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ΘΕΜΑ : «Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Με το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς το Γραφείο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σας εύχεται καλή χρονιά και σας
ενηµερώνει ότι θα είναι στη διάθεσή σας για ουσιαστική συνεργασία και
υποστήριξη στα θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Οι
εκπαιδευτικοί-συνεργάτες, µε τους οποίους θα µπορείτε να επικοινωνείτε
είναι: Σωτηράκου Μαρία, Κούκλης Ευάγγελος, Σµπαρούνης Θεµιστοκλής,
Ταστσόγλου Μαρία.
Για τον καλύτερο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (Π.Ε.) στα σχολεία θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
Α. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων ΠΕ στην Α/θµια
Εκπ/ση ισχύουν: ο Νόµος 1946/91 και η Γ1/377/865/18-9-92
Υπουργική Απόφαση
2. Για τον αντίστοιχο σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων ΠΕ
στην Β/θµια Εκπ/ση ισχύουν: ο Νόµος 1892/1990 και η Υπουργική
Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992
3. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των Υπευθύνων ΠΕ και των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (ΚΠΕ) µε τις σχολικές µονάδες, καθώς και τη
συνεργασία µεταξύ τους, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 57905/4-62002-09-10 περί ρύθµισης θεµάτων στελέχωσης και λειτουργίας των
ΚΠΕ, περί των καθηκόντων των απασχολουµένων σε αυτά και των
αντιστοίχων
θεµάτων
και
καθηκόντων
των
Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας
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Εκπ/σης. Επίσης ισχύει για τα θέµατα αυτά η τροποποίηση της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης 87094/Γ7/30-8-2004
4. Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά θέµατα υπηρεσιών και σχολικών
µονάδων ισχύει ο Ν. 2986 /2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-2-02)
5. Σε ότι αφορά τις συνεργασίες µε Ανώτατα & Ερευνητικά Επιστηµονικά
Ιδρύµατα και άλλους κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς ισχύει
η Υ.Α. 47587/Γ7 (ΦΕΚ 693/3-6-03)
Β.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ
Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί που
επιθυµούν να υλοποιήσουν πρόγραµµα ΠΕ, αφού συγκροτήσουν την
εθελοντική περιβαλλοντική οµάδα (κανονικό σχολικό τµήµα ή οµάδα από
µαθητές διαφορετικών τµηµάτων), επιλέγουν σε συνεργασία µε τους µαθητές
το θέµα του προγράµµατος. Στη συνέχεια προχωρούν στο σχεδιασµό του
προγράµµατος που περιλαµβάνει τον τίτλο, τα υποθέµατα, τους στόχους, το
περιεχόµενο, τη µεθοδολογία, το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, τις
συνεργασίες, τις θεµατικές περιοχές των γνωστικών αντικειµένων µε τις
οποίες µπορεί να συνδεθεί το περιβαλλοντικό πρόγραµµα, το ηµερολόγιο
προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, τα ονοµατεπώνυµα των εκπ/κών και των
µαθητών που θα συµµετέχουν, καθώς και τις ανάγκες για οικονοµική
υποστήριξη (αναλώσιµα και άλλα υλικά του προγράµµατος, µετακινήσεις,
έκδοση και τελική εκδήλωση παρουσίασης του προγράµµατος).
Το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί από το ∆/ντή και το σύλλογο
διδασκόντων της σχολικής µονάδας και να υποβληθεί στον Υπεύθυνο ΠΕ της
τοπικής ∆/νσης, προκειµένου αυτός να εισηγηθεί την έγκρισή του και τη
χρηµατοδότησή του (µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες καθενός από τα
προγράµµατα) από την Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της ∆/νσης.
Η υποβολή των σχεδίων προγραµµάτων στην τοπική ∆/νση πρέπει να
γίνει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Κατ’ εξαίρεση προγράµµατα που εντάσσονται σε
θεµατικά δίκτυα διετούς ή τριετούς διάρκειας ή σε διεθνείς συνεργασίες η
υποβολή των σχεδίων µπορεί να γίνει µέχρι και τις 16 ∆εκεµβρίου.
∆εν θεωρούνται ως αυτοτελή προγράµµατα ΠΕ ούτε χρηµατοδοτούνται ως
τέτοια οι τριήµερες περιβαλλοντικές εκδροµές, οι επισκέψεις στα Κέντρα ΠΕ,
οι ηµέρες τοπικών δράσεων, όπως καθαρισµών παραλιών, δενδροφυτεύσεων
κ.λπ.
Όλες αυτές οι χρήσιµες απλές δραστηριότητες µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν, µόνο αν αποτελούν µικρό τµήµα ενός κανονικού
πολύµηνου προγράµµατος ΠΕ.
Τα προγράµµατα στην Α/θµια Εκπ/ση υλοποιούνται εντός και εκτός του
Ωρολογίου προγράµµατος, ενώ στη Β/θµια υλοποιούνται εκτός αυτού.
Ο Υπεύθυνος ΠΕ της τοπικής ∆/νσης και ο ∆/ντής της σχολικής
µονάδας έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησης του εγκεκριµένου
από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων προγράµµατος. Αν το
πρόγραµµα δεν υλοποιηθεί σύµφωνα µε το σχέδιο που υποβλήθηκε, η
επιχορήγηση και οι υπερωρίες δεν καταβάλλονται, ενώ αν έχουν ήδη
καταβληθεί επιστρέφονται.
Πρόγραµµα ΠΕ µπορεί να υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια οποιουδήποτε
προγράµµατος εγκεκριµένης συνεργασίας του ΥΠΕΠΘ µε άλλους
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κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς, που µπορούν µε τα δικά τους µέσα
να στηρίξουν το έργο των εκπ/κών των σχολείων, καθώς επίσης και στα
πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων διεθνών συνεργασιών.
Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ
Το ΥΠΕΠΘ για να στηρίξει το έργο των εκπ/κών στο σχολείο έχει
θεσµοθετήσει θέση Υπευθύνου ΠΕ σε κάθε τοπική ∆/νση και έχει ιδρύσει 34
Κέντρα ΠΕ σε όλη τη χώρα. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ παρακολουθούν, υποστηρίζουν
και αξιολογούν τα προγράµµατα ΠΕ των σχολικών µονάδων της ∆/νσής τους.
Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους ∆/ντές για τις δυνατότητες
υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, τους βοηθούν
στο σχεδιασµό, επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες, οργανώνουν
συναντήσεις οµάδων εκπ/κών, καθώς και εκδήλωση παρουσιάσεως εργασιών
των σχολείων της ∆/νσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης
ενηµερώνουν τους εκπ/κους για τις δυνατότητες συνεργασιών µε τα ΚΠΕ της
περιφερειακής ∆/νσης, στην οποία ανήκουν, όπως και για τις δυνατότητες
παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος σε άλλα ΚΠΕ. Σηµειώνουµε
ότι µια σχολική περιβαλλοντική οµάδα µπορεί να επισκεφθεί ένα (1) αστικό και
ένα (1) περιφερειακό ΚΠΕ και ότι ο Υπεύθυνος της ∆/νσης πρέπει να
φροντίσει για την τήρηση αυτού του όρου.
Τα 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 εκπ/κών των σχολείων στα προγράµµατά
τους γίνεται σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους ΠΕ των ∆/νσεων.
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουµε κατάλογο µε τις διευθύνσεις και τα
τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΕ όλης της χώρας.
Σας θυµίζουµε επίσης ότι συνεχίζεται η λειτουργία τοπικών
περιφερειακών και εθνικών θεµατικών δικτύων ΠΕ. 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 εκπ/κού υλικού του δικτύου.
∆. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά σηµαντικά ζητήµατα, που
µπορούσαν να αποτελέσουν θέµατα σχολικών προγραµµάτων ΠΕ:
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• ∆οµή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστηµάτων
• Βιοποικιλότητα - απειλούµενα είδη – προστατευόµενες περιοχές
• ∆άση – Αποδάσωση (πυρκαγιές-πρόληψη-αντιµετώπιση-αποκατάσταση,
αλλαγές χρήσης γης, υπερεκµετάλλευση κ.ά.)
• Αστικό και περιαστικό πράσινο
• Ερηµοποίηση
• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων (ποτάµια, λίµνες, ρέµατα, υπόγεια νερά,
κατανάλωση νερού στο σπίτι, στη γεωργία, στη βιοµηχανία κ.ά.)
• ∆ιαχείριση παράκτιων περιοχών
• Ρύπανση των υδάτων (οικιστικά λύµατα, βιοµηχανικά απόβλητα,
φυτοφάρµακα-λιπάσµατα, θαλάσσιες µεταφορές-πετρελαιοκηλίδες, σταθµοί
βιολογικού καθαρισµού κ.ά.)
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• Ρύπανση του αέρα (το αυτοκίνητο, το κυκλοφοριακό, οι βιοµηχανίες, οι
καυστήρες των καλοριφέρ κ.ά.)
• Τρύπα του όζοντος
• Εξοικονόµηση ενέργειας (χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, νέες
τεχνολογίες, χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς κ.ά.
• Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
• ∆ιαχείριση των απορριµµάτων και ανακύκλωση υλικών (χώροι
υγειονοµικής ταφής, επαναχρησιµοποίηση άχρηστων υλικών, ανακύκλωση
χαρτιού, γυαλιού, αλουµινίου, οργανικά λιπάσµατα κ.ά.)
• Εντατικές µορφές εκµετάλλευσης φυσικών πόρων (υπερβόσκηση,
υπεραλίευση, υπεράντληση υδάτων κ.ά.)
• Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισµός, φυσική ζωή, υιοθεσίες περιοχών
• Περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων (σχολικός κήπος,
συστήµατα εξαερισµού κ.ά.)
• Φυσικές καταστροφές
• Περιβάλλον, πόλεµος και ειρήνη
• Περιβάλλον και πολιτισµός
• Περιβάλλον και υγεία
• Περιβάλλον και θρησκεία
Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεµάτων υπενθυµίζουµε τις
βασικές αρχές που εφαρµόζονται στην ΠΕ, οι οποίες είναι η διεπιστηµονική
θεώρηση, η βιωµατική προσέγγιση, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, η
οµαδική εργασία, η ανάπτυξη δηµοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης. Με την ΠΕ επιδιώκουµε να βοηθήσουµε τους 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 την ευκαιρία της επικοινωνίας µας αυτής σας υπενθυµίζουµε ότι
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ λειτουργεί η «∆/νση Συµβουλευτικού
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων»
(Σ.Ε.Π.Ε.∆.), στην οποία υπάγεται το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Παρακαλούµε τις τοπικές ∆/νσεις εκπ/σης να προωθήσουν αµέσως την
εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της περιοχής τους και να λάβουν
ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί µε ευθύνη του ∆ιευθυντή.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
• Γρ. Ειδ. Γραµµατέα κ. Ράµµα
• Γρ. ∆/ντή ΣΕΠΕ∆
• Τµήµα Αγ. Υγείας & Περ/κης Εκπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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