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ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΛΚΕΘΕ – ΠΕΕΚΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Σκέψεις για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών δράσεων με 

βάση τα νέα στοιχεία της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 

της πατρίδας μας και της διεθνούς κρίσης στη Μεσόγειο» 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ 
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• Η Θάλασσα ένα από τα κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος της 
χώρας μας έχει άμεση σχέση με την Ιστορία, την Οικονομία και 
τον Πολιτισμό της και αποτελεί ένα θέμα ελκυστικό για τους 
μαθητές και ενδιαφέρον για τις τοπικές κοινωνίες.  

 

• Η γνώση για τη δομή και τη λειτουργία των παράκτιων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των διαταραχών που οφείλονται 
σε ανθρωπογενή αίτια (ρύπανση, υπεραλίευση κλπ) 

    και  

 η κριτική συζήτηση των προβλημάτων  

 με στόχο την καλύτερη διαχείριση είναι προϋποθέσεις απαραίτητες 
για τη συμμετοχή του Ενεργού Πολίτη στην κατεύθυνση της 
εύρεσης λύσεων, που θα λειτουργούν υπέρ  

 της ποιότητας της ζωής,  

 της οικολογικής ισορροπίας  

 και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης. 
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Μας σοκάρει η αντίθεση ανάμεσα στις φυσικές ομορφιές των 

θαλασσών, των παραλιών και των νησιών μας, που ζούσαμε τόσα 

χρόνια και στην τραγική πραγματικότητα των απελπισμένων 

συνανθρώπων που έρχονται με βάρκες στη χώρα μας για να σωθούν 

από τον πόλεμο και την πείνα. 

 

  

Ξύπνημα για τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας 

επειδή κάποιες ομάδες άπληστων, από μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, 

προσπαθούν με κάθε μέσον και χωρίς ηθικές αναστολές να 

μεγιστοποιήσουν τα πλούτη και τα κέρδη τους και τον έλεγχο  πάνω 

στις οικονομίες και τους λαούς άλλων χωρών.  

 

Οι πόλεμοι στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές του κόσμου και η 

άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη πρέπει να ταρακουνήσουν 

συνειδήσεις πριν να είναι πολύ αργά. Φαίνεται ότι η ανθρωπότητα 

ξέχασε γρήγορα τι έγινε στον κόσμο από το 1939 μέχρι το 1944.  
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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα πρέπει: 

 

• Να απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό, χωρίς 
αποκλεισμούς και να γίνεται προς όφελος  του μέλλοντος 
όλου του λαού και της χώρας 

 

• Να ιεραρχεί προτεραιότητες στην επιλογή θεματολογίας.  

(Δεν είναι ισοβαρή π. χ. τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της 
διαχείρισης του νερού, της ρύπανσης, του πολέμου με άλλα 
ήσσονος σημασίας θέματα). 

 

• Να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες της χώρας, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε 
συνθήκες πολύπλευρης κρίσης (η οργάνωση και η ανάπτυξη 
πρέπει να γίνεται με οικονομία χρημάτων και πόρων και να 
δίνεται έμφαση στην προώθηση αξιών).  
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• Να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς συνθήκες και στη σημερινή 
πραγματικότητα, την αναγκαιότητα προάσπισης της ειρήνης 
και της αλληλεγγύης (σύμφωνα και με τα πορίσματα της 
διάσκεψης της Τιφλίδας), και την αντίσταση στην κυριαρχία 
της υπερσυγκέντρωσης  χρηματιστηριακών κερδών.  

• Να αξιοποιεί όλες τις δυνατές συνεργασίες με βάση τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε φορέα σε ένα σύστημα 
συλλειτουργίας χωρίς ανταγωνισμούς (Σχολείο, Διεύθυνση, 
ΚΠΕ, ΑΕΙ. Δήμος, Τοπική κοινωνία, ΜΚΟ κλπ)  

• Να διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) του 
εκπαιδευτικού συστήματος, σε όλες τις βαθμίδες με ενότητες 
περιβαλλοντικής θεματολογίας.  

• Να συντονίζεται από φορείς του Δημόσιου Εκπαιδευτικού 
Συστήματος.  

• Να αναπτύσσεται  στην κατεύθυνση τόπος- περιφέρεια-
χώρα-κόσμος και να οργανώνεται πρώτα πρώτα σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η περιφερειακή οργάνωση επιβάλλεται 
στο πλαίσιο ενός δημοκρατικά αποκεντρωμένου 
εκπαιδευτικού συστήματος.  
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• Οι θεσμικές αλλαγές τελούν υπό την αίρεση 
επάρκειας εκπαιδευτικών και χρημάτων κατά τη 
νέα Σχολική χρονιά. Αυτοί που θα αποφασίσουν ας 
ξεκινήσουν αρχικά από ένα φτωχό σενάριο που 
κανείς δε μπορεί να αποκλείσει λόγω της οικονομικής 
κρίσης. 

 

 

• Το φτωχό θα γίνει πλούσιο χάρη στην εθελοντική 
προσφορά εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην ΠΕ 
από αξιακό προσανατολισμό και ιδεολογία και 
προοδευτικά θα βελτιώνεται όσο καλυτερεύει η 
κατάσταση. 
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Δυο παραδείγματα που δείχνουν την ανάγκη ιεράρχησης 

θεματικών προτεραιοτήτων : 

Στο Πανελλήνιο συνέδριο του 2007 της ΠΕΕΚΠΕ, στη Φιλοσοφική 

Σχολή του ΕΚΠΑ, είχα παρουσιάσει το αποτέλεσμα απλής έρευνας 

σε 50.000 μαθητές, που έκαναν προγράμματα ΠΕ στην Αττική, 

σύμφωνα με το οποίο  

το 95% από αυτούς δεν γνώριζαν από πού υδρεύεται το 

λεκανοπέδιο. 

 

Δηλαδή δεν ήξεραν από πού πίνουν νερό (!) και όπως είναι φυσικό 

αγνοούσαν το ότι τα υδατικά αποθέματα της Αττικής έχουν 

εξαντληθεί  προ πολλού, όπως και ότι οι ανάγκες μας καλύπτονται 

από την Υλίκη, το Μόρνο και τον Εύηνο, με όλες τις προεκτάσεις 

αυτής της άγνοιας στις καθημερινές πρακτικές, στη διαχείριση 

του νερού αλλά και του πράσινου κατ’ επέκταση. 
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Τα δύο τελευταία χρόνια (2014-15 και 2015-16),  

σε δείγμα 5,000 περίπου μαθητών,  

παρατήρησα ότι ένα μεγάλο ποσοστό (50%) γνωρίζει τη 

συνεισφορά των φυτών στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας, αλλά είναι 

πολύ μικρά τα ποσοστά των μαθητών (από μηδενικά έως 5%) 

που γνωρίζουν ότι τα φυτά: 

 

- Προσφέρουν τροφή στους ανθρώπους και είναι σημαντικό 

μέρος της τροφικής αλυσίδας. 

- Τροφοδοτούν με πρώτη ύλη τη χαρτοβιομηχανία, την 

επιπλοποιεία, τη ναυπηγική, τις οικοδομές, τις 

φαρμακοβιομηχανίες κ.α.  

- Ομορφαίνουν το περιβάλλον και τη ζωή μας.  

- Έχουν αντιπλημμυρικό και αντιδιαβρωτικό ρόλο. 



9 

• Μικρότερες δαπάνες (για το Σχολείο, το ΚΠΕ, την 

οικογένεια, τον εκπαιδευτικό) 

 

• Προσαρμογή στις αντικειμενικές δυνατότητες των Σχολείων 

λόγω κρίσης και ενίσχυσή τους μέσω του ΕΣΠΑ  

 

• Θεσμικές αλλαγές από το ΥΠΠΕΘ για καλύτερη οργάνωση 

της ΠΕ (περιφερειακή) και εξοικονόμηση πόρων  

 

• Προσαρμογές στη θεματολογία (προτεραιότητες σε 

σπουδαία θέματα και έμφαση σε θέματα ειρήνης, 

ανθρωπιστικών αξιών και κοινωνικής δικαιοσύνης, που είχαν 

περάσει σε δεύτερη μοίρα)  

 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



10 

Κάθε πρόγραμμα Π.Ε στο Σχολείο έχει ανάγκες σε υλικά, 

μετακινήσεις κ.λ.π. 

Θα πρέπει να βρίσκουμε τις πιο οικονομικές λύσεις και ο 

προϋπολογισμός να γίνεται με όρους ρεαλισμού και λιτότητας. 

 

- Οι μετακινήσεις να προγραμματίζονται σε συχνότητα και 

αποστάσεις που να μπορούν να συμμετέχουν παιδιά φτωχών 

οικογενειών. 

 

- Να δώσουμε βάρος στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των 

μελών των ομάδων και στις συζητήσεις ατομικών προβλημάτων 

στην ομάδα.  

 

- Να αξιοποιούμε τις δυνατότητες εθελοντικής συμμετοχής γονέων. 
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• Αρχικά η Π.Ε γινόταν μόνο σε προγράμματα εκτός σχολικού 
ωραρίου και στη συνέχεια και με εκπαιδευτικές επισκέψεις 
στα ΚΠΕ.  

 

• Μετά από πολλούς αγώνες της ΠΕΕΚΠΕ καταφέραμε να μπει 
η ΠΕ στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου, στην 
Ευέλικτη Ζώνη των Δημοτικών, στις Βιωματικές Δράσεις και 
στις Ερευνητικές Εργασίες της Δευτεροβάθμιας. 

 

•  Στη Δευτεροβάθμια σε αυτό το επίπεδο, λείπει το βιωματικό 
μέρος και η συνεργασία με τις υποστηρικτικές δομές.  

 

• Γι’ αυτό θα πρέπει με καλή συνεργασία Σχολικών Συμβούλων 
και Υπευθύνων ΠΕ, οι Μαθητικές Ομάδες που εργάζονται σε 
αυτά τα πλαίσια με περιβαλλοντικό αντικείμενο να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στα ΚΠΕ για να απολαμβάνουν 
το βιωματικό μέρος της παιδαγωγικής εφαρμογής στην πράξη.  
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Θεσμικές, διοικητικές και οικονομικές ρυθμίσεις που μπορούν  

να γίνουν από το ΥΠΠΕΘ: 

 Να δώσει έμφαση στην περιφερειακή οργάνωση της ΠΕ, 

δίνοντας δυνατότητες διεύρυνσης των συνεργασιών με όμορες 

Περιφέρειες. Αυτό μπορεί να γίνει με:  

- γραφείο ΠΕ σε κάθε Περιφέρεια εκπαίδευσης  

  (σήμερα δεν υπάρχει)  

- ένα νέο σχεδιασμό αλλαγών στις εμβέλειες εκπαιδευτικών 

επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων των ΚΠΕ 

- οργάνωση της επιμόρφωσης σε περιφερειακή βάση ή και με 

διεύρυνση σε όμορες  Περιφέρειες (Επιμόρφωση στελεχών με 

συνεργασία Πανεπιστημιακών τμημάτων Περιβαλλοντικών και 

Παιδαγωγικών επιστημών) και επιμόρφωση εκπαιδευτικών με 

συνεργασία ΚΠΕ και Υπευθύνων  

- νέα οργάνωση στη λειτουργία, τις συνεργασίες και τις δράσεις 

των θεματικών δικτύων. 



13 

Το ΥΠΠΕΘ: 

 να απευθυνθεί στις Διοικητικές Περιφέρειες για λειτουργική 

συνεργασία & οικονομική στήριξη των ΚΠΕ και να τις 

συμπεριλάβει σε διευρυμένες συμβάσεις, αφού οι Δήμοι 

αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και αφού κάθε ΚΠΕ 

εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες άλλων Σχολείων, εκτός του Δήμου. 

 

 να χρηματοδοτήσει από το νέο ΕΣΠΑ (2013-20) τα Σχολικά 

προγράμματα ΠΕ, όπως με επιτυχία είχε γίνει την τετραετία 2002-

06. 

 

 να χρηματοδοτήσει από το νέο ΕΣΠΑ τα ΚΠΕ στοχεύοντας 

καθαρά στην υποστήριξη της ΠΕ, στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (και όχι μαϊμού πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης, όπως τα τελευταία χρόνια). 
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 να περιορίσει τα ανά έτος ταξίδια των στελεχών ΠΕ σε άλλες 

περιφέρειες ώστε και οικονομίες να γίνουν, αλλά και τα στελέχη να 

ασχολούνται πιο ουσιαστικά με το κύριο έργο που προβλέπει το 

καθηκοντολόγιο τους στα ΚΠΕ ή στις Διευθύνσεις. 

 

  να θέσει όριο στις συμμετοχές στελεχών ΠΕ σε θεματικά 

δίκτυα, ώστε να εργάζονται ουσιαστικά και να προσφέρουν σε αυτά 

(θυμίζω ότι υπάρχουν αυστηρά όρια για τις συμμετοχές 

εκπαιδευτικών Σχολείων σε προγράμματα ΠΕ και σε δίκτυα). 

 

  να εξομοιώσει τις Διαχειριστικές Επιτροπές των ΚΠΕ - που 

δεν χρηματοδοτεί το ΥΠΠΕΘ εδώ και 3 χρόνια - με τις Σχολικές 

Επιτροπές, ώστε να υπάρχει ελάχιστη χρηματοδότηση όπως στα 

Σχολεία.  
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• Να διασφαλίσει την κατανομή των ΚΠΕ ανά την επικράτεια 
σύμφωνα με την αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας  

 

• Να πληρούνται  προϋποθέσεις πληθυσμιακής αντιστοιχίας και 
προσβασιμότητας προς το μαθητικό δυναμικό.  

 

• Σήμερα στερούνται τη δυνατότητα να έχουν αυτή την 
υπηρεσία εκατοντάδες χιλιάδων μαθητών στην Αττική,  

 η οποία έχει μόνο 4 ΚΠΕ, όσα δηλαδή και Περιφέρειες με 
υποπολλαπλάσιο αριθμό Σχολείων και μαθητών.  

 Αυτό έγινε γιατί παραβιάστηκαν τα ορθολογικά κριτήρια που 
είχαν τεθεί για τις αποφάσεις ιδρύσεων ΚΠΕ και επικράτησαν 
πελατειακές σχέσεις.  

 Όλες οι Περιφερειακές ενότητες της χώρας έχουν ΚΠΕ, ενώ 4 
Περιφερειακές ενότητες  στην Αττική δεν έχουν. 

 (τον τελευταίο χρόνο ιδρύθηκαν 2 νέα ΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, ας 
γίνει κάτι και για την Αττική)   
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• Στις διαδικασίες έγκρισης μετακινήσεων μαθητικών ομάδων 
της Β/θμιας εκπαίδευσης μόνο ο Μητροπολίτης δεν υπογράφει. 

  

• Για μετακίνηση εντός Δ/νσης μπορούμε να επαναφέρουμε την 
έγκριση στην οικεία Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας και εντός της 
Περιφερείας στον Περιφερειακό Δ/ντη.  

 

• Στην οικονομική διαχείριση των ΚΠΕ (που έχει μετατρέψει 
τους Υπευθύνους και τους αναπληρωτές τους σε γραφιάδες και 
λογιστές  που ασχολούνται διαρκώς με έρευνες αγοράς, 
προσφορές, στατιστικούς πίνακες, πίνακες δαπανών, τιμολόγια, 
αποδείξεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, απολογιστικά στοιχεία, 
παρουσιολόγια, πρακτικά κ.ο.κ. αντί να ασχολούνται με την 
οργάνωση και εφαρμογή της Εκπαίδευσης και της 
Επιμόρφωσης.) μπορούν να γίνουν απλοποιήσεις τουλάχιστον 
για μικροδαπάνες και λογαριασμούς που δεν χρειάζονται 
προσφορές, όπως εκείνοι των ΔΕΚΟ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο ετεροχρονισμός των προκηρύξεων των θέσεων για τις 

θητείες των Στελεχών  Εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολείων, 

Σχολικών Συμβούλων, Υπευθύνων και Εκπαιδευτικών ΚΠΕ, 

Υπευθύνων ΠΕ και Σχολικών Δραστηριοτήτων κλπ) έχει ως 

αποτέλεσμα ή ο ένας να φεύγει στο μέσο της θητείας του για 

άλλη θέση προκαλώντας κενό και δυσλειτουργία ή να 

αποκλείεται από μια θέση την οποία επιθυμεί περισσότερο 

και στην οποία θα απέδιδε καλύτερα.  

Αυτό αντιμετωπίζεται με παράταση κάποιων θητειών, ώστε και 

οι ισχύουσες να τελειώσουν και οι προκηρύξεις να γίνουν 

ταυτόχρονα για όλες τις θέσεις την ίδια περίοδο και για 3 ή 4 

χρόνια.  



18 

Τα ΚΠΕ μπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες για : 

 
  τα έντυπα (φωτοτυπίες, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό), 
αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές δυνατότητες ,π.χ  cd.  

 
  τα τηλέφωνα, αξιοποιώντας περισσότερο την ηλεκτρονική 
επικοινωνία.  

 
  τις μετακινήσεις, σε λογικά όρια, και όπου μπορούν να γίνουν 
συναντήσεις επιτροπών ή συνεργατών με τηλεδιάσκεψη (Skype), 
να προτιμηθεί αυτός ο τρόπος. 

  
  τα γεύματα με κριτήρια λιτότητας αλλά και αξιοπρέπειας για 
τον Εκπαιδευτικό και το μαθητή.  
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http://peekpeattikis.gr/ 


