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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη µεθοδολογίας για το σχεδιασµό, οργάνωση και 
υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

1. Η ανάγκη αυτή αναφέρεται τόσο 
ως στοιχείο ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών µίας περιοχής, όσο και ως 
εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονοµίας.  

Ο Οδηγός οργάνωσης προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονοµίας, γνωριµίας µε τους τοπικούς 
φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους και δηµιουργίας συνειδητοποιηµένων πολιτών, αφού η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι πεδίο πολλαπλών συνεργασιών διεπιστηµονικής 
προσέγγισης.  

Αντικείµενο της εισήγησης, αποτελεί η προσέγγιση και η µεθοδολογία ανάπτυξης 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι δυνατότητες που δηµιουργούνται µέσα από 
ένα θέµα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης, η παρουσίαση των βηµάτων ώστε να 
οργανωθεί ένα στοχευµένο, ενδιαφέρον και αποτελεσµατικό πρόγραµµα και ο τρόπος 
µέτρησης των αποτελεσµάτων και της µακροπρόθεσµης επίδρασης στην τοπική οικονοµία.  

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέµατος, έλαβε υπόψη της 
τα εξής:  

- Την ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
- Τον τρόπο εφαρµογής αυτών των µεθόδων εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
- Την προσπάθεια αξιολόγησης της αξίας και της ανάγκης της χρήσης των 

εκπαιδευτικών µέσων στην ευαισθητοποίηση των οµάδων στις οποίες απευθύνεται  
- Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του εργαλείου στην 

τοπική οικονοµία.  
Ο στόχος κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας ήταν ο εντοπισµός των παραγόντων – 
παραµέτρων που συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη µίας περιοχής, οι οποίοι παράγοντες 
µπορεί και να αποτελούν στοιχείο συγκρούσεων των κοινωνικών οµάδων, που 
δραστηριοποιούνται σε µία περιοχή.  

Ως εµπειρικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν οι σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από 
τους εταίρους

2 του Σχεδίου µε τίτλο: Parks Protection, που είναι φορείς τοπικής δράσης, µε 
εµπειρία στη διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των τοπικών πόρων. 

H πιλοτική εφαρµογή του Οδηγού στην περιοχή του Πάρνωνα καθώς και η παρουσίασή 
του σε δύο εκδηλώσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας, αποτέλεσαν στάδια για τη διερεύνηση, 
τόσο της ανάγκης ανάπτυξης του εργαλείου αυτού, όσο και της χρησιµότητάς του, ως 
εργαλείου στήριξης της τοπικής οικονοµίας.  

Η συµµετοχή µαθητών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονοµικών εκπροσώπων, 
εκπροσώπων των δηµοσίων φορέων, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του διαλόγου και στην 
ανταλλαγή απόψεων εξασφάλισης πρακτικότητας και χρηστικότητας του Οδηγού.  

Τα συµπεράσµατα τα οποία αφορούν την οργάνωση προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, ως τοπικού οικονοµικού πόρου, αναφέρονται:   

                                                 
1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ΠΕ  
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- στην ανάγκη καταγραφής, διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
των περιοχών που συνδυάζουν την ορεινότητα και την αποµάκρυνση από τα αστικά 
κέντρα 

- στην ολοκληρωµένη και αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, τεχνική/ 
τεχνολογική και πολιτισµική) ανάπτυξη των ορεινών περιοχών σε αρµονία και µε 
σεβασµό στο περιβάλλον. 

- στην αποτελεσµατικότητα της αξιοποίησης των µεθόδων εκπαίδευσης για την 
οικονοµική ανάπτυξη µίας περιοχής  

- στην ανάγκη χρήσης της διεπιστηµονικότητας κατά την οργάνωση προγραµµάτων 
ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά µε το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον 

- στην όσο το δυνατόν ανάγκη συµµετοχής όλων των εκπροσώπων φορέων και των 
κατοίκων µίας περιοχής, τόσο για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας 
ζωής, συνέχισης της διαβίωσης σε αυτήν, όσο και ως στοιχείο τοπικής ανάπτυξης.  

 
Εισαγωγή 
Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η συνοπτική παρουσίαση του Οδηγού οργάνωσης 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ως εργαλείο που συµµετέχει στην 
αναπτυξιακή διαδικασία µίας περιοχής καθώς και ως στοιχείο που συµβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Η έκδοση του Οδηγού, φιλοδοξεί να αναδείξει προοπτικές και κατευθύνσεις για την 
προβολή των θεµάτων µίας περιοχής, την ευαισθητοποίηση, την ανάγκη ορθολογικής 
διαχείρισης και εν τέλει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.  

Η οικονοµία των περιοχών
3 που χρησιµοποιήθηκαν ως βάση ανάπτυξης των θεµάτων 

και ως περιοχές εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων, βασίζεται κύρια σε δραστηριότητες 
του πρωτογενούς τοµέα, ενώ µε την υλοποίηση διαρθρωτικών παρεµβάσεων, που 
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια παρελθόντων ετών, στο πλαίσιο των προγραµµατικών 
περιόδων 1983 – 1989, 1990 - 1993, 1994 - 1999, 2000 - 2006, η οικονοµία στράφηκε σε 
δραστηριότητες του τριτογενούς και κύρια στον τουρισµό.  

Ο τουρισµός αποτυπώνεται κύρια µε αυξηµένη επισκεψιµότητα, που αξιοποιεί τις 
υποδοµές εστίασης και φιλοξενίας, που έχουν δηµιουργηθεί µέσω των διαρθρωτικών 
παρεµβάσεων.  

Στις περιοχές των συνεργαζόµενων εταίρων που διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας και µε δυνατότητες προσανατολισµού των ασκούµενων 
δραστηριοτήτων σε µέτρα ήπιας διαχείρισης, µε τη  χρήση µεθόδων φιλικών προς το 
περιβάλλον όπως είναι η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η ολοκληρωµένη διαχείριση, η 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας κ.λπ., η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
από τους επισκέπτες, όπως παρατήρηση, πεζοπορία, συµµετοχή στη συλλογή καρπών, 
επίσκεψη σε αναπαλαιωµένα και χαρακτηριστικά και αξιόλογων κτίρια που έχουν αποκτήσει 
µία χρήση προβολής, η συµµετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές µε την τοπική κουζίνα, κ.λπ., 
δηµιουργεί άλλες προοπτικές ήπιας οικονοµικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές.   

Μέσο γνωριµίας, προβολής και ανάδειξης µίας περιοχής αποτελεί η διαδικασία της 
Εκπαίδευσης.  

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η µορφή εκπαίδευσης που προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες συνεργασιών και αποτελεί µέσο ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας.  

                                                 
3 Περιοχές δράσης και εφαρµογής αναπτυξιακών προγραµµάτων των Αναπτυξιακών Εταιρειών Πάρνωνα Α.Ε., 
Αιτωλική Α.Ε. και Πιερική Α.Ε.. Οι περιοχές αυτές εκτείνονται σε ΟΤΑ της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου 
(Νοµοί Αρκαδίας & Λακωνίας), ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας και σε ΟΤΑ της Πιερίας, αντίστοιχα.  
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Ο Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης της οργάνωσης προγραµµάτων 
δηµιουργίας συνειδητοποιηµένων πολιτών, αφού η περιβαλλοντική εκπαίδευση, αποτελεί 
πεδίο πολλαπλών συνεργασιών διεπιστηµονικής προσέγγισης.  

Η δηµιουργία εργαλείων και η επανάληψη καλών πρακτικών µίας περιοχής σε µία 
άλλη, φιλοδοξεί να αποτελέσει ουσιαστικό στόχο της έκδοσης.     

Παρουσιάζει µία µεθοδολογία οργάνωσης ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, ενώ:   

1. Αποτελείται από ένα τεύχος που περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια στα οποία 
αναπτύσσονται τέσσερις θεµατικές ενότητες, ενώ ακολουθεί παράρτηµα πινάκων 
χρηστικών για την οργάνωση ενός προγράµµατος, βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές 
πηγές, ενώ στο τέλος παρατίθεται παρουσίαση των εταίρων υλοποίησης του έργου.  

2. Συµπεριλαµβάνει την παρουσίαση της νοµοθεσίας που διέπει την οργάνωση ενός 
προγράµµατος ΠΕ και αφορά στις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η 
υποστήριξη της  υλοποίησης δράσεων ΠΕ από φορείς µε τη συνεργασία των 
βασικών βαθµίδων εκπαίδευσης, εξασφαλίζει την διεπιστηµονικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα µίας διοργάνωσης.   

3. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικά αρχεία παρουσίασης σε αρχείο µορφής power point, 
καθώς και excel αρχεία για την κάλυψη των αναγκών διαµόρφωσης και 
προσαρµογής των διοργανωτών κατά την οργάνωση ενός προγράµµατος.  

4. Αποτυπώνει τα διαφορετικά βήµατα οργάνωσης ενός προγράµµατος ΠΕ ως 
διαδικασία και µεθοδολογία, ενώ η στοχοθεσία, η κατάλληλη επιλογή θέµατος, η 
προσαρµογή των δράσεων µε βάση τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα του 
προγράµµατος ΠΕ, αποτελούν βήµατα µίας όσο το δυνατόν πληρέστερης 
οργάνωσης αυτού.  

5. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο διοργανωτή – φορέα παρουσίασης, προβολής 
και ευαισθητοποίησης σε επιλεχθέν θέµα προγράµµατος ΠΕ, ο οποίος µπορεί να 
προέρχεται είτε από το χώρο της  εκπαίδευσης ή από άλλη θέση και χώρο 
απασχόλησης.  

 
Ο Οδηγός προκειµένου να είναι κατανοητός παρουσιάζει θέµατα που αναφέρονται στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση

4, για το λόγο κυρίως της δηµιουργίας της αντίληψης ότι αυτή η 
µορφή εκπαίδευσης, δεν εµπίπτει αποκλειστικά στην µορφή της τυπικής  εκπαίδευσης.  

Η κατανόηση του τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, αποτελεί σηµαντικό βήµα για 
τη διοργάνωση ενός επιτυχηµένου ως προς την ικανοποίηση των στόχων προγράµµατος.  

Η φιλοσοφία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απορρέει από τη συνειδητοποίηση ότι η 
οξύτητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων, δεν αντιµετωπίζεται µέσα από νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, αλλά αντιµετωπίζεται από υπεύθυνους πολίτες.  

Οι υπεύθυνοι πολίτες µε οικολογική συνείδηση, διαµορφώνονται µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τη χρήση παιδευτικών µέσων. 

Το περιβάλλον στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση αντιµετωπίζεται σφαιρικά ως ενιαίο 
σύνολο που περιλαµβάνει:  

- το φυσικό: βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες του περιβάλλοντος (κλίµα, έδαφος, 
ανάγλυφο, νερό, χλωρίδα & πανίδα)   

- το τεχνητό ή δοµηµένο: αρχιτεκτονική χώρων, οικισµών και τεχνικών έργων,  
- το κοινωνικό: χωροταξική οργάνωση, οικονοµία, κοινωνικές δραστηριότητες, 

επικοινωνία, 
- το πολιτισµικό (πολιτισµός, τέχνες, γράµµατα)  

                                                 
4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ΠΕ 
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- το ιστορικό (τόποι, δραστηριότητες, κατασκευές) καθώς επίσης και ως προς τις 
διάφορες αλλοιώσεις που οδηγούν σε διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και 
υποβάθµιση του ίδιου του περιβάλλοντος.  

 
Με βάση τα παραπάνω, απαιτείται πολυεπιστηµονική και διεπιστηµονική προσέγγιση όλων 
των πτυχών της  περιβαλλοντικής αγωγής.  
 
Ο Οδηγός, αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που αναφέρονται:  

1. στην οργάνωση,  
2. στις διαδικασίες και στη µεθοδολογία υλοποίησης,  
3. στο χρονοδιάγραµµα,  
4. στην εξεύρεση πόρων καθώς και  
5. στη διάδοση των αποτελεσµάτων ενός προγράµµατος, προκειµένου να 

λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και σε όφελος ανθρώπων και περιβάλλοντος.  
 
Η οργάνωση ενός προγράµµατος αναφέρεται τόσο για την τυπική όσο και για την άτυπη 
εκπαίδευση. Έτσι, πέρα από τις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης, προγράµµατα Π.Ε. 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ΟΤΑ, κέντρα ενηµέρωσης 
προστατευόµενων περιοχών, επιχειρήσεις που εφαρµόζουν πολιτικές περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO, EMAS κλπ) και άλλους φορείς.  

Ερευνητές του πεδίου της Π.Ε. υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός 
προγράµµατος Π.Ε. πρέπει να ακολουθεί µια πορεία που αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά 
και ανατροφοδοτούµενα βήµατα:  
- Επιλογή διδακτικών στόχων,  
- Πρώτη αξιολόγηση,  
- Εφαρµογή διδακτικών διαδικασιών,  
- Τελική αξιολόγηση. 
 
Η γενική µεθοδολογία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 15: 

 
Σχήµα 1: Γενική Μεθοδολογία Οργάνωσης Προγράµµατος ΠΕ  
Figure 1: General Methodology in Organising an environmental education program 

                                                 
5 Η διαδικασία αυτή ή ¨το γενικό αυτό µοντέλο¨ προέρχεται από τη δουλειά  ερευνητών του πεδίου της 
Εκπαίδευσης που το ονόµασαν “The General  Teaching  Model - GTM”. Η µεθοδολογία αυτή προτείνεται, 
προεκτείνοντας το GTM, στο µέτρο που να επιτυγχάνει τους στόχους ενός ολοκληρωµένου  προγράµµατος 
Π.Ε., ανεξάρτητα από το επίπεδο (θεσµό) στον οποίο απευθύνεται και το επίπεδο εκπαίδευσης – προετοιµασίας 
του εκπαιδευτή. 
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Ο Οδηγός στο παράρτηµα, περιλαµβάνει πίνακες – µεθοδολογικά εργαλεία, ως 
υποδείγµατα προσδιορισµού περιεχοµένων, χρονοπρογραµµατισµού, κατάρτισης 
προϋπολογισµού και υπόδειγµα ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, τόσο από τους εκπαιδευόµενους, όσο και από τους εκπαιδευτές.  
 
Τα αντικείµενα που αναπτύσσονται στον Οδηγό αφορούν στις παρακάτω θεµατικές 
ενότητες:   
A. Οργάνωση. Βήµατα για την υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ  
B. ∆ιαδικασίες υλοποίησης, εµπλεκόµενοι φορείς  
C. Χρονοδιάγραµµα – Πόροι υλοποίησης ενός προγράµµατος ΠΕ   
D. ∆ιάδοση προγραµµάτων ΠΕ – Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου  
 
Τα περιεχόµενα και τα στάδια της κάθε θεµατικής ενότητας του Οδηγού περιλαµβάνουν:  
A. Οργάνωση. Βήµατα για την υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ  
1. Ορισµοί εννοιών για την ΠΕ  
2. Προσδιορισµός οµάδων – στόχων οργάνωσης ενός προγράµµατος ΠΕ  
3. Προσδιορισµός θεµάτων ΠΕ  
4. Κριτήρια επιλογής θεµάτων ΠΕ  
5. Περιεχόµενα προγράµµατος ΠΕ  
B. ∆ιαδικασίες υλοποίησης, εµπλεκόµενοι φορείς  
1. Νοµοθετικό πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων ΠΕ  
2. Αρµοδιότητες κατά την υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ  
3. Οργάνωση – προγραµµατισµός συναντήσεων εµπλεκοµένων στην υλοποίηση   
4. Πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΠΕ 
5. Παραδείγµατα προγραµµάτων ΠΕ  
6. Πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα, διαδικασίες υλοποίησης  
C. Χρονοδιάγραµµα – Πόροι υλοποίησης ενός προγράµµατος ΠΕ   
1. Προσδιορισµός χρονοδιαγράµµατος  
2. Προϋπολογισµός προγράµµατος   
3. Εξασφάλιση οικονοµικών πόρων υλοποίησης προγράµµατος ΠΕ  
D. ∆ιάδοση προγραµµάτων ΠΕ - Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου  
1. ∆ηµοσιοποίηση προγράµµατος - Ευαισθητοποίηση εµπλεκοµένων και µη  
2. Αποτελέσµατα υλοποίησης ενός προγράµµατος ΠΕ  
3. Συνοπτική παρουσίαση Οδηγού Οργάνωσης προγράµµατος ΠΕ  
E. Βιβλιογραφία και Βιβλιογραφικές αναφορές  
F. Παρουσίαση εταίρων Σχεδίου PARKS PROTECTION 
 

Το κάθε στάδιο περιλαµβάνει οργανωτικές και πρακτικές πληροφορίες, ώστε οι 
ενδιαφερόµενοι στην οργάνωση ενός προγράµµατος να µπορούν να καθοδηγηθούν σε όλα τα 
θέµατα που θα αντιµετωπίσουν, µε στόχο το αποτέλεσµα της υλοποίησης να εξασφαλίσει την 
επιτυχία του υλοποιούµενου προγράµµατος. 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση κάθε θεµατικής ενότητας, µε πληροφορίες που 
αναφέρονται στην όσο το δυνατόν πληρέστερη διατύπωση εικόνας για την οργάνωση ενός 
προγράµµατος ΠΕ, που η αξία του έγκειται τόσο ως εργαλείο εκπαίδευσης, όσο και ως µέσο 
για την επιλογή θεµάτων και τον προσδιορισµό αντικειµένων κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος.  

Στο πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της ΠΕ, ώστε να 
αναδειχθεί ότι έχει αναπτυχθεί µέχρι σήµερα έντονος προβληµατισµός για αυτήν και τη µέχρι 
σήµερα καθιέρωσή της.  
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Η ΠΕ αποτελεί µία διαδικασία που προέκυψε ως αποτέλεσµα αλλεπάλληλων 
διασκέψεων για το περιβάλλον που πραγµατοποιήθηκαν στη δεκαετία του ’70 από την 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, την IUCN: 
∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης, και το UNEP: Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Προστασίας του ΟΗΕ. Στις διασκέψεις αυτές, προέκυψε ότι:        

«H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι διαδικασία αναγνώρισης αξιών και 
διασαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν οι ικανότητες και οι στάσεις οι απαραίτητες για 
την κατανόηση και εκτίµηση των σχέσεων, ανάµεσα στον άνθρωπο, στον πολιτισµό του και 
στο φυσικό του περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην άσκηση για τη λήψη 
αποφάσεων και στην καθιέρωση ενός κώδικα συµπεριφοράς που αφορά στη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος». 

Οι µορφές της ΠΕ αφορούν την τυπική, την µη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. Στην 
εκπαίδευση γενικά ο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στο να δίνονται απαντήσεις στους 
εκπαιδευόµενους, ενώ στην ΠΕ οι ερωτήσεις των µαθητευόµενων πρέπει να κατευθύνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία.   

 
 

Σχήµα 2. Μορφές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
Figure 2. Forms of Environmental Education  
 
Φορείς ενασχόλησης µε τη µη - τυπική ΠΕ µπορεί να είναι κυβερνητικοί φορείς, ΜΚΟ, κ.ά. 
Στο πλαίσιό της, εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι, όπου ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει ενεργά. 
Την ευθύνη υλοποίησης προγραµµάτων της τυπικής εκπαίδευσης, ΠΕ στην Ελλάδα έχουν οι 
βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
Παράλληλα, βάση και της πρότασης Νο 8 της ∆ιάσκεψης της Τιφλίδας, όπου η ΠΕ δεν 
απευθύνεται µόνο στους µαθητές, αναπτύσσονται οι κατηγορίες οµάδων για το ευρύ Κοινό, 
Ιδιαίτερες επαγγελµατικές ή κοινωνικές οµάδες Ειδικοί Επαγγελµατίες και Επιστήµονες.  
Τα τελευταία χρόνια, και µε αφορµή κύρια, την ανάγκη αντιµετώπισης περιβαλλοντικών 
προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες διοργάνωσης προγραµµάτων από:  

- Φορείς της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ, εταιρείες των ΟΤΑ) σε συνεργασία µε τις βασικές 
βαθµίδες εκπαίδευσης 

- Φορείς διαχείρισης του περιβάλλοντος  
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- Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, WWF, Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία κ.λπ.)  

- Συνεργασίες των παραπάνω, πολλές φορές µε την υποστήριξη προγραµµάτων είτε 
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης µε την οικονοµική υποστήριξη επιχειρήσεων   

 
Οι φορείς που είτε υποστηρίζουν τη διοργάνωση προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, είτε διοργανώνουν µεµονωµένα περιβαλλοντική ενηµέρωση, µπορεί να 
απευθύνονται σε πολλές οµάδες – στόχος, που είναι οι οµάδες των ενδιαφερόµενων.  

Η κάθε µία οµάδα – στόχος ενδιαφεροµένων έχει διαφορετικές απαιτήσεις κατά την 
οργάνωση και παρουσίαση µίας διοργάνωσης.   

Ο στόχος της κάθε διοργάνωσης, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ενέργειες – 
δράσεις που µπορούν να αναπτυχθούν για την επίτευξη του.   

Τα κριτήρια προσδιορισµού του περιεχοµένου, της διάρκειας ενός προγράµµατος ΠΕ, 
καθώς και τους στόχους της ευαισθητοποίησης της οµάδας – στόχου απορρέουν από την ίδια 
την οµάδα – στόχο, την ηλικία των συµµετεχόντων – εκπαιδευοµένων, την κατηγορία π.χ. 
παιδιά που συµµετέχουν σε συγκεκριµένη εξωσχολική δραστηριότητα (π.χ. οµάδα 
γυµναστικής, χορού, Μαθητές προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή/ και 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οµάδες εκδροµέων στους οποίους µπορεί σε κατάλληλους χώρους 
π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης, µε τη διοργάνωση 
προβολών συγκεκριµένης διάρκειας, προκειµένου να προκληθεί το ενδιαφέρον της οµάδας 
για θέµατα του περιβάλλοντος, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οµάδες ηλικιωµένων που 
φιλοξενούνται σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) ή άλλη οµάδα, 
οµάδες άσκησης θρησκευτικού τουρισµού, οµάδες άσκησης δραστηριότητας αναψυχής – 
περίπατο σε µονοπάτια, παρατήρηση στη φύση κ.λπ.).  

Ένα πρόγραµµα ΠΕ, από τη στιγµή που αποτελεί αντικείµενο διεπιστηµονικής 
προσέγγισης και για να αποφύγει να αποτελέσει απλά και µόνο µία ψυχαγωγική 
δραστηριότητα, εκδροµή για τους συµµετέχοντες, θα πρέπει να διαθέτει καταρτισµένους 
εκπαιδευτές.  

Ένα πρόγραµµα της τυπικής ή και της άτυπης ΠΕ, µπορεί να σχεδιασθεί και να 
πραγµατοποιηθεί ακολουθώντας συγκεκριµένα βήµατα σχεδιασµού που περιλαµβάνουν 
στάδια:  
1. Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση – πρόκληση ενδιαφέροντος  
2. Συγκρότηση Οµάδας υλοποίησης προγράµµατος ΠΕ (εκπαιδευτές – εκπαιδευτικοί – 

οµάδες µαθητών – λοιπές οµάδες  
3. Επιλογή του θέµατος - Ευαισθητοποίηση – Συνειδητοποίηση 
4. Οργάνωση προγράµµατος - Επιλογή χώρων, συνεργασιών & επισκέψεων 
5. Ανάλυση περιεχοµένου και καθορισµός στόχων 
6. Οργάνωση των οµάδων εργασίας 
7. Εργασία πεδίου – συλλογή πληροφοριών 
8. Επεξεργασία των πληροφοριών 
9. Αλληλοενηµέρωση των οµάδων 
10. Σύνθεση 
11. Παρουσίαση και δράση  
12. Προετοιµασία παρουσίασης  
13. Αξιολόγηση του προγράµµατος 
 

Η θεµατολογία προσδιορισµού ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
πηγάζει κύρια από την αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης και της δηµιουργίας 
συνειδητοποιηµένων πολιτών, που µε τις δράσεις τους και τη συµπεριφορά τους µπορούν να 
συµβάλλουν στην προστασία του φυσικού, ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  
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Έτσι, η προβολή κρίσιµων θεµάτων σύµφωνα µε τις τοπικές, εθνικές και παγκόσµιες 
προτεραιότητες, αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο επιλογής. Ως βασικοί θεµατικοί άξονες 
σύµφωνα µε τη Σύνοδο Κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Agenda 21, Rio De 
Janeiro 1992), προτείνονται οι:  

1. Οι κλιµατικές αλλαγές - Προστασία της ατµόσφαιρας  
2. Ο αέρας  
3. Το νερό  
4. Το έδαφος  
5. Η ενέργεια  
6. Τα δάση  
7. Βιοποικιλότητα / Εξαφάνιση των ειδών  
8. ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων  
9. Ανθρώπινες δραστηριότητες  
10. Ανθρώπινες σχέσεις  

 
Το θέµα ενός προγράµµατος, οι εξορµήσεις στην ύπαιθρο και οι εργασίες στο πεδίο δεν 

κάνουν αυτοµάτως την Εκπαίδευση Περιβαλλοντική. Εκείνο που κάνει την Εκπαίδευση 
Περιβαλλοντική και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «καινοτοµία» είναι ο διαφορετικός 
τρόπος οργάνωσης της σκέψης µε την οποία προσεγγίζεται το Περιβάλλον: της σκέψης που 
επιζητεί να κατανοήσει, να ερµηνεύσει και να σταθεί κριτικά και δηµιουργικά απέναντι στις 
σχέσεις του ανθρώπου µε το Οικοκοινωνικό του Περιβάλλον (Κούσουλας Γ. 2008, 
Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).  

 
Οι διαφορετικές µέθοδοι προσέγγισης θεµάτων, η βιωµατική προσέγγιση, το άνοιγµα 

του σχολείου στην κοινωνία, η οµαδική εργασία, η ανάπτυξη δηµοκρατικού διαλόγου, η 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι µεθοδολογίες που εφαρµόζουν έρευνα γραφείου, 
έρευνα πεδίου, επισκέψεις, συνεντεύξεις, εργαστήρια, κατασκευές, διοργάνωση εκδηλώσεων 
κλπ., αποτελούν µέσα που προσδιορίζουν την προσέγγιση του θέµατος και καθορίζουν τη 
µεθοδολογία υλοποίησης. 

 
Τα κίνητρα για την επιλογή ενός θέµατος, προσδιορίζονται από διάφορες παραµέτρους, 

όπως επικαιρότητα, προβλήµατα περιβάλλοντος, αξίες µίας περιοχής κ.λπ.. Σηµαντικό όµως 
κριτήριο επιλογής και οργάνωσης αποτελούν οι διατιθέµενοι πόροι (οικονοµικοί & 
ανθρώπινο δυναµικό) και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, µε βάση την οµάδα και τους 
στόχους της. Τα αντικείµενα και τα θέµατα ενασχόλησης ενός προγράµµατος ΠΕ, αποτελούν 
εργασία της οµάδας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν µε την 
οργάνωση και την κατάρτιση αυτού.   

Τα κριτήρια επιλογής των θεµάτων ΠΕ, θα πρέπει να ικανοποιούν τους σκοπούς της 
περιβαλλοντικής δράσης και της ΠΕ και τους στόχους της ΠΕ (Χάρτα του Βελιγραδίου, 
1975). 

Οι διοργανωτές ενός προγράµµατος µετά από τις σχετικές συζητήσεις προσδιορίζουν 
και θέτουν σε διαβούλευση – διάλογο τη λίστα των θεµάτων τα οποία εντοπίζουν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, επίκαιρα θέµατα ή θέµατα της τοπικής κοινωνίας.  
Στόχος να καταρτισθεί η σχετική λίστα επιλογής θεµάτων, ανάλογα µε την οµάδα – 
στόχο.  
Οι βασικές προϋποθέσεις για την σύνταξη ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης είναι: 

- Να έχει καθαρό, εύληπτο και κατανοητό στόχο 
- Να εστιάζει σε έννοιες και σχέσεις 
- Να αναφέρεται σε έναν συγκεκριµένο χώρο 
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- Να εφαρµόζει έναν κοινό τρόπο εργασίας 
- Να διαθέτει σχέδιο τελικής εργασίας  

 
Η σύνταξη της τελικής παρουσίασης µπορεί να περιλαµβάνει: 

- Παρουσίαση και συγκέντρωση του υλικού 
- Οµαδοποίηση – αξιοποίηση του υλικού 
- Αναζήτηση της αισθητικής παρουσίασης 
- Επιµερισµό της τελικής εργασίας 

 
Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του έργου PARKS PROTECTION, 

περιλαµβάνουν πλήθος συστηµάτων παραγωγής φυσικά και ανθρωπογενή, ώστε να µπορούν 
να συµµετάσχουν στη διοργάνωση ετησίων προγραµµάτων, τα οποία απευθύνονται σε όλες 
τις ενδιαφερόµενες οµάδες.  
Ενδεικτικά αναφέρονται:   

- Υγροτοπικά συστήµατα 
- ∆ασικά συστήµατα  
- Γεωργικές δραστηριότητες 
- Οικισµοί – αστικά κέντρα  
- Εξέλιξη οικισµών (αστικός χώρος, κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες)  
- Ιστορία από την αρχαιότητα έως σήµερα 
- Είδη χλωρίδας και πανίδας που διαβιώνουν στην περιοχή  
- Σχέσεις των τριών περιοχών (ιστορικά, εξελικτικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά) 
- κ.λπ.   

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Οδηγού µε το γενικό τίτλο διαδικασίες υλοποίησης, 

εµπλεκόµενοι φορείς, παρουσιάστηκαν για τα δεδοµένα της Ελλάδας, το νοµοθετικό πλαίσιο 
υλοποίησης προγραµµάτων ΠΕ, οι αρµοδιότητες κατά την υλοποίηση ενός προγράµµατος, η 
οργάνωση και ο προγραµµατισµός των συναντήσεων των εµπλεκοµένων στην υλοποίηση, το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΠΕ, παραδείγµατα προγραµµάτων ΠΕ, καθώς και 
πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα, διαδικασίες υλοποίησης.  

Το Σύνταγµα της Ελλάδας, έχει αναφορές τόσο στη εκπαίδευση (άρθρο 16) όσο και στο 
περιβάλλον (άρθρο 24), όπου η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει 
σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη 
της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες, ενώ το  Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή 
κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.  

Η παράθεση των νοµοθετηµάτων, συµβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης της 
διαδικασίας αυτής στην Ελλάδα, ενώ τα περιεχόµενα των νοµοθετηµάτων διευκολύνουν για 
την εξασφάλιση της επιτυχούς και αποτελεσµατικής υλοποίησης των διοργανώσεων, καθώς 
και για την προσπάθεια ανάπτυξης της διεπιστηµονικής προσέγγισης των θεµάτων.  

Σχετικά µε τις αρµοδιότητες κατά την υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ, ο υπεύθυνος 
προγράµµατος, πρέπει να µπορεί να το παρακολουθεί και να εξασφαλίζει σε όλα τα στάδια, 
αναφορές της εξέλιξης. 

Οι αρµοδιότητες κατά την υλοποίηση προσδιορίζονται από τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτηµάτων.   
 
Ερωτήµατα Αρµοδιότητες 
Τι; Έχει προσδιοριστεί το θέµα µε ευθύνη του υπεύθυνου διοργάνωσης  
Γιατί;  Έχουν προσδιοριστεί οι στόχοι του έργου µε ευθύνη του υπεύθυνου 

διοργάνωσης 
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Πως; Μεθοδολογία – φάσεις εξέλιξης του προγράµµατος.  
Προσδιορισµός µε ευθύνη του υπεύθυνου διοργάνωσης – ανατροφοδότηση 
σε συνεργασία µε τους εµπλεκοµένους   

Πότε; Χρονοδιάγραµµα – επαναπροσδιορισµός στόχων  
Που; Τόπος υλοποίησης  
Ποιοι - Με 
ποιους; 

Συµµετέχοντες: Εκπαιδευτές (µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας – 
εξωτερικοί συνεργάτες) – Επιµερισµός εργασιών σε εκπαιδευτικούς – οµάδες 
µαθητών  

Πόσο;   Έχει προσδιοριστεί το θέµα και το κόστος αυτού. Έχει ολοκληρωθεί ο 
προγραµµατισµός και γίνεται η αρχική κατανοµή των αρµοδιοτήτων  

 
Στην περίπτωση διοργάνωσης ενός προγράµµατος, στο οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα 
αποτελεί προσκεκληµένο συνεργάτη στην υλοποίηση, ο διοργανωτής, προκειµένου να έχει 
µία ενδιαφέρουσα για την εκπαιδευτική κοινότητα πρόταση, οφείλει κύρια, να εξασφαλίσει 
τα εξής:   

- Πρόταση προγράµµατος – στοχοθεσία – ανάγκες που εξυπηρετεί για την 
εκπαιδευτική κοινότητα  

- Οικονοµικοί πόροι 
- Συνεργάτες  
- Υλικά και αναλώσιµα για τη διοργάνωση  
- Μετακινήσεις (τελούν υπό την έγκριση της βαθµίδας εκπαίδευσης) 
- ∆ιατροφή – ∆ιαµονή, σε περίπτωση διανυκτερεύσεων  
- Αδειοδοτήσεις επίσκεψης χώρων υποστήριξης του υλοποιούµενου προγράµµατος.   

 
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικές µονάδες, στο πλαίσιο που το επιτρέπουν οι 

διαδικασίες λειτουργίας, έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη εξασφάλισης των 
αδειοδοτήσεων µετακίνησης, διανυκτέρευσης, καθώς και µε τη συνεργασία των εξωτερικών 
συνεργατών τη συµµετοχή των µαθητών – οµάδας εκπαιδευοµένων και την επιτυχή έκβαση 
µε ολοκλήρωση του προγράµµατος.  

Η συνεργασία µε διεπιστηµονικές οµάδες, που έχουν αναπτύξει πληροφοριακό υλικό, 
πακέτα ΠΕ εξειδικευµένα σε ένα αντικείµενο, εξασφαλίζουν την είσοδο των σχολείων στην 
κοινωνία και τη γνωριµία µε τους κοινωνικούς – οικονοµικούς χώρους που 
δραστηριοποιούνται σε µία περιοχή.  

Η συνεργασία φορέων τοπικής ανάπτυξης µε τις βαθµίδες της εκπαίδευσης εξασφαλίζει 
την εισαγωγή του αντικειµένου στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των σχολείων της περιοχής, µε 
απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση µέσω ενός πιθανού δικτύου ΠΕ.   

Τα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιούν οι ∆ιευθύνσεις Α’ Βάθµιας 
και Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις κ.ά. µε τη συνεργασία και τη συµµετοχή εξωτερικών συνεργατών – 
εµπειρογνωµόνων, τεχνικών που καταρτίζουν τους εκπαιδευτικούς σε θέµατα στα οποία δεν 
διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι αµοιβαία από 
εκπαιδευτικούς προς εµπειρογνώµονες και από εµπειρογνώµονες προς εκπαιδευτικούς.    

Όσον αφορά στη διαδικασία οργάνωσης και προγραµµατισµού συναντήσεων 
εµπλεκοµένων στην υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ, ο διοργανωτής φορέας ο οποίος είναι 
ανεξάρτητος από τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, φροντίζει µε την κατάλληλη εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης ενός προγράµµατος, να εξασφαλίσει συνεργασίες µε τον τοπικό Υπεύθυνο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Η ακολουθούµενη διαδικασία από πλευράς διαδικασιών, ως ορίζει το εκπαιδευτικό 
σύστηµα, για την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράµµατος ΠΕ ακολουθεί πολύ 
συνοπτικά τα παρακάτω βήµατα:   
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1. Ο Υπεύθυνος ΠΕ παρακολουθεί, υποστηρίζει και αξιολογεί τα προγράµµατα ΠΕ 
των σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσής του 

2. Ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς και τους ∆ιευθυντές για τις δυνατότητες 
υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο και σχεδιάζουν από 
κοινού. 

3. Επισκέπτεται τις σχολικές µονάδες, οργανώνει συναντήσεις οµάδων εκπαιδευτικών 
καθώς και εκδήλωση παρουσίασης εργασιών των σχολείων της ∆/νσης στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς. Ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες 
συνεργασιών µε τα ΚΠΕ της περιφερειακής ∆/νσης στην οποία ανήκουν όπως και 
για τις δυνατότητες παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος σε άλλα ΚΠΕ. 
Μία σχολική περιβαλλοντική οµάδα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί ένα (1) 
αστικό και ένα (1) περιφερειακό Κ.Π.Ε. Ο Υπεύθυνος της ∆/νσης πρέπει να 
φροντίσει για την τήρηση αυτού του όρου. 

4. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), παρέχουν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα µιας (1) έως τεσσάρων (4) ηµερών σε µαθητικές οµάδες, οργανώνουν 
επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, 
αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Η 
συµµετοχή των περιβαλλοντικών οµάδων και των εκπαιδευτικών των σχολείων στα 
προγράµµατά τους γίνεται σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους ΠΕ των 
∆ιευθύνσεων. 

 
Ανεξάρτητος διοργανωτής – συνεργάτης των µονάδων σχολικής εκπαίδευσης συµβάλλει 
στη σύνδεση των προγραµµάτων ΠΕ που υλοποιούνται για την ανάδειξη ενός τοπικού 
ζητήµατος, στη σχετική δηµοσιοποίηση αυτού και την ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία αξιολογεί, συµµετέχει και ευαισθητοποιείται στο πρόγραµµα 
ΠΕ που διοργανώνεται.     
 

Στο πλαίσιο της ΠΕ, λειτουργούν τοπικά περιφερειακά και εθνικά θεµατικά δίκτυα. Η 
συµµετοχή των περιβαλλοντικών οµάδων σε θεµατικά δίκτυα έχει ως πλεονεκτήµατα την 
επικοινωνία µε άλλες περιβαλλοντικές οµάδες, την οργανωµένη επιστηµονική και 
παιδαγωγική στήριξη, την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου. 

Με την ΠΕ επιδιώκεται οι µαθητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τον 
αξιακό προσανατολισµό που απαιτούνται ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συµµετοχικές 
συµπεριφορές για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της βιωσιµότητας της 
ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής. 
 
Με βάση τα παραπάνω οι πιθανές και δυνάµενες συνεργασίες διοργάνωσης και υλοποίησης 
ενός προγράµµατος, στο πλαίσιο έκδοσης αυτού του Οδηγού είναι: 

- ∆ιοργάνωση από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα  
- Συνδιοργάνωση µονάδων σχολικής εκπαίδευσης και φορέων ενασχολούµενων µε το 

περιβάλλον και την οικονοµία µίας περιοχής 
- Οργάνωση από φορείς που µεµονωµένα λειτουργούν σε µία περιοχή, στην 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.   
 

Η διοργάνωση συνεργασίας βαθµίδων εκπαίδευσης και τοπικών φορέων, δυνητικά 
συµβάλλει στην αντίληψη των αξιών του χώρου, στον οποίο βιώνει και εξελίσσεται το 
σύνολο των κοινωνικών οµάδων µίας περιοχής (ΓΙΑΤΙ). ∆ίνοντας τις σχετικές απαντήσεις, 
που η διοίκηση ενός έργου, οφείλει να απαντήσει µία πρόταση µπορεί να οργανωθεί στο 
παρακάτω ενδεικτικό πλαίσιο: 
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Η Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία, (ΠΟΙΟΣ) προτείνει στις µονάδες της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ) για τη φετινή χρονιά ένα πρόγραµµα (ΤΙ) για τη 
γνωριµία µε τον υφιστάµενο υγρότοπο της περιοχής (π.χ. Μουστού, Φωκιανού, Αλυκής 
Κίτρους, Αιτωλικού – Μεσολογγίου).  

Το πρόγραµµα αναπτύσσεται από τους συνεργάτες της εταιρείας, µε την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών της βαθµίδας εκπαίδευσης, (ΠΟΙΟΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ) οι 
οποίοι αποτελούν τµήµα των εκπαιδευοµένων.  

Η γνωριµία και οι παρουσιάσεις – προβολές συζητήσεις και άλλες µέθοδοι ανάπτυξης 
του θέµατος, πραγµατοποιούνται (ΠΩΣ), µέσα στην τάξη ή στο τοπικό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης ή / και Εκπαίδευσης, ενώ το πρόγραµµα περιλαµβάνει 
οργανωµένες επισκέψεις µε αντικείµενα που αφορούν στο σύνολο της λειτουργίας του 
υγρότοπου (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονοµική κ.λπ.) (ΠΟΥ) Ενδεικτικά θέµατα:  

- Χλωρίδα και Πανίδα του υγρότοπου  
- Αξίες του υγρότοπου  
- Παρακολούθηση της εξέλιξης στη διάρκεια του έτους (παρατηρήσεις από το 
Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, µε τις ίδιες οµάδες εκπαιδευοµένων– καταγραφή της 
- Ιχθυοπανίδα του υγρότοπου  
- Οικονοµική δραστηριότητα στη λιµνοθάλασσα  
- Παραγόµενα προϊόντα 
- Τοπικές συγκρούσεις από τη λειτουργία του υγρότοπου  
- κ.λπ.  

Η διάρκεια του προγράµµατος για µία τάξη ή µία οµάδα ΠΕ, αποτελεί αντικείµενο 
συνεργασίας και συµφωνίας και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στα χρονικά όρια του 
εκπαιδευτικού έτους. (ΠΟΤΕ) 
Το κόστος υλοποίησης (ΠΟΣΟ) ενδεικτικά περιλαµβάνει:  

- ∆απάνες αναλωσίµων και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια εξέλιξης 
του προγράµµατος  

- Μετακινήσεις  
- Κόστος διατροφής – διαµονής 
- Αµοιβές των εισηγητών εξωτερικών συνεργατών  

Η ευθύνη του φορέα πρότασης επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της υλοποίησης (τοπικές 
συνεργασίες, εξασφάλιση οικονοµικών πόρων, - χορηγίες, προβολή κ.λπ.), ενώ των βαθµίδων 
σχολικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει όλα τα στάδια που το νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει για 
τη λειτουργία και την υλοποίηση των προγραµµάτων ΠΕ.  
 

Στην περίπτωση διοργάνωσης από φορείς µεµονωµένα που λειτουργούν στην 
κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, η διαδικασία 
περιλαµβάνει την οργάνωση προβολών – παρουσιάσεων – συζητήσεων για θέµατα που 
αφορούν το συγκεκριµένο φορέα και η οργάνωση της ευαισθητοποίησης αποτελεί τµήµα του 
καταστατικού λειτουργίας τους.  

Το οργανόγραµµά τους περιλαµβάνει τη διαδικασία και τον τρόπο ευαισθητοποίησης 
στα σχετικά θέµατα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης.   
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Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία, (ΠΟΙΟΣ)
προτείνει στις µονάδες της πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης (ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ):

• ΠΟΙΟΙ, 
ΜΕ
ΠΟΙΟΥΣ

• ΠΩΣ

• ΠΟΥ

• ΠΟΤΕ

• ΠΟΣΟ

• Συνεργάτες – εργαζόµενοι
της Εταιρείας – Εκπαιδευτικοί
– Μαθητές

• Παρουσιάσεις – προβολές
συζητήσεις, επισκέψεις σε

• συγκεκριµένο χώρο (τάξη) 
και στο χώρο γνωριµίας (π.χ. 
υγρότοπος)

• ∆ιάρκεια 10 ωρών ανά
οµάδα, σε διάστηµα από τον
Ιανουάριο – έως το Μάϊο της
σχολικής χρονιάς

• Περιλαµβάνονται αναλώσιµα, 
υλικά, µετακινήσεις, 
διατροφ ή – διαµονή, αµοιβές
συνεργατών κ.λπ.  

 
Σχήµα  3. Συνοπτική παρουσίαση απαιτήσεων µίας ολοκληρωµένης διοργάνωσης   
Figure 3. Summary of requirements of an integrated organization 
 

Τον κεντρικό και καταλυτικό ρόλο στα προγράµµατα εκπαίδευσης τον διαθέτει ο 
εκπαιδευτής. Η επιτυχία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε  
αυτόν και  στις  ικανότητές του να µεταδίδει τα µηνύµατα, που το πρόγραµµα της Π.Ε. θέτει, 
στο κοινό του, αλλά και να το ενθαρρύνει παράλληλα για δράση και κινητοποίηση.  

 
Οι εκπαιδευτές συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια, ηµερίδες και συνέδρια για τη 

συνεχή κατάρτισή τους.  
Η διοργάνωση των επιµορφώσεων γίνεται από το Υπουργείο, τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και αφορά 
κυρίως την επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης.  

Τα σεµινάρια επιµόρφωσης που καταρτίζονται από διεπιστηµονικές οµάδες 
ενασχόλησης µε ένα αντικείµενο µπορεί να είναι είτε µακροχρόνια είτε βραχυχρόνια µε 
βάση την ανάγκη διοργάνωσης ενός προγράµµατος ΠΕ.  

Η οργάνωση τέτοιου τύπου πρωτοβουλιών και προγραµµάτων, µπορεί να αποτελέσει 
βάση οργάνωσης προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µε την ενεργή συµµετοχή 
των τοπικών φορέων για την άµεση διάχυση πληροφορίας, ενηµέρωσης και γνώσης, στη 
συµβολή της δηµιουργίας συνειδητοποιηµένων πολιτών.  
 

Η πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα της ΠΕ και διαδικασίες υλοποίησης αποτελεί για τη 
διοργάνωση ενός προγράµµατος αντικείµενο του υπεύθυνου οργάνωσης και της 
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∆ιαδικασία χρονοπρογραµµατισµού στις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης

∆ιευθυντές κατά την
έναρξη της σχολικής
χρονιάς, ενηµερώνουν
τους εκπαιδευτικούς
για τη δυνατότητα
ανάπτυξης

προγράµµατος ΠΕ

Εκπαιδευτικοί
συγκροτούν την
Εθελοντική
Εκπαιδευτική Οµάδα
(τµήµα ή οµάδα από
διάφορα τµήµατα). 

Επιλογή θέµατος

Σχεδιασµός:

•Τίτλος, Υποθέµατα

•Στόχοι, Περιεχόµενο

•Μεθοδολογία & 
Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης

•Συνεργασίες

•Θεµατικές περιοχές
γνωστικών αντικειµένων

•Ηµερολόγιο
προγραµµατισµού

•Ονοµατεπώνυµα
εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών

•Προϋπολογισµός

Επιλογή χώρων

Προγραµµατισµός
µετακινήσεων

Ορισµός υπευθύνων
αλληλογραφίας και
ηµερολογίου

Έγκριση από το
∆ιευθυντή & το
σύλλογο
διδασκόντων

Υποβολή στον
υπεύθυνο ΠΕ για
έγκριση και
χρηµατοδότηση
από την Επιτροπή
Σχολικών
∆ραστηριοτήτων
της ∆/νσης

Παρουσίαση του
θέµατος στο
Σύλλογο

Καθηγητών

Σχέδια Προγραµµάτων
υποβάλλονται έως 31/10. 
∆ιάρκεια 2 – 6 µήνες

Σχέδια που υπάγονται
σε θεµατικά δίκτυα ή σε
διεθνείς συνεργασίες
υποβάλλονται έως 16/12. 
∆ιάρκεια 2 – 3 έτη

Κάθε πρόγραµµα υλοποιείται ένα
δίωρο την εβδοµάδα

Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε
µαθητής συµµετέχουν µέχρι και
σε δύο προγράµµατα

Υλοποιούνται:  ∆ευτεροβάθµια
εκτός ωρολόγιου προγράµµατος

Πρωτοβάθµια εντός και εκτός
εξαρτώµενο από το αν
εντάσσονται ή όχι στο πλαίσιο
της ευέλικτης ζώνης

διεπιστηµονικής οµάδας ή οµάδας εκπαιδευτικών, που ο υπεύθυνος θα επιλέξει προκειµένου 
να οργανώσει το πρόγραµµά του.  

Έγκυρες πηγές πληροφόρησης, ανάλογα µε το κάθε θέµα αντλούνται από τους 
βασικούς παραγωγούς της πληροφορίας ή της τεχνικής γνώσης για την οποία υπάρχει ανάγκη 
ανάπτυξης ενός θέµατος.  

 
Στο τρίτο κεφάλαιο του Οδηγού παρουσιάζονται όλες εκείνες οι διαδικασίες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου το πρόγραµµα να έχει επιτυχία και να αντιµετωπίσει 
όλα τα θέµατα.  

Τα βασικά θέµατα που αντιµετωπίζει ο διοργανωτής είναι ο χρονοπρογραµµατισµός 
και οι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

O καθορισµός του χρονοδιαγράµµατος ουσιαστικά προσδιορίζει χρονικά την 
αλληλουχία των ενεργειών, ώστε µέσω της συστηµατοποίησης να απλοποιηθεί σηµαντικά η 
διαδικασία υλοποίησης και να ολοκληρωθεί µε συνέπεια ο προγραµµατισµός.  

Στη βασική βαθµίδα εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραµµα και ο προγραµµατισµός, 
αποτυπώνονται στο παρακάτω Σχήµα 4 χρονοπρογραµµατισµού. 
 
 

Σχήµα 4. Χρονογραµµατισµός στις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης  
Figure 4. Scheduling in secondary education 
 
Οι βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης ακολουθούν τα υποδείγµατα και τη µεθοδολογία που το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζει για την οργάνωση αυτών των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.   
Ένα πρόγραµµα που διοργανώνεται από ετέρους των σχολικών βαθµίδων εκπαίδευσης 
φορείς, προσαρµόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που οι αρµόδιες αρχές θέτουν.  
 

Ο πίνακας χρονοπρογραµµατισµού, αποτελεί δυναµικό εργαλείο που προσαρµόζεται µε 
βάση τις ανάγκες της οµάδας που διοργανώνει το πρόγραµµα ΠΕ. 
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Το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί, το χρονοδιάγραµµα, ο αριθµός των συµµετεχόντων 
και το επιλεχθέν θέµα είναι οι ικανοί, αναγκαίοι και καθοριστικοί παράγοντες προσδιορισµού 
του προϋπολογισµού ενός προγράµµατος ΠΕ.  

Από την άλλη πλευρά µε βάση τους διατιθέµενους πόρους προσδιορίζονται οι 
δυνατότητες του προγράµµατος και γίνονται οι απαραίτητες παραδοχές και προσαρµογές για 
την επίτευξη του τελικού στόχου της επιτυχούς υλοποίησης του προγράµµατος ΠΕ, που 
αφορά στην ευαισθητοποίηση της οµάδας – στόχου.   

Οι απαιτούµενοι πόροι (οικονοµικοί και µη) είναι ο καθοριστικός παράγοντας της 
υλοποίησης ή όχι ενός προγράµµατος ΠΕ. Από αυτούς εξαρτάται η διάρκειά του, οι 
δυνατότητες που παρέχονται στους διοργανωτές, το χρονικό διάστηµα και η διάρκεια 
υλοποίησής του. 

Η εξεύρεση και εξασφάλιση των πόρων αποτελεί βασικό αντικείµενο και βήµα για τη 
λήψη της απόφασης υλοποίησης ή όχι ενός προγράµµατος ΠΕ.  

Το αντικείµενο αυτό αποτελεί αντικείµενο του Τµήµατος Πωλήσεων του Φορέα 
∆ιοργάνωσης ενεργειών ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται 
και η ΠΕ.  

Οι πιθανοί χρηµατοδότες προγραµµάτων ΠΕ, προσεγγίζονται µε σκοπό να 
αποτελέσουν τους εµπνευστές της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου και της εξασφάλισης της 
αποτελεσµατικής πολλαπλασιαστικής λειτουργίας του για το µέλλον.  

Για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων απαιτείται η οργάνωση ενός προγράµµατος 
επικοινωνίας και δηµοσιοποίησης της πρόθεσης υλοποίησης τοπικών προγραµµάτων µε 
στόχο την ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον της περιοχής.  

Κύριος στόχος της οργάνωσης του επικοινωνιακού προγράµµατος είναι η ανάδειξη 
ενδιαφεροµένων για συµµετοχή και οικονοµική υποστήριξη µίας περιβαλλοντικής ενέργειας, 
καθώς και η διερεύνηση και προσδιορισµός πιθανών άλλων πόρων του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (συγχρηµατοδοτούµενα, ΕΤΕΡΠΣ, κ.λπ.).  

Το πρόγραµµα επικοινωνίας αποτελεί σηµαντικό εργαλείο διεκδίκησης χορηγιών και 
συµµετοχής τοπικών φορέων (επιχειρήσεις, αθλητικές οµάδες, πολιτιστικές οµάδες κ.λπ.), 
στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.  

Η υλοποίηση στη συνέχεια του προγράµµατος και η επιτυχής ολοκλήρωσή του, είναι 
το βήµα της καθιέρωσής του και της κατάκτησης της χρηµατοδότησης από διάφορες πηγές, 
είτε ως αποτέλεσµα ενεργειών κοινωνικής ευθύνης, είτε από χορηγίες τοπικών φορέων, είτε 
από άλλες πηγές χρηµατοδοτήσεων που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
ενεργών πολιτών.  
 

Η ενέργεια υλοποίησης προγραµµάτων ΠΕ από τρίτους φορείς, µε τη συνεργασία των 
βασικών βαθµίδων εκπαίδευσης και η διαδικασία εξεύρεσης οικονοµικών πόρων υλοποίησης, 
δεν υποκαθιστά το ρόλο των κατανεµηµένων εθνικών πόρων για την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αντίθετα αποτελεί ένα βήµα ένταξης του σχολείου στην κοινωνία 
και της κοινωνίας στο σχολείο, ενσωµατώνοντάς το, στην καθηµερινότητα και ενισχύοντας το 
ρόλο της ΠΕ, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών και γενικότερα των 
εκπαιδευοµένων. 

Οι φορείς αυτοί, ως «εξωθεσµικοί» της σχολικής εκπαίδευσης οντότητες, δύνανται στον 
προγραµµατισµό τους να περιλάβουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ως µία µέθοδο 
επικοινωνίας και διεύρυνσης των αντικειµένων δραστηριοποίησής τους, όπου η επιδίωξη 
συνεργασιών µε τις βασικές βαθµίδες εκπαίδευσης, αποτελεί χώρο δραστηριοποίησης και 
προσθήκης στη διαδικασία της διεπιστηµονικής προσέγγισης.  

Ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για να µπορέσει να αποτελέσει 
εργαλείο ευαισθητοποίησης, διαµόρφωσης συνειδήσεων και στήριξης ουσιαστικά µίας 
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οικονοµίας, θα πρέπει αρχικά να «υιοθετηθεί», από τους τοπικούς φορείς στα χωρικά όρια 
των οποίων υλοποιείται.  

Στη συνέχεια το πρόγραµµα, αφού τροφοδοτεί την τοπική κοινωνία, ενσωµατώνεται 
στις ετήσιες ενέργειες της οικονοµίας µίας περιοχής, έχοντας δηµιουργήσει µία νέα 
δραστηριότητα, που παρέχει οφέλη σε όλες τις συµµετέχουσες οµάδες.  

Ο τρόπος αναζήτησης πόρων συµβάλλει στην ανάπτυξη της λογικής δράσης και 
αυτοχρηµατοδότησης. Η Επιτυχία ενός προγράµµατος αποτελεί παράµετρο, που µπορεί να 
καταγραφεί στην µακροπρόθεσµη αξιολόγηση της εφαρµογής της δράσης σε µία τοπική 
κοινωνία, στην εξέλιξη της διαχείρισης του περιβάλλοντος, καθώς και στη διαφοροποίηση 
των δραστηριοτήτων από έντονα αγροτικές σε φιλοπεριβαλλοντικές, στις περιπτώσεις που 
µία περιοχή περιλαµβάνει ζώνες υψηλής αξίας ως προς τα οικοσυστηµικά της 
χαρακτηριστικά.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δηµοσιοποίηση ενός προγράµµατος ως 
σηµαντικό βήµα διάδοσης µηνυµάτων και εξασφάλισης της ευαισθητοποίησης, όχι µόνο των 
συµµετεχόντων εκπαιδευοµένων / µαθητών αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, 
είτε της περιοχής στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα ΠΕ, είτε στις οικογένειες των 
µαθητών, είτε σε όλους οι οποίοι συµµετέχοντας στις διαδικασίες της οικονοµίας µίας 
περιοχής είναι κρίκοι των παραγωγικών «δυνάµεων» και των αποτελεσµάτων της 
οικονοµικής εξέλιξης ενός τόπου.  

Η βιωµατική προσέγγιση των εκπαιδευοµένων / µαθητών και η ευαισθητοποίηση των 
γονέων ή των λοιπών φορέων στο κοινωνικό σύνολο, µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής ενός τόπου και στη δηµιουργία συνειδητοποιηµένων πολιτών.  

Η υλοποιούµενη διαδικασία, η παρουσίαση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, η 
παρουσίαση του προγράµµατος και της στοχοθεσίας του, αποτελούν το τελικό στάδιο της 
ολοκλήρωσης ενός προγράµµατος και η απαρχή για τη διοργάνωση του επόµενου.  

Το επόµενο πρόγραµµα, θα διαφοροποιηθεί σε σηµεία ή και σε θεµατολογία, για την 
επίτευξη του στόχου της ευαισθητοποίησης αρχικά της οµάδας – στόχου και στην κοινωνικο 
– οικονοµική εξέλιξη µίας περιοχής, στα χωρικά όρια της οποίας υλοποιείται ένα πρόγραµµα.  

Η σύνοψη των πεπραγµένων, η προσπάθεια µεταφοράς της βιωµατικής προσέγγισης 
στα λοιπά µέλη της κοινωνίας, µέσω της παρουσίασης των αποτελεσµάτων µε τη µορφή µίας 
έκθεσης, ενός θεατρικού, ή ενός συνόλου δραστηριοτήτων, είναι το στοιχείο εκείνο που δίνει 
στίγµα σε µία εξελισσόµενη και συνειδητοποιηµένη κοινωνία, που σέβεται τα του «οίκου» 
της.  

Ως προς τα αποτελέσµατα  υλοποίησης µπορεί να γίνει µια κατηγοριοποίηση που θα 
διαχωρίζει τα παιδαγωγικά οφέλη, από τα γενικότερα οφέλη που αποµένουν στις τοπικές 
κοινωνίες από την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων. 

Τέλος, ακολουθεί µία συνοπτική παρουσίαση της µεθοδολογίας και των θεµάτων που 
ένας διοργανωτής αντιµετωπίζει.  
 
Μεθοδολογία 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των περιεχοµένων του 
Οδηγού, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διατοπικού προγράµµατος «Parks Protection: 
διαχείριση προστασία και οικονοµική ανάπτυξη προστατευόµενων περιοχών». 

Βασίστηκε στη διοργάνωση ενός workshop – εργαστηρίου µε θέµα: Τα εργαλεία και η 
µεθοδολογία των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η διοργάνωση αυτή 
πραγµατοποιήθηκε στο Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας, το έτος 2008, ενώ στο σχολικό έτος 
2008 - 2009 υλοποιήθηκε το πιλοτικό πρόγραµµα µε θέµα: Γνωριµία µε το Οικολογικό 
Πάρκο Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, στο πλαίσιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων του 
Υπουργείου Παιδείας. 
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Η διοργάνωση του workshop – εργαστήριο µε θέµα: Τα εργαλεία και η µεθοδολογία 
των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είχε ως σκοπό την παρουσίαση, προβολή 
εργαλείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και των προδιαγραφών του Οδηγού 
Μεθοδολογίας για την Οργάνωση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η συµµετοχή εκπαιδευτικών, εκπροσώπων των φορέων διαχείρισης των περιοχών 
συνεργασίας, εκπρόσωποι των δηµοσίων φορέων, καθώς και Συµβούλων και Συνεργατών 
των Σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των εταίρων, συνέβαλλε στην ανάπτυξη 
διαλόγου και στην ανταλλαγή απόψεων εξασφάλισης πρακτικότητας και χρηστικότητας του 
Οδηγού, αναλύοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται κατά τη διοργάνωση 
προγραµµάτων διάδοσης σχετικών µηνυµάτων.   

Η περίπτωση εφαρµογής του προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ως στοιχείο 
που προέκυψε από την εµπειρία του πιλοτικού προγράµµατος που εφαρµόστηκε το έτος 
2008, στα σχολεία του Άστρους Κυνουρίας, αποτέλεσε ένα δεύτερο βασικό στοιχείο της 
µεθοδολογίας σύνταξης του Οδηγού οργάνωσης προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.   

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, σε συνεργασίες µε την Ελληνική Ορνιθολογκή 
Εταιρεία και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας, 
ανέπτυξε ένα πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την περιοχή Όρους Πάρνωνα – 
Υγρότοπου Μουστού, περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000.  

Το πακέτο αυτό έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και ως εκπαιδευτικό µέσο, 
αποτέλεσε βάση για τον προσδιορισµό δραστηριοτήτων κατά τη φάση της υλοποίησης του 
προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2007 - 2008.  

Η χρήση του πακέτου και υλικών που διέθεσαν οι τοπικοί φορείς, (εποπτικά µέσα, 
κυάλια, κλείδες αναγνώρισης πτηνών, φυτών, εντόµων κ.λπ.), συνέβαλαν στην 
ευαισθητοποίηση των µαθητών για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία ζουν, 
στην υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας, µέσω της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε από τα 
σχολεία της περιοχής και στην ανάδειξη ενός ζωτικού ζητήµατος το οποίο αφορά στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης των µαθητών της Α’ 
βάθµιας και Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης Σχολείων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, 
διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, µε τη συγχρηµατοδότηση του 
προγράµµατος Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση και Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων του τρίτου κοινοτικού πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 και είχε ως θέµα: 
Γνωριµία µε το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού. Το πρόγραµµα 
συνοπτικά, περιελάµβανε: 

1. Παρουσίαση του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, στην 
αίθουσα 

2. Επίσκεψη – δραστηριότητες σε Ζώνες Απολύτου Προστασίας της Φύσης και Ζώνες 
Οικοανάπτυξης Πάρνωνα (Πύργος Τρικαλίτη Άγιος Πέτρος Κυνουρίας, 
καστανεώνες περιοχής, οικισµοί κ.λπ.)  

3. Επισκέψεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου και στα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Άστρους και Αγίου Πέτρου 

4. ∆ιοργάνωση έκθεσης – συµβολή στην ευαισθητοποίηση µε αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2008 

 
Το πρόγραµµα Πράσινες Τάξεις, αποτέλεσε ένα πρόγραµµα ως µια εναλλακτική µορφή 
σχολικής εκδροµής. Ολόκληρες τάξεις σχολείων µετακινήθηκαν για µία εβδοµάδα – από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή – σε οικισµούς της υπαίθρου µε ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον, όπου το πρωί ασχολούνταν και εξοικειώνονταν µε χειµερινά αθλήµατα ή µε 
περιηγήσεις και άλλες σχετικές µε το περιβάλλον δραστηριότητες, ενώ το απόγευµα 
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συνέχιζαν κανονικά το σχολικό πρόγραµµά τους. Παράλληλα παρακολουθούσαν διαλέξεις 
σχετικές µε την πολιτιστική ιστορία της περιοχής που επισκέπτονταν και τους χώρους που 
εµφάνιζαν πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.   
 

Το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε το 2004 µε την πρωτοβουλία των Υπουργείων 
Παιδείας & Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης.  

Την ευθύνη υλοποίησης από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης είχε η Αγροτουριστική 
Α.Ε., η οποία συνεργάστηκε µε τις κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.  

 
Η πρόβλεψη για το 2004 αφορούσε σε διακίνηση συνολικά 50.000 µαθητών σε 36 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα.  
Η πρωτοβουλία αυτή είναι σηµαντική και µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην 

ανάδειξη των αγρο – οικο τουριστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και 
ιδιαίτερα των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών.  

Στις περιοχές που επισκέφθηκαν οι µαθητές παρατηρήθηκε σηµαντική άµεση εισροή 
εισοδήµατος, ενώ εξασφαλίστηκε η επαγγελµατική απασχόληση σε καθηµερινή βάση και όχι 
µόνο τα Σαββατοκύριακα όσων ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τον τοπικό τουρισµό.  

Παράλληλα αποτέλεσε µία προτροπή για τις οικογένειες των µαθητών που 
µετακινήθηκαν να πράξουν το ίδιο κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο ή τριήµερο του επόµενου 
διαστήµατος. 

 
Για τα οργανωτικά ζητήµατα του προγράµµατος ήταν πολύ σηµαντική η υποδοχή και 

φιλοξενία των µαθητών από τους επαγγελµατίες της περιοχής, καθώς και ο προγραµµατισµός 
των επισκέψεων, για την εξασφάλιση της υψηλής ανταπόκρισης  από τους φορείς που 
αποτέλεσαν πεδίο επίσκεψης από τους µαθητές.  

 
Πραγµατοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν τη γνωριµία των µαθητών µε την περιοχή 

µέσω της υποστήριξης από τοπικούς ξεναγούς – συνοδούς, ενώ παράλληλα διανεµήθηκε 
ενηµερωτικό υλικό για την κάθε περιοχή, στην οµάδα των µαθητών. 

Οι µαθητές επισκέφθηκαν τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις των περιοχών, µουσεία, 
σχετικές µε τον παραγωγικό ιστό της περιοχής, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
τοπικά πολιτιστικά δρώµενα όπως µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
κινηµατογράφο κ.λπ.  

Επισκέφθηκαν τα τοπικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης, και 
είχαν άµεση επαφή µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  
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Abstract 
This project aims to develop a methodology for the design, organization and implementation 
of environmental education programs6. This need relates to both the issue of raising the 
                                                 
6 Environmental Education: EE  
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awareness of residents and visitors in the area as well as its role as tool to support the local 
economy. The environmental education program organization guide aspires to be a tool to 
support the local economy, for understanding local, natural and human resources and raising 
the awareness of citizens, given that environmental education is a field requiring a 
multiplicity of collaborations within an interdisciplinary approach.  

The object of this recommendation is to outline an approach to and methodology for the 
development of environmental education programs, identifying opportunities created by 
raising awareness and provision of information, presentation of the steps required to organize 
a focused, interesting and effective program; the method of measuring results and long-term 
effects on the local economy.  
The methodology used to approach the issue takes the following into consideration:  

- Background of the development of environmental education  
- The manner in which education methods are applied in Greece  
- Efforts to assess the value of education, and the necessity of using educational 

means in order to raise the awareness of groups to which it is addressed  
- The multiplier effects of the application of this tool in the local economy.  

The objective in developing a methodology was to detect the factors-parameters that 
contribute to the local development of the region, and which may also constitute a point of 
conflict between social groups active in the region.  

The empirical elements used were the relevant activities carried out by the partners7 to 
the Plan, entitled “Parks Protection”, which are local action organizations with experience in 
managing, protecting, promoting and developing local resources. 

The Guide’s pilot application in the area of Parnonas, as well as its presentation at two 
events of the Development Company constituted stages in the exploration of both the 
necessity for the development of this tool and its usefulness as a tool to support the local 
economy.  

The participation of students, educators, social and financial representatives as well as 
representatives of public organizations contributed to the development of a dialogue and to 
the exchange of views on securing the Guide’s practicality and usefulness.  

The results of the organization of environmental education programs, as a local 
economic resource, relate to the following: 
- the need to record, maintain and promote the cultural heritage of the regions which 

contain mountainous areas and represent movement away from urban centers; 
- the integrated and decentralized (economical, social, political, technical/technological 

and cultural) development of mountainous regions in harmony, and with respect 
towards the environment. 

- the effectiveness of exploiting educational methods in favor of the region's economic 
development;  

- the need to apply interdisciplinary scientific approaches in the organization of 
programs to raise awareness, inform and educate about natural and human 
environments; 

- the need to maximize the participation of all organizations representatives and 
residents of a region, in order to secure the required quality of life, the continuance of 
sustainability in that region and as an element of local development.  

 
 

                                                 
7 Parnonas Development Company SA, Pieriki SA and Aitoliki SA 


