό πλαίσιο (και νοµική κάλυψη των εκπαιδευτικών) 

στις αυθηµερόν ασκήσεις πεδίου εντός και εκτός νοµού σε τόπους µε 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 

• Η ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (Αστικού τύπου) και 

Υποστήριξης Π.Ε. στις έδρες όλων των ∆/σεων, Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης µε διευρυµένες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις για την υποστήριξη 

των ΠΠΕ των σχολείων των αντίστοιχων ∆/νσεων Εκπ/σης. Επίσης να διαθέτει 

υποστηρικτικές δοµές για τη µελλοντική υποστήριξη των περιφερειακών ΚΠΕ 

του νοµού. Να λειτουργήσει µελλοντικά ως συντονιστικό κέντρο των ΚΠΕ του 

Νοµού.  

• Οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να έχουν συµβουλευτικό ρόλο στη 

Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ της έδρας του κάθε Νοµού, για να εξασφαλίζεται 

άµεση αποτελεσµατική συνεργασία για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 

για την υποστήριξη των Π.Π.Ε των σχολείων. 

• Είναι πολύ σηµαντικό η ίδρυση των ΚΠΕ-Κέντρων Υποστήριξης Π.Ε να 

γίνεται µε πιο απλή διαδικασία και µε µικρότερες δαπάνες ώστε να διευκολυνθεί 

η πρωτοβουλία των τοπικών παραγόντων και η σχετική οικονοµική στήριξη (βλ. 

ΚΕΣΥΠ ή ΟΚΑΝΑ κ.ά.). 

• Όσο αφορά τη χρηµατοδότηση, προτείνεται τα ΚΠΕ να αναλάβουν τη 

χρηµατοδότηση όλων των προγραµµάτων Π.Ε των σχολείων µε ίση συµµετοχή 

στην έγκριση και διαχείριση των Υπευθύνων Π.Ε. Το ΕΠΕΑΕΚ προτείνεται να 

χρηµατοδοτεί µέσω ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ µε ίση συνυπευθυνότητα, όλα τα 

ΠΠΕ µε µικρότερα ποσά, π.χ. 600 €  ως 900 € (και όχι περισσότερο) και να 

ευνοούνται οι συνεργασίες και οι συµπράξεις µεταξύ σχολείων. Μέρος  των 

χρηµάτων των προγραµµάτων (50% έως και 80%) προτείνεται να δίνονται στο 
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πρώτο τρίµηνο. Επίσης να δοθεί χρηµατοδότηση για µόνιµες υποδοµές στα 

σχολεία, αίθουσες µε ειδικό εξοπλισµό, για να αξιοποιηθούν ως αίθουσες 

υλοποίησης ΠΠΕ. 

• Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των µαθητών στα ωρολόγια προγράµµατα των 

ΚΠΕ.   

• Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα Επιµορφωτικά Σεµινάρια των ΚΠΕ να 

γίνεται µε αίτηση απ’ ευθείας στα ΚΠΕ, που όµως να τηρούν µητρώο 

συµµετεχόντων εκπαιδευτικών ονοµαστικά (και µε αύξοντα αριθµό συνολικής 

προσωπικής συµµετοχής), σε κάθε τίτλο σεµιναρίου. Ταυτόχρονα να 

ενηµερώνεται ηλεκτρονικά αντίστοιχο µητρώο του Συντονιστικού Κέντρου των 

ΚΠΕ όλης της χώρας. 

• Σαφής ορισµός του ρόλου των Μ.Κ.Ο. στην οργάνωση Π.Π.Ε. και του ρόλου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προσωρινά ∆ίκτυα και η εφαρµογή Π.Π.Ε. µε 

αφορµή διαγωνισµούς µε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µην 

υλοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο και δοµή από όλα τα άλλα Π.Π.Ε. ∆ηλαδή να 

είναι απαραίτητη η ενηµέρωση του Υπεύθυνου Π.Ε., η έγκριση και να τηρούνται 

το πεντάµηνο υλοποίησης και ο αριθµός µαθητών (15-30). Οι "∆ιαγωνισµοί" δεν 

είναι πάντα θεµιτοί και δηµιουργούν αρνητικές εµπειρίες, εντυπώσεις και 

συναισθήµατα στους συµµετέχοντες µαθητές και εκπαιδευτικούς.  

• Ίδρυση Γραφείου Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σ’ όλες τις ∆/νσεις Β΄/θµιας 

Εκπαίδευσης, Καινοτόµων δράσεων, ∆ικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Ευρωπαϊκών Συνεργασιών και Προγραµµάτων µε αποσπασµένους σε αυτό όλους 

τους Υπεύθυνους των Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, κοινό µε την Α΄/θµια 

Εκπαίδευση. Το γραφείο να εγκρίνει την υλοποίηση των Προγραµµάτων 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων µε επιτροπή από τα στελέχη του χωρίς να χρειάζεται η 

σύσταση της Επιτροπής Σχολικών ∆ραστηριοτήτων µε τη µορφή που υπάρχει. 

 

     Εδραιώθηκε στη συνείδηση όλων, ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ο 

θεσµός που θα οδηγήσει στην αντιµετώπιση και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων. Έχει γίνει συνείδηση όλων µας ότι απαιτείται πολύ προσπάθεια, δουλειά 

και µεράκι για να πετύχουµε το στόχο µας. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
     Ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν στις συνεντεύξεις και 

έτσι µας έδωσαν το πολύτιµο υλικό για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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