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Εκπαίδευση για την Αειφορία 
Αρχές και Καινοτομία 

 Ολιστικότητα 

 Διαθεματικότητα/Διεπιστημονικότητα 

 Διερεύνηση και ανάπτυξη αξιών 

 Κριτική σκέψη 

 Μάθηση μέσω της δράσης 

 Ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές προσεγγίσεις 

 Οικοδόμηση γνώσεων 

 Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων 



Το ΚΠΕ και η Αστική Αειφορία 

Γιατί;  

 ΚΠΕ αστικού τύπου 

 Χωροθέτηση σε μια περιβαλλοντικά 

επιβαρυμένη περιοχή μιας μεγαλούπολης 

 

Αστική αειφορία  

 Αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων 

 Ποιότητα ζωής κατοίκων 

 Δικαιοσύνη και ισονομία 

 

Προϋποθέτει:   Ενεργούς Πολίτες  

 



Τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

Ένα σύνολο μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων με 

 κοινά ενδιαφέροντα, 

 αναπτύσσουν συνεργασίες 

 σχεδιάζουν δράσεις 
 

 Δημιουργία και διατήρηση πλαισίου επικοινωνίας ανάμεσα 

στη σχολική κοινότητα και τους συνεργαζόμενους φορείς 

αλλά και ανάμεσα στις σχολικές ομάδες 

 Διαμόρφωση αισθήματος ευθύνης 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διάδοσης πληροφορίας και 

συνεργασίας 



Τοπικά Δίκτυα ΚΠΕ  

Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 

Σχολικό έτος 2012-13 

 «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου» 

 Σχολεία Δήμου Θεσσαλονίκης (22 ομάδες, 460 μαθητές) 

 Δήμος Θεσσαλονίκης (Τμ. Περιβαλλοντικών Δράσεων) 

 Υπεύθυνες Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 

 

 «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» 

 Σχολεία Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (24 ομάδες, 460 μαθητές) 

 Δήμος Κορδελιού Ευόσμου (Τμ. Περιβάλλοντος) 

 Υπεύθυνες Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 



Στόχοι  

 Συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, 

φορέων και υπηρεσιών των Δήμων 

 Ανάληψη δράσεων 

 

 Ανακάλυψη γνώσης 

 Συστημική και κριτική σκέψη 

 Ανάδειξη αξιών (αλληλεγγύη, διάλογος, 

επικοινωνία, σεβασμός, δημοκρατία, συνεργασία) 

 

 Διαμόρφωση εμπειριών για το μελλοντικό ενεργό 

πολίτη 



Περιγραφή 
 «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου» 

Ερευνώ το σχολείο και τη γειτονιά μου και 

ενεργώ με όραμα το μέλλον 

 Καταγραφή παρούσας κατάστασης 

 Προβληματισμός – κριτικά ερωτήματα 

 Δράσεις για την αλλαγή της σημερινής 

εικόνας 
 

1ο Μέρος: Το σχολείο μας και εμείς 

 Το κτιριακό συγκρότημα – Η υλικοτεχνική υποδομή 

 Οι άνθρωποι – Το έμψυχο δυναμικό 

 Οι λειτουργίες – Οι θεσμοί 

 Είναι το σχολείο μας βιώσιμο; 

2ο Μέρος: Η γειτονιά μας 

 Εγώ και η γειτονιά μου 

 Η γειτονιά μου με τα μάτια των άλλων 

 Οι θεσμοί στη γειτονιά μου 

3ο Μέρος Σχεδιασμός – Υλοποίηση Δράσης 

4ο Μέρος Παρουσίαση 



Περιγραφή 
 «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι 

ωφελούμαστε» 

 Καταγραφή χρήσης λαδιών για τηγάνισμα 

 Διερεύνηση ορθής διαχείρισης τηγανελαίου 

και εναλλακτικών χρήσεων 

 Δράση - Συλλογή τηγανελαίων 

 

1ο Μέρος: Το τηγανέλαιο και εμείς 

2ο Μέρος: Ο κύκλος του λαδιού 

 Παραγωγή 

 Μεταφορά - Εμπορία 

 Χρήση 

 Διαχείριση απορριμμάτων 

 Η δεύτερη ζωή του τηγανέλαιου 

3ο Μέρος: Η ευθύνη μου, η ευθύνη των άλλων 

4ο Μέρος: Σχεδιασμός – Υλοποίηση Δράσης 

5ο Μέρος: Παρουσίαση 

 



Λειτουργία 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα με δραστηριότητες και 

παραγόμενα 

 Υποστήριξη - ενδυνάμωση εκπαιδευτικών μέσω 

συναντήσεων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

 Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων 

(ΚΠΕ, Δήμοι) 

 Ηλεκτρονική δικτύωση - πλατφόρμα Edmodo 

 Κεντρικές εκδηλώσεις παρουσίασης εργασιών 

 Τελικές αναφορές εργασιών 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 



Δράσεις 



Δράσεις 



Κεντρικές εκδηλώσεις 



Τι αποκόμισαν οι μαθητές; 

 Αναφορές των σχολικών ομάδων μετά τη λήξη 

του προγράμματος 

 Ανάλυση των κειμένων 

 Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων 

Έρευνα 

Συναισθήματα 

Συνεργασία 

Αλλαγή 
στάσης 

Δράση 



Τι αποκόμισαν οι μαθητές; 
 

 Γνώσεις, ενημέρωση 

 Απόκτηση δεξιοτήτων, κατανόηση ζητημάτων 

 Πραγματοποίηση επισκέψεων, έξοδος στο πεδίο 

 Ερευνητική διαδικασία (ερωτήματα, ανακάλυψη) 

 Χρήση ερευνητικών εργαλείων (παρατήρηση, ερωτηματολόγια ) 

 Εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων (βιβλιογραφική/διαδικτυακή 

αναζήτηση, πείραμα) 

 

 

 Γνωριμία με φορείς 

 Ενεργοποίηση γονέων, κατοίκων 

 Ηλεκτρονική δικτύωση 

 Θεσμοί εκπαίδευσης 

 

Έρευνα 

Δράση 
Συνεργασία 

 

 Σχεδιασμός 

 Υλοποίηση 

 Παρουσίαση, 
ενημέρωση άλλων 

 Χρήση της Τέχνης 



Τι αποκόμισαν οι μαθητές; 
 

 Κυρίως θετικά 

 Ενθάρρυνση, ενδυνάμωση, υπερηφάνεια, ελπίδα, ικανοποίηση, 
αγάπη 

 Λίγα αρνητικά 

 Προβληματισμός, απογοήτευση 

 

 

 Δημοκρατική λειτουργία 

 Ανάδειξη αξιών, ευθύνης 

 Συνεργασία 

 Αναζήτηση θεσμών, διατύπωση προτάσεων, αιτημάτων 

 Ενεργός συμμετοχή 

 Εθελοντισμός 

 Παρακίνηση σε δράση 

Συναισθήματα 

Αλλαγή στάσης 



Συμπεράσματα για το ΚΠΕ 

 Η προέλευση σχολείων από τον ίδιο Δήμο και ο διαχειρίσιμος 

αριθμός σχολικών ομάδων διευκόλυναν την επικοινωνία και 

την επιτυχία του Δικτύου 

 Το ΚΠΕ λειτούργησε σαν καταλύτης στη συνεργασία 

σχολείων-Δήμου 

 Εδραιώθηκε η συνεργασία του ΚΠΕ με τους Δήμους, 

αναπτύχθηκαν συνέργειες και ενισχύθηκε η προβολή των 

δραστηριοτήτων σχολείων, ΚΠΕ, Δήμων 

 Ήταν σημαντική η ύπαρξη Δημοτικών υπαλλήλων που 

ανέλαβαν να παρακολουθούν τις εργασίες του Δικτύου και να 

συνδράμουν στην διεκπεραίωση αιτημάτων 

 Η αδυναμία των Δήμων να υλοποιήσουν ορισμένες δράσεις 

δυσχέρανε τις προσπάθειες ορισμένων ομάδων 



Συμπεράσματα για το ΚΠΕ 
 Ο προτεινόμενος εκπαιδευτικός σχεδιασμός βόηθησε στην 

ενεργοποίηση των ομάδων και σε ένα κοινό βηματισμό 

 Οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις συνέβαλαν 

στη συνοχή του Δικτύου, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, 

στην ανάπτυξη συνεργασιών, στη συνδιαμόρφωση της πορείας 

του Δικτύου 

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα edmodo διευκόλυνε την επικοινωνία, 

την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών, την ανάδειξη των εργασιών 

των ομάδων 

 Η υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσε τους μαθητές και τους έφερε 

σε επαφή με θεσμικούς φορείς 

 Το πλαίσιο των κεντρικών εκδηλώσεων (Μαθητικό Συνέδριο, 

ψήφισμα) και η προσωπική επαφή με αιρετούς & υπαλλήλους 

Δήμων πλούτισε τους μαθητές με εμπειρίες σε συμμετοχικές και 

δημοκρατικές διαδικασίες 



 

ΚΠΕ 

Σχολικές 
μονάδες 

ΟΤΑ 

Ενώσεις 
πολιτών-

ΜΚΟ 
Μουσεία 

Γραφεία 
ΠΕ 

Μαθητές 

Γονείς 

Εκπαιδευτικοί 

Σύλλογοι Κινήσεις 

Λευκού 
Πύργου 

Βυζαντινό 

Η Πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία 

Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες 

Δήμος 

Κορδελιού 

Ευόσμου 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

Δήμοι Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 



Η συνέχεια; 

Νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

www.kpe-thess.gr/biosimipoli/ 

«Βιώσιμη πόλη:  

η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης 

για την αειφορία» 
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