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Αφιερώνεται σε όλους όσους
εκπαιδευτικούς και μη
μόχθησαν για τη λειτουργία και
προκοπή του ΚΠΕ
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Πρόλογος
Η έκδοση αυτή αποπειράται μια ανασκόπηση
των 20 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ)
Ελευθερίου Κορδελιού, εστιάζοντας στους
κύριους άξονες της λειτουργίας του. Οι άξονες
αυτοί είναι
α. ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για το περιβάλλον και την
αειφορία που απευθύνονται σε μαθητικές
ομάδες που το επισκέπτονται, επιμορφωτικών
σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και δράσεων ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία,
β. η παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού,
γ. η λειτουργία εκπαιδευτικών δικτύων,
δ. η στήριξη των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της περιφέρειάς του σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
ε. η ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορους φορείς (ΑΕΙ, ΟΤΑ, ΜΚΟ, κλπ.) και
στ. η προώθηση της έρευνας με σκοπό τη στήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Παράλληλα με την ανασκόπηση της 20χρονης λειτουργία του ΚΠΕ γίνονται αναφορές σε
γεγονότα που συνέβαιναν στο ευρύτερο περιβάλλον του θεσμού και αναπόφευκτα τον
επηρέασαν.
Αν και κάθε χρόνο γίνεται λεπτομερής απολογισμός του έργου του ΚΠΕ που
αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, σε αυτή την έκδοση καταγράφεται και
δημοσιοποιείται για πρώτη φορά συνολικά η εικοσάχρονη πορεία του ΚΠΕ, με την ελπίδα
να γίνει η αρχή για τη δημοσιοποίηση και την αποτίμηση του έργου των ΚΠΕ συνολικά
στη χώρα μας.
Ελευθέριο Κορδελιό, Ιανουάριος 2017
Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ
Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος Υφαντής, Κώστας Στυλιάδης,
Γιώργος Σλαυκίδης, Νικολέτα Ριφάκη
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ΜΕΡΟΣ Α. Ο θεσμός, οι άνθρωποι, το έργο
Εισαγωγή
Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις
βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπηρετείται από
τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με
τους μαθητές τους ως μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας στο σχολείο. Υποστηρίζεται
από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ή Σχολικών Δραστηριοτήτων) που
λειτουργούν στο επίπεδο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο επίπεδο των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) αποτελούν αποκεντρωμένες
εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας που ιδρύθηκαν για την προώθηση της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζουν και υλοποιούν
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές, επιμορφωτικά σεμινάρια για τους
εκπαιδευτικούς και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παράγουν
εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, συστήνουν εκπαιδευτικά δίκτυα, συνεργάζονται με
τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και άλλους φορείς (ΑΕΙ, ΟΤΑ, ΜΚΟ,
κλπ.) και προωθούν την έρευνα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Περίοδος 1995 - 1997: Η αρχή και τα πρώτα βήματα
Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού ιδρύεται το 1995 με την Υπουργική Απόφαση
Γ2/3219/11-5-1995, και αρχίζει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1996, όταν στις
15/1/1996 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι 5 εκπαιδευτικοί που αποτελούν την πρώτη
Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) του, που είναι οι: Αντωνιάδου Ναζλού (Νανά) (Υπεύθυνη
ΚΠΕ), Παραδεισανός Αδάμ, Τσαλίκη Ελισάβετ, Αθαναηλίδης Γιώργος και Μένου
Αλεξάνδρα.

Εικόνα 1. Η πρώτη παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 1996-1997
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Εικόνα 2. Το βιβλίο πράξεων και η πράξη ανάληψης της πρώτης παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ

Το ΚΠΕ στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού και
αρχίζουν οι προσπάθειες για τη λειτουργία του. Καθώς η αρχή της λειτουργίας κάθε νέου
θεσμού είναι δύσκολη, το πρώτο διάστημα καταβάλλονται εργώδεις προσπάθειες για την
εγκατάσταση και διερευνώνται οι διαδικασίες για τη συνεργασία με τον Δήμο, τους
Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού, τα σχολεία, την ευρύτερη
κοινότητα και το Υπουργείο. Λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή με Πρόεδρο τον
Δήμαρχο, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής και
επιστημονικής κοινότητας αλλά και άλλων επαγγελματικών φορέων της πόλης.

Εικόνα 3. Η πρώτη στέγη του ΚΠΕ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού
6
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Οργανώνεται το πρώτο πρόγραμμα του ΚΠΕ, ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι στο αστικό
περιβάλλον με τίτλο «Από τις πόλεις του κόσμου, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας». Η
επιλογή του θεματικού προσανατολισμού του ΚΠΕ στο αστικό περιβάλλον υπήρξε
καθοριστική και άκρως επιτυχής αφού διατηρείται μέχρι σήμερα. Ενδιαφέρουσα επίσης
είναι η χρήση της ίδιας της πόλης ως πεδίου υλοποίησης του προγράμματος. Στα χρόνια
που ακολούθησαν οι μελετητές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έδειξαν ότι η
εκπαιδευτική προσέγγιση του τοπικού περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος στο οποίο
διαθέτουν βιώματα οι μαθητές, που στην περίπτωση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού
είναι μια μεγάλη πόλη, είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή τόσο για την παρατήρηση,
την κατανόηση και την κριτική ερμηνεία των ζητημάτων του περιβάλλοντός τους, όσο και
για την ενδυνάμωσή τους στην ανάληψη δράσης για τον μετασχηματισμό του προς την
κατεύθυνση της αειφορίας - βιωσιμότητας (Σχίζα 2009, Παπαδημητρίου 2014, Αθανασίου
κ.ά. 2015).

Εικόνα 4. Υλοποίηση του πρώτου προγράμματος, ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού στο αστικό
περιβάλλον, με τίτλο «Από τις πόλεις του κόσμου, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας»

Από τον Νοέμβριο του 1996 οργανώνονται οι πρώτες επιμορφωτικές ημερίδες και
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΠΕ μέχρι
το 1997, προέρχεται από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων και των συνεργαζομένων φορέων (Φαραγγιτάκης 2010). Τα επίσημα
εγκαίνια του ΚΠΕ γίνονται στις 24 Νοεμβρίου 1996.
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Εικόνα 5. Τα εγκαίνια του ΚΠΕ (24 Νοεμβρίου 1996). Εικονίζονται από δεξιά προς αριστερά οι:
Ναζλού Αντωνιάδου (1η Υπεύθυνη του ΚΠΕ), Ευστάθιος Καϊτετζίδης (τότε Δήμαρχος του Δήμου
Ελευθερίου Κορδελιού που διεκδίκησε την ίδρυση του ΚΠΕ στον Δήμο), Ιωάννης Ανθόπουλος
(τότε Υφυπουργός Παιδείας), Κώστας Παπαδόπουλος (τότε Νομάρχης Θεσσαλονίκης και πρώην
Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού), Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας (Μητρόπολη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως) και Γιώργος Αθαναηλίδης (εκπαιδευτικός, μέλος της 1ης Παιδαγωγικής Ομάδας
του ΚΠΕ και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού).

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Η δεκαετία του ΄90 αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο όσον αφορά
γεγονότα που καθόρισαν την εγκαθίδρυση του θεσμού της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το 1990 δημοσιεύεται ο Νόμος 1892 (Ν.1892/90/ΦΕΚ 101/τ.Α’/31.7.1990 Άρθρο 111
§13). Πρόκειται για ένα Νόμο σταθμό για την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΠΕ) αφού θεσμοθετεί την ΠΕ ως μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας στα σχολεία, τη
θέση του Υπεύθυνου ΠΕ και την ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται στη συνέχεια σε εφαρμογή του Ν.1892
καθορίζουν την ίδρυση νέων ΚΠΕ, τις προδιαγραφές των κτιρίων που τα στεγάζουν, τους
σκοπούς, τη λειτουργία, τη στελέχωσή και τα καθήκοντα των απασχολούμενων σε αυτά
εκπαιδευτικών (Μπότσαρης 2006).
Το 1992 πραγματοποιείται η Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου στην Ατζέντα 21, το βασικό
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προϊόν της Διάσκεψης – ένα σχέδιο δράσης για τον 21ο αιώνα, στο Κεφάλαιο 36
αναγνωρίζεται ότι «η εκπαίδευση είναι ο σημαντικότερος θεσμός που διαθέτει η
κοινωνία προκειμένου να σχεδιάσει, να
δρομολογήσει και να στηρίξει την αειφόρο
ανάπτυξη» (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 1999).
Το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) στην Ελλάδα ιδρύεται στην Κλειτορία το
1993. Το 1995 με την Υπουργική Απόφαση
Γ2/3219/11-5-1995, ιδρύονται 6 νέα ΚΠΕ:
Αργυρούπολης, Ελευθερίου - Κορδελιού,
Καστοριάς, Κόνιτσας, Μουζακίου και Σουφλίου.
Επίσης ιδρύεται παράρτημα του ΚΠΕ Κλειτορίας
στην Ακράτα.
Εικόνα 6. Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα το 1995

Περίοδος 1997 – 2000: Τα βήματα προς τη συγκρότηση του θεσμού
Την περίοδο 1997-2000 η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ, αποτελείται από 5 και στην
πορεία 6 εκπαιδευτικούς που είναι οι Τσαλίκη Ελισάβετ (Υπεύθυνη), Παραδεισανός
Αδάμ, Μένου Αλεξάνδρα, Καλλαρά Αθηνά, Κονιδάρης Στάθης, Σαρακινίδου Σοφία και
Πατσιούρα Στυλιανή.
Η εμφάνιση περισσοτέρων εκπαιδευτικών από όσους προβλεπόταν σε κάθε περίοδο, οφείλεται
σε αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της θητείας.

Εικόνα 7. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 1997-2000 (5-6 εκπαιδευτικοί)
9
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Στην αρχή της περιόδου αυτής αποφασίζεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΠΕ
από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σημαντικό ρόλο στην
εξέλιξη αυτή αλλά και σε πολλές μετέπειτα εξελίξεις που αφορούν τον θεσμό των ΚΠΕ
παίζει η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) (Φαραγγιτάκης 2010) που από τότε μέχρι σήμερα στέκεται
αρωγός στο έργο των ΚΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το 1997, υπογράφεται 15ετής σύμβαση
μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας με Υπουργό τον Γ. Αρσένη και του Δήμου Ελευθερίου
Κορδελιού με Δήμαρχο τον Ε. Καϊτετζίδη για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη
λειτουργία και την υποστήριξη του Κέντρου. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του ΚΠΕ
γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού που παράλληλα παρέχει
γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο ΚΠΕ.
Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΠΕ από ευρωπαϊκούς πόρους, σηματοδοτεί μια
μακρά πορεία αναβάθμισης των υποδομών και αγοράς εξοπλισμού για την άρτια
υλοποίηση του έργου των ΚΠΕ (εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια,
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, λειτουργία θεματικών δικτύων και διεθνών
συνεργασιών).
Το ΚΠΕ αποκτά το πρώτο του λογότυπο.

Εικόνα 8. Το πρώτο λογότυπο του ΚΠΕ

Στο πρώτο πρόγραμμα προστίθενται δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο:
- Βιομηχανία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη μας.
Το 1998 παράγεται και η πρώτη έκδοση του ΚΠΕ με τίτλο «Ανακύκλωση… μια ιστορία
χωρίς τέλος...». Το 2000 ακολουθεί η έκδοση των εκπαιδευτικών πακέτων:
«Από τις πόλεις του κόσμου στην πόλη μας, στη γειτονιά μας»
«Βιομηχανία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
«Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη»
«Τα πουλιά στην πόλη»
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Εικόνα 9. Υλοποίηση προγράμματος με μαθητική ομάδα στους χώρους του ΚΠΕ

Εικόνα 10. Εκπαιδευτικά πακέτα του ΚΠΕ την περίοδο 1997 - 2000

Συνεχίζεται η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ
συμμετέχει στην Παγκόσμια διάσκεψη της UNESCO με θέμα "Περιβάλλον και Κοινωνία:
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία» που γίνεται τον
Δεκέμβριο του 1997 στη Θεσσαλονίκη.
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Εικόνα 11. Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η δεκαετία του ΄90 είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Έχει προηγηθεί τη δεκαετία του ‘80 η μετάθεση της
έμφασης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη
φύση, στο περιβάλλον του ανθρώπου και από τις
γνώσεις για το περιβάλλον, στις ικανότητες, τις
αξίες, τις στάσεις και συμπεριφορές. Έτσι τη
δεκαετία του ‘90 εμφανίζεται η έννοια της
αειφορίας που ενσωματώνει στην έννοια του
περιβάλλοντος του ανθρώπου τη φύση, την
κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική
(Φλογαΐτη 2006).
Το Δεκέμβριο του 1997 γίνεται στη Θεσσαλονίκη η
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη της UNESCO με θέμα "Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και
Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία». Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
αναφέρεται πλέον ως Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.
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Περίοδος 2000-2004: Η εδραίωση του θεσμού
Την περίοδο 2000-2004, ο αριθμός των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ αυξάνεται κατά 2
εκπαιδευτικούς όπως προβλεπόταν από τις Υπουργικές Αποφάσεις και έτσι η επόμενη
Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από 7 εκπαιδευτικούς που είναι οι: Τσαλίκη Ελισάβετ
(Υπεύθυνη), Παραδεισανός Αδάμ, Αθαναηλίδης Γιώργος, Μοντεσάντου Ευφροσύνη,
Παπαδημητρίου Ευθύμιος, Μουρίκη Ελένη, Αγαθαγγελίδου Μαρία. Για μικρότερα
διαστήματα υπηρετούν επίσης οι Φιλιππίδης Αλέξανδρος, Γκουντούρας Νικόλαος και
Κωτίδης Αναστάσιος. Παράλληλα στο ΚΠΕ απασχολείται η Παντελιάδου Άννα, υπάλληλος
του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού, που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη (20002010).
Η εμφάνιση περισσοτέρων εκπαιδευτικών από όσους προβλεπόταν σε κάθε περίοδο,
οφείλεται σε αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της
θητείας.

Εικόνα 12. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 2000-2004 (7 εκπαιδευτικοί)

Το φθινόπωρο του 2001 το ΚΠΕ μετακομίζει στη μόνιμη στέγη του, που το φιλοξενεί
μέχρι σήμερα. Ο Δήμος θέλησε να στεγάσει το Κέντρο σε ένα βιοκλιματικό κτίριο,
καθαρών τεχνολογιών, επιδεικτικό και υποστηρικτικό των εκπαιδευτικών λειτουργιών
του. Πρόκειται για ένα όμορφο βιοκλιματικό κτίριο, στολίδι για τον Δήμο Ελευθερίου
Κορδελιού, στη θέση του κτιρίου της παλιάς κοινότητας του Κορδελιού, που
χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) ειδικά για να στεγάσει το ΚΠΕ. Το
κτίριο σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Έλλη Γεωργιάδου και
κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευθερίου
Κορδελιού.

13
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Εικόνα 13. Το βιοκλιματικό κτίριο του ΚΠΕ

Την περίοδο 2000 - 2004 στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ προστίθενται τα
προγράμματα:
- Νερό: χθες - σήμερα - αύριο (για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
- Διαφήμιση και περιβάλλον (ένα καινοτόμο για την εποχή του πρόγραμμα για
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Εικόνα 14. Υλοποίηση προγράμματος «Νερό: χθες - σήμερα - αύριο»
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Την περίοδο αυτή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ
σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό και χάρη στις συνεργασίες που
αναπτύσσονται με περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, αρκετοί
διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) από το
εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό, από τον χώρο της εκπαίδευσης και από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν ως εισηγητές στα επιμορφωτικά
σεμινάρια του ΚΠΕ. Έτσι έρχονται νέες ιδέες για την Π.Ε. από άλλες χώρες στην Ελλάδα.
Στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΚΠΕ δίνεται έμφαση στις ολιστικές, συστημικές,
διεπιστημονικές και διαθεματικές και βιωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Π.Ε.

Εικόνα 15. Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ

Εικόνα 16. Χαρτόνια εργασίας από επιμορφωτικά σεμινάρια της περιόδου 2000-2004
15
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Το ΚΠΕ δημιουργεί τα πρώτα τοπικά θεματικά δίκτυα: α) Τοπική ιστορία και
περιβαλλοντική εκπαίδευση, β) Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση, γ) Αειφορική
διαχείριση και χρήση του νερού, δ) Βιομηχανική κληρονομιά, ε) Εκπαίδευση για τη
μέριμνα των ζώων.
Την ίδια περίοδο:
- Πραγματοποιείται κοινωνικο-περιβαλλοντική έρευνα σε συνεργασία με το Ερευνητικό
Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών.
- Το ΚΠΕ συμμετέχει σε τριετές ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του 5th
Research Framework με θέμα τους υγροτόπους και συντονιστή το Πανεπιστήμιο του
Durham. Συμμετέχοντες φορείς από την Ελλάδα είναι το ΚΠΕ Ελευθερίου - Κορδελιού και
το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων.
Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ συμμετέχουν με εισηγήσεις σε συνέδρια ενώ παράλληλα το
ΚΠΕ διοργανώνει ή συμμετέχει σε μεγάλες εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του
κοινού.

Εικόνα 17. Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Η επιτυχημένη λειτουργία των οκτώ πρώτων ΚΠΕ δημιούργησε αυξημένη ζήτηση ίδρυσης
νέων ΚΠΕ και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι μετά από διαδικασίες
πραγματογνωμοσύνης για την ικανοποίηση των κριτηρίων που έχουν τεθεί για την
ίδρυση νέων ΚΠΕ, με την ΥΑ Γ2/5861/10-1997 ιδρύθηκαν τα ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής,
Δραπετσώνας, Σπετσών, Καλαμάτας και Λιθακιάς Ζακύνθου.
Μέχρι το 2000 ιδρύθηκαν τα ΚΠΕ Μακρινίτσας, Νάουσας, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας,
Στυλίδας-Υπάτης, Ποροΐων Σερρών και Κύμης Ευβοίας.
Το 2002 ιδρύθηκαν 16 νέα ΚΠΕ: Βάμου Χανίων, Αρχανών Ηρακλείου, Κορθίου Άνδρου,
Πεταλούδων Ρόδου, Ομηρούπολης Χίου, Ευεργέτουλα Λέσβου, Ιθάκης, Αμαρουσίου
Αθηνών, Υπάτης Φθιώτιδας, Άμφισσας, Αράχθου, Μελίτης Φλώρινας, Ανατολικού
Ολύμπου, Βερτίσκου, Έδεσσας και Παρανεστίου (Υ.Α./Γ2/72942/11-7-2002).
Η αύξηση του αριθμού των ΚΠΕ σε όλη την επικράτεια, συνοδεύτηκε από θεσμικές
ρυθμίσεις και αλλαγές που έβαζαν τις βάσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν οι εξής:
- Ο αριθμός των εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας κλιμακώθηκε από 5 σε 7 και σε
9 ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας και το έργο του κάθε ΚΠΕ.
- Αναπτύχθηκε σύστημα κριτηρίων επιλογής υποψηφίων με μεγάλο εύρος (180 μόρια)
και τις εξής κατηγορίες (Υ.Α./57905/Γ2/4-6-2002): επιστημονική και παιδαγωγική
κατάρτιση και συγκρότηση, υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία, άσκηση
διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου, συγγραφικό και ερευνητικό έργο,
αξιολογικές εκθέσεις, συνεκτιμώμενα κριτήρια συνέντευξης.
- Συγκροτήθηκαν Διαχειριστικές Επιτροπές για να διαχειρίζονται τα έσοδα και τα έξοδα
των ΚΠΕ, δημιουργώντας προϋποθέσεις αυτόνομης βιωσιμότητας.
- Εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τα θεματικά δίκτυα, για τις συνεργασίες με τους
Υπευθύνους ΠΕ και για τις διεθνείς συνεργασίες με κριτήριο πάντα την προσδοκώμενη
ωφέλεια για τα Σχολεία (Υ.Α./Γ2/46672/9-5-02 & Υ.Α./Γ7/47587/16-5-2003).
- Τα Κέντρα υπάχθηκαν διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
οι οποίες δημιουργήθηκαν στο μεταξύ (Νόμος 2896/2002).
- Διαμορφώθηκαν πίνακες Νομών εμβέλειας για κάθε ΚΠΕ.
- Ορίστηκαν διαδικασίες έγκρισης λειτουργίας θεματικών δικτύων.
- Καθιερώθηκαν ετήσιες συναντήσεις των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ
(Φαραγγιτάκης, 2010).
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Περίοδος 2004 - 2006: Σε καινούρια μονοπάτια
Την περίοδο 2004-2006 μετά από εσωτερικούς κλυδωνισμούς ανανεώνεται σε μεγάλο
βαθμό η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ ενώ συμμετέχουν για πρώτη φορά νηπιαγωγοί. Οι
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ΚΠΕ είναι οι: Αγγελίδης Ζήσης (Υπεύθυνος),
Τσολακοπούλου Ιωάννα (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη), Πιγγελίδου Καλλιόπη, Αθαναηλίδης
Γιώργος, Παραδεισανός Αδάμ, Αθανασίου Χρυσούλα, Ντεμιρτζή Δήμητρα, Ματσιορόκου
Πηγή.
Η εμφάνιση περισσοτέρων εκπαιδευτικών από όσους προβλεπόταν σε κάθε περίοδο,
οφείλεται σε αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της
θητείας.

Εικόνα 18. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 2004-2006 (8 εκπαιδευτικοί)

Το ΚΠΕ αποκτά το νέο του λογότυπο το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα.

Εικόνα 19. Το νέο λογότυπο του ΚΠΕ
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Τα προγράμματά του εμπλουτίζονται με νέα προγράμματα για το αστικό περιβάλλον με
έμφαση στη λειτουργία των θεσμών, προγράμματα για τον Θερμαλισμό, την ενέργεια και
τα απορρίμματα:
-

Η δική μου πόλη: ο χάρτης των θεσμών
Η πόλη μου στις ακτές του Θερμαϊκού
Ελευθέριο Κορδελιό όμορφο και καθαρό, ευθύνη όλων μας
Ανανεώσιμες φιλικές μορφές ενέργειας
Ιαματικές πηγές, λουτρότοποι και περιβάλλον
Νερό - νεράκι (πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο)

Εικόνες 20-21. Πρόγραμμα με νηπιαγωγείο για το νερό και πρόγραμμα για τα απορρίμματα
19
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Το ΚΠΕ συντονίζει το εθνικό θεματικό δίκτυο «Θερμαλισμός - Οικολογία - Πολιτισμός».
Μετά την περίοδο των επισκέψεων σχολικών ομάδων οργανώνεται το «Θερινό Σχολείο»,
μια πρωτοπόρα δράση, που υλοποιείται 2 χρονιές για παιδιά του Δήμου Ελευθερίου
Κορδελιού.
Το 2004 εκδίδονται δύο νέα πακέτα εκπαιδευτικού υλικού που έχουν ετοιμαστεί από την
προηγούμενη Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ:
«Νερό: Χθες-σήμερα-αύριο»
«Περιβάλλον και διαφήμιση»

Εικόνα 22. Εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού το 2004

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Το 2004 ιδρύθηκαν δέκα νέα ΚΠΕ με την ΥΑ 134908/Γ7, σύμφωνα με την πρόταση της
Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων για ίδρυση νέων ΚΠΕ: Λαυρίου, Νέας Κίου,
Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών, Καρπενησίου, Κρεστένων Ηλείας, Ανωγείων και Νεάπολης
στην Κρήτη, Βελβεντού Κοζάνης, Μολάων Λακωνίας και Αγιάς Λάρισας (Φαραγγιτάκης
2010).

Περίοδος 2006 - 2011: Με εμπειρία προς την εκπαίδευση για την
αειφορία
Α. Την περίοδο 2006-2010 η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ αυξάνεται κατά 2 μέλη και
αποτελείται πλέον από 9 εκπαιδευτικούς: Αγγελίδη Ζήση (Υπεύθυνος), Αθανασίου
Χρυσούλα (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη), Αθαναηλίδη Γιώργο, Παπαδημητρίου Ευθύμιο,
Υφαντή Γιώργο, Μιχαήλ Σύρμω, Μοντεσάντου Ευφροσύνη, Πιγγελίδου Καλλιόπη
Αβραμίδου Βέρα, και για μικρό χρονικό διάστημα Φαρμάκη Ελευθερία και Σαββίδη
Οδυσσέα. Το ΚΠΕ υποστηρίζεται τεχνικά από τον Ηλιόπουλο Ηλία, υπάλληλο του Δήμου
Ελευθερίου Κορδελιού (2006-σήμερα) και διοικητικά από τον Δεβετζίδη Αθανάσιο (20082010 και 2012-2014).
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Εικόνα 23. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 2006-2010 (9 εκπαιδευτικοί)

Η μεγαλύτερη λοιπόν Παιδαγωγική Ομάδα που υπηρέτησε ποτέ στο ΚΠΕ εμπλουτίζει τα
προγράμματα του ΚΠΕ με νέα:
- Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη
- Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού γωνία με το βλέμμα στην αειφορία
- Ενέργεια: από τη φύση στην κοινωνία
- Αγαπημένο μου κινητό (καταναλωτισμός και περιβάλλον)
- Θέμα Ελεύθερης Επιλογής

Εικόνα 24. Παρουσίαση μαθητών κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργεια»
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα Ελεύθερης Επιλογής θέματος που προσφέρει το
ΚΠΕ στις σχολικές ομάδες, αποτελεί μία καινοτομία που διατηρείται μέχρι σήμερα,
μοναδική σε όλα τα ΚΠΕ της χώρας. Η έμφαση στην μεθοδολογία προσέγγισης και όχι στο
γνωστικό επίπεδο των θεμάτων που αναπτύσσεται στο ΚΠΕ, επηρεασμένη από τη
μέθοδο της συστημικής του παρατηρητή, επιτρέπει στην πράξη την προσέγγιση και
υλοποίηση προγράμματος οποιουδήποτε θέματος.

Εικόνα 25. Η οργάνωση του προγράμματος στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού

Εικόνα 26. Συνεδρίαση της παιδαγωγικής ομάδας

Παράλληλα με την υποδοχή σχολικών ομάδων που υλοποιούν πρόγραμμα στο ΚΠΕ,
υλοποιείται τη χρονιά 2006-2007 και η δράση «Υποστηρίζοντας απομακρυσμένα
σχολεία» κατά την οποία μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας επισκέπτονται και υλοποιούν
προγράμματα σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες γειτονικών νομών που δεν έχουν τη
22
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δυνατότητα να επισκεφθούν το ΚΠΕ.

Εικόνα 27. Υλοποίηση προγράμματος σε σχολείο στο πλαίσιο της δράσης «Υποστηρίζοντας
απομακρυσμένα σχολεία»

Το 2006 ιδρύεται το εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αειφορική
Διαχείριση του Νερού» που συντονίζει το ΚΠΕ.
Η επιμορφωτική δράση του ΚΠΕ χαρακτηρίζεται από σεμινάρια μεθοδολογικά
(συστημική του παρατηρητή, έρευνα δράση κ.ά.) αλλά και θεματικά με έμφαση στον
θερμαλισμό, στο νερό αλλά και στα άλλα προγράμματα του ΚΠΕ. Διοργανώνονται μεγάλα
σε διάρκεια και πλήθος συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα σεμινάρια, στο πλαίσιο των
δικτύων του ΚΠΕ, στο Πόζαρ (Λουτράκι Αριδαίας), στο Άγγιστρο, στην Κερκίνη, στη
Νίσυρο. Παράλληλα διργανώνονται μεγάλες εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης
όπως η συμμετοχή όλων των ΚΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης κ.ά.

Εικόνα 28. Επιμορφωτικά σεμινάρια με έμφαση στον κριτικό χαρακτήρα της Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία
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Εικόνα 29. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ συμμετέχει σε σχετικά συνέδρια και υλοποιεί έρευνα με
θέμα «Επιμορφωτική Δράση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού - Διερεύνηση των
επιμορφωτικών αναγκών και επιθυμιών εκπαιδευτικών του Ν. Θεσσαλονίκης στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Επίσης εκδίδονται δύο τεύχη της περιοδικής έκδοσης
«Φύλλα της αειφορίας».
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Το 2006 ιδρύονται 15 νέα ΚΠΕ: Βιστωνίδας, Μαρώνειας, Φιλίππων, Κιλκίς, Γιαννιτσών,
Γρεβενών, Σιάτιστας, Πραμάντων Ιωαννίνων, Ηραίας Αρκαδίας, Καστρίου Κυνουρίας,
Μεσολογγίου, Θιναλίων Κερκύρας, Ιεράπετρας, Σμύνους Λακωνίας και Τροιζήνας
(Φαραγγιτάκης, 2010).
Από το 2008 η χρηματοδότηση των ΚΠΕ προέρχεται πλέον από το ΕΣΠΑ και η οικονομική
διαχείριση περνάει από τον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
(ΕΙΝ). Εισάγεται η διάσταση της Δια Βιου Μάθησης και το ΚΠΕ εκτός από μαθητές και
εκπαιδευτικούς, απευθύνεται πλέον και σε πολίτες.

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2011 ιδρύονται τα ΚΠΕ: Ελασόνας, Λευκίμμης Κέρκυρας,
Σφακιωτών Λευκάδας, Φιλιατών, Φιλιππιάδας, Γουβών Ηρακλείου, Ρούβα Ηρακλείου,
Βαθέως Σάμου, Φουρνών Ευρυτανίας, Σικυωνιών Κορίνθου, Περτουλίου, Τρικκαίων και
Ελευσίνας.

Β. Την περίοδο 2010-2011 και ενώ παραμένουν στο ΚΠΕ 5 εκπαιδευτικοί μετά από
παράταση της θητείας της προηγούμενης παιδαγωγικής ομάδας, δημιουργείται το νέο
πρόγραμμα του ΚΠΕ με τίτλο:
-

Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη
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Εικόνα 30. Πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη βιώσιμη πόλη». Υλοποιείται στο Λευκό Πύργο και στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης

Επιπλέον ιδρύεται το πρωτοπόρο για την εποχή του «Τοπικό Δίκτυο Βιωσιμότητας της
Δυτικής Θεσσαλονίκης», ένα δίκτυο Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο συμμετέχουν φορείς
της περιοχής με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφορία στη Δυτική
Θεσσαλονίκη, όπου εδρεύει το ΚΠΕ, η οποία παρουσιάζει έντονα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω εγγύτητας προς την βιομηχανική
περιοχή, αναξιοποίητους ελεύθερους χώρους πρώην στρατοπέδων και δημιουργία
χώρων συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων.
Στο μεταξύ ο δήμος στα όριο του οποίου λειτουργεί το ΚΠΕ από το 2010 με την εφαρμογή
του προγράμματος Καλλικράτης γίνεται Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, όπως προέκυψε από
τη συνένωση των Δήμων Ελευθερίου-Κορδελιού και Ευόσμου.
Με την υπ’ αριθμ. 130521/Γ7/18−10−2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός
Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού
ορίζεται ως συντονιστικό ΚΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2011 εκδίδεται νέο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για
την διάχυση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΚΠΕ.
«Ιαματικοί φυσικοί πόροι και Θερμαλισμός», 2007
«Ιαματικές πηγές και λουτρότοποι. Τετράδιο εργασίας», 2008
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«Καταναλωτισμός και περιβάλλον: Τα κινητά στη ζωή μας», 2008
«Η πόλη μου στις ακτές του Θερμαϊκού», 2008
«Αναζητώντας τον χαμένο χώρο», 2008
«Ενέργεια από τη φύση… στην κοινωνία», 2008
«Νερό: αειφορική διαχείριση & περιβάλλον», 2009
«Τα απορρίμματα στη ζωή μας» Πρακτικά εργασιών πειραματικού τοπικού δικτύου
σχολείων, 2009
«Ενέργεια και Βιωσιμότητα» Πρακτικά επιμορφωτικού σεμιναρίου, 2009
«Νερό - Υγεία – Περιβάλλον» Πρακτικά συνεδρίου μαθητών, 2009
«Δυτική Θεσσαλονίκη» Ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την αειφορία, 2011
«Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη», 2011

Εικόνα 31. Οι εκδόσεις του ΚΠΕ κατά την περίοδο 2006 – 2011
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Περίοδος 2011-2016: Με πρόταγμα τη συνεργασία
Το φθινόπωρο του 2011 το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού συνενώνεται με το άλλο ΚΠΕ του
νομού Θεσσαλονίκης, το ΚΠΕ Βερτίσκου, που είχε ιδρυθεί το 2002 (ΥΑ 83688/Γ7/22-072011). Έτσι το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού, συνεχίζει την πορεία του ως ΚΠΕ Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου, με έδρα το Ελευθέριο Κορδελιό.
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ΚΠΕ την περίοδο 2011-2016 είναι οι: Αγγελίδης
Ζήσης (Υπεύθυνος μέχρι 16/1/2012), Αθανασίου Χρυσούλα (Υπεύθυνη), Ριφάκη Νικολέτα
(Αναπληρώτρια Υπεύθυνη), Υφαντής Γιώργος, Σλαυκίδης Γιώργος, Παπαδημητρίου
Ευθύμιος, Τσολακίδου Βούλα, Στυλιάδης Κώστας. Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού &
Βερτίσκου ως συντονιστικό ΚΠΕ της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας μέχρι το 2013 διατηρεί 6
μέλη, ενώ στη συνέχεια που συντονιστικό ορίζεται το ΚΠΕ Αρναίας τα μέλη του
μειώνονται σε 5.
Η εμφάνιση περισσοτέρων εκπαιδευτικών από όσους προβλεπόταν σε κάθε περίοδο,
οφείλεται σε αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της
θητείας.

Εικόνα 32. Η παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ την περίοδο 2011-2016 (6 - 5 εκπαιδευτικοί)

Τα προγράμματα του ΚΠΕ εμπλουτίζονται με νέα προγράμματα:
- Λειψυδρία στη Νεροχώρα (για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία)
- Το δάσος του Βερτίσκου
- Σέιχ Σου: το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης
- Ενεργός Πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
- Ενεργός Πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
- Αστικό πράσινο – κήποι γειτονιάς – αστικός λαχανόκηπος.
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Περισσότερο από ποτέ τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός του ΚΠΕ, αξιοποιώντας την
ίδια την πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. Η μορφή και οργάνωση του
προγράμματος του ΚΠΕ διατηρεί την προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί στο παρελθόν αλλά
προστίθεται η ενδυνάμωση των μαθητών για τη δυνατότητα ανάληψης δράσης.

Εικόνα 33. Οι αρχές ενός προγράμματος εκπαίδευσης για την αειφορία

Εικόνα 34. Υλοποίηση προγράμματος «Λειψυδρία στη Νεροχώρα»

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 ιδρύονται και λειτουργούν τα τοπικά δίκτυα
«Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε όλοι ωφελούμαστε» για τα σχολεία του Δήμου
Ελευθερίου Κορδελιού και «Ενεργός πολίτης: ερευνώ το σχολείο μου τη γειτονιά μου και
ενεργώ με όραμα το μέλλον» για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, η υποστήριξη των
οποίων γίνεται και μέσω λειτουργίας ηλεκτρονικού δικτύου.
Το 2013, ιδρύεται το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως πεδίο
εκπαίδευσης για την αειφορία», που αποτελεί μια ομπρέλα για τα περισσότερα
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προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ με όραμα τη συνεργασία και την ενεργή
συμμετοχή των φορέων της πόλης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην πορεία
επιδίωξης της βιωσιμότητας. Το διαδίκτυο αξιοποιείται σε μεγάλη έκταση για την
επικοινωνία των μελών του ενώ στις ομάδες που συμμετέχουν προτείνεται η υλοποίηση
κοινών δραστηριοτήτων καθώς και η αναλήψη / υλοποίηση δράσεων.

Εικόνα 35. Η αξία της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου Βιώσιμη Πόλη

Κάθε χρόνο στο πλαίσιο του δικτύου διοργανώνεται το Μαθητικό περιβαλλοντικό
συνέδριο για τη Βιώσιμη Πόλη, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών που παίρνουν μέρος
στο δίκτυο, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή πολλών
φορέων της πόλης.

Εικόνα 36. Μαθητικό συνέδριο στο πλαίσιο του δικτύου Βιώσιμη Πόλη
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Παράλληλα, διοργανώνονται και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τους
ΟΤΑ της περιοχής και ιδιαίτερα με τους Δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Θεσσαλονίκης,
Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου.

Εικόνα 37. Εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης

Η επιμορφωτική δράση του ΚΠΕ εστιάζει στην παρατήρηση του αστικού περιβάλλοντος,
στην κριτική των θεσμών και στη δράση σε συνεργασία με άλλους θεσμούς της πόλης.
Τα μέλη του ΚΠΕ συμμετέχουν με εισηγήσεις σε συνέδρια. Το εκπαιδευτικό υλικό που
δημιουργεί το ΚΠΕ εγκρίνεται πλέον από το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον οι εκδόσεις
είναι κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή και δεν τυπώνονται πάντα σε χαρτί. Οι εκδόσεις σε
αυτή την περίοδο είναι οι εξής:
«Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου», 2013, εκπαιδευτικό υλικό για το ομώνυμο δίκτυο.
«Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια», 2013, εκπαιδευτικό υλικό για το ομώνυμο δίκτυο.
«Λειψυδρία στη Νεροχώρα» Παραμύθι για την αειφορική διαχείριση του νερού, 2014.
«Λειψυδρία στη Νεροχώρα» Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, 2014.
«Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», 2015, εκπαιδευτικό
υλικό για το ομώνυμο δίκτυο.
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Εικόνα 38. Επιμορφωτικά σεμινάρια με έμφαση στην παρατήρηση του αστικού περιβάλλοντος,
στην κριτική των θεσμών και στη δυνατότητα ανάληψης δράσης

Εικόνα 39. Εκδόσεις του ΚΠΕ 2011-2016
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Την περίοδο 2011-2016, όταν πλέον η χώρα βρίσκεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης,
οι παιδαγωγικές ομάδες των ΚΠΕ μειώνονται σε 5 μέλη, πλην των ΚΠΕ που είναι
συντονιστικά των ΚΠΕ της Περιφέρειάς τους και τα οποία διατηρούν παιδαγωγικές
ομάδες με 6 μέλη. Εκτός από τη μείωση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας, την ίδια
περίοδο, πολλά ΚΠΕ συνενώνονται και κάποια καταργούνται.
Έτσι ενώ μέχρι το 2010 είχαν ιδρυθεί 64 ΚΠΕ, τον Σεπτέμβριο του 2011 εξακολουθούν να
λειτουργούν 41 ΚΠΕ.
Το
Εθνικό
Ίδρυμα
Νεότητας
που
διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους
μετατρέπεται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Τα ΚΠΕ
μετονομάζονται σε Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (ΚΔΒΜΠΑ) ονομασία που ωστόσο
δεν επικράτησε. Η χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ 2007-2014 ολοκληρώνεται και την
περίοδο 2015-2016 η χρηματοδότηση του
ΚΠΕ προέρχεται πλέον μόνο από Εθνικούς
Πόρους. Οι δαπάνες λειτουργίας από το
2012 και μετά μειώνονται δραστικά.
Εικόνα 40. Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα μετά τις συνενώσεις και καταργήσεις το 2011
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ΜΕΡΟΣ Β. Ποσοτικά στοιχεία για τη λειτουργία του ΚΠΕ
1. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία
Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την αειφορία,
αποτελούν το πρωταρχικό έργο κάθε ΚΠΕ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ
Ελευθερίου Κορδελιού, συλλογικά δημιουργήματα όλων των Παιδαγωγικών Ομάδων που
το υπηρέτησαν, καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό θεματικά από τη θέση του ΚΠΕ σε μια
μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη. Από το πρώτο πρόγραμμα «Από τις πόλεις του
κόσμου, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας» δίνεται το στίγμα της εκπαίδευσης για την
αστική αειφορία που εμπεριέχει τόσο την ποιότητα ζωής σε μια πόλη όσο και τη μείωση
των επιπτώσεών της στο περιβάλλον έξω από τα όριά της. Στο πέρασμα του χρόνου τα
προγράμματα εμπλουτίστηκαν θεματικά εξετάζοντας τη βιομηχανία, το νερό, τον
θερμαλισμό, τα απορρίμματα, την ενέργεια, την κατανάλωση, τους ελεύθερους χώρους,
το δάσος, διατηρώντας πάντα την εστίασή τους στο περιβάλλον της πόλης. Τα αρχικά
προγράμματα μετεξελίχθηκαν για να φτάσουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό ίσως
πρόγραμμα του ΚΠΕ, το «Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη», που εκτός από το κέντρο της
πόλης, με παραλλαγές υλοποιείται πλέον και σε διάφορες περιοχές της πόλης όπως το
Ντεπώ και το Ελευθέριο.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν και προσφέρονται για υλοποίηση
στις σχολικές ομάδες αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από τα νηπιαγωγεία ως τα
λύκεια. Πραγματοποιούνται μέσα στους χώρους του ΚΠΕ αλλά και έξω από αυτό,
αξιοποιώντας την ίδια την πόλη και τους θεσμούς, που ρυθμίζουν τη ζωή σε αυτήν, ως
πεδίο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Παράλληλα αποτελούν την
πρόταση του ΚΠΕ για τον τρόπο υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στα σχολεία.
Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά το πλήθος, ο τίτλος των
προγραμμάτων που προσέφερε το ΚΠΕ αλλά και οι προτιμήσεις των σχολικών ομάδων
για συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, για κάθε σχολικό έτος της λειτουργίας του ΚΠΕ.
Μία μεγάλη ενότητα των προγραμμάτων του ΚΠΕ εστιάζει στη δομή και τη λειτουργία της
πόλης. Οργανώνονται με άξονα την παρατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος των
μαθητών μας, την κριτική ερμηνεία του, τον εντοπισμό και την κατανόηση της
λειτουργίας των θεσμών και των φορέων που ρυθμίζουν τη ζωή στην πόλη, την
αναζήτηση της ατομικής και της συλλογικής ευθύνης για την πραγματικότητα αυτή και τη
διατύπωση του λόγου των μαθητών για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη.
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Από τις πόλεις του κόσμου, στην
πόλη μας, στη γειτονιά μας

Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην
πόλη

Βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη

Καταναλωτισμός και περιβάλλον:
Αγαπημένο μου κινητό

Αειφορική διαχείριση του νερού
στην πόλη μας

Το περιαστικό μας δάσος

Νερό: χθες – σήμερα –αύριο;
Νερό - νεράκι

Εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα και
τον ενεργό πολίτη

Διαφήμιση και περιβάλλον

Αειφόρο – βιώσιμο σχολείο

Ανανεώσιμες φιλικές μορφές
ενέργειας / Ενέργεια: από τη φύση
στην κοινωνία

Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη

Ιαματικές πηγές - Λουτρότοποι Ιαματικός τουρισμός και
περιβάλλον

Το δάσος του Βερτίσκου

Θέμα ελεύθερης επιλογής

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το
Ντεπώ

Ελευθέριο Κορδελιό όμορφο και
καθαρό ευθύνη όλων μας /
Απορρίμματα

Λειψυδρία στη νεροχώρα

Η πόλη μου στις ακτές του
Θερμαϊκού / Θεσσαλονίκης και
Θερμαϊκού γωνία, με το βλέμμα
στην αειφορία

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το
Ελευθέριο

Η δική μου πόλη: ο χάρτης των
θεσμών

Αστικό πράσινο – Κήπος γειτονιάς

Διάγραμμα 1. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ (1996 - 2016) και η προτίμησή τους από τις
σχολικές ομάδες
34
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Μια δεύτερη ενότητα προγραμμάτων εστιάζει στην κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό,
ενέργεια, απορρίμματα), επιδιώκει τη σύνδεση της καθημερινής ζωής στο αστικό
περιβάλλον με το φυσικό περιβάλλον από το οποίο η πόλη αντλεί τους φυσικούς πόρους
που καταναλώνει, εντοπίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την
υπερκατανάλωση ή τη μη αειφορική χρήση, τη λειτουργία των θεσμών που ρυθμίζουν τα
θέματα αυτά, αναζητά την ατομική και συλλογική ευθύνη και τρόπους για τη βελτίωση
της ατομικής και συλλογικής στάσης απέναντι στην κατανάλωση των φυσικών πόρων.
Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται τα προγράμματα του ΚΠΕ ομαδοποιημένα σε
μεγαλύτερες θεματικές ενότητες καθώς και η προτίμησή τους από τις σχολικές ομάδες.
Τα προγράμματα που αφορούν στη δομή και τις λειτουργίες της πόλης αφενός και τα
προγράμματα με θέμα το νερό βρίσκονται από την εμφάνισή τους το 1998 έως σήμερα
ψηλά στις προτιμήσεις των σχολικών ομάδων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ ανανεώνονται και εξελίσσονται κάθε φορά που
αλλάζει η παιδαγωγική ομάδα του, με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μελών της,
αλλά και κάθε χρόνο ενσωματώνοντας τις νεώτερες αντιλήψεις για την εκπαίδευση για
την αειφορία αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κάθε
προγράμματος. Προσαρμογές στις συνθήκες που φέρνει μαζί της η κάθε σχολική ομάδα
που προσέρχεται για να υλοποιήσει πρόγραμμα στο ΚΠΕ γίνονται σε καθημερινή βάση.

Διάγραμμα 2. Ομαδοποίηση των προγραμμάτων του ΚΠΕ σε θεματικές κατηγορίες και η
προτίμησή τους από τις σχολικές ομάδες
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2. Συμμετοχή σχολικών ομάδων στην υλοποίηση προγραμμάτων
Τα προγράμματα που προσφέρει το ΚΠΕ είναι ημερήσια και καλύπτουν την πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμμετοχή σχολικών ομάδων στην
υλοποίηση των προγραμμάτων του ΚΠΕ κατά έτος και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Διάγραμμα 3. Επισκέψεις σχολικών ομάδων ανά έτος και βαθμίδα εκπαίδευσης

Η συμμετοχή ομάδων της προσχολικής ηλικίας σε προγράμματα του ΚΠΕ συμπίπτει
χρονικά με τη συμμετοχή νηπιαγωγών στην παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ.
Η περίοδος μεταξύ των σχολικών ετών 2005-2006 έως 2009-2010 κατά την οποία ο
αριθμός συμμετοχής των σχολικών ομάδων σε προγράμματα του ΚΠΕ είναι αυξημένος
συμπίπτει με την περίοδο που η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ αποτελούνταν από 9
εκπαιδευτικούς.
Μαθητικές ομάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
συμμετέχουν σε προγράμματα του ΚΠΕ σχεδόν στον ίδιο βαθμό, με ένα μικρό
προβάδισμα ομάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Διάγραμμα 4).
Στα προγράμματα του ΚΠΕ, την περίοδο 1996-2016, συμμετείχαν συνολικά 38.261
μαθητές και 3.198 εκπαιδευτικοί.
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Διάγραμμα 4. Συμμετοχή σχολικών ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης

3. Το επιμορφωτικό έργο
Η επιμόρφωση είναι ο δεύτερος σημαντικός τομέας της δράσης του ΚΠΕ. Το
επιμορφωτικό έργο του ΚΠΕ περιλαμβάνει μονοήμερα, διήμερα και τριήμερα
επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιούνται σε χρόνο εκτός του τυπικού ωραρίου τόσο
των συμμετεχόντων σε αυτά εκπαιδευτικών όσο και των μελών της παιδαγωγικής
ομάδας του ΚΠΕ (απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα). Η θεματολογία των
σεμιναρίων περιλαμβάνει τόσο μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης για το
περιβάλλον και την αειφορία όσο και θεματικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την
θεματολογία των προγραμμάτων του ΚΠΕ (π.χ. αστικό περιβάλλον, φυσικοί πόροι κλπ). Ο
επιδιωκόμενος στόχος της επιμόρφωσης επιτυγχάνεται τόσο μέσα από θεωρητικές
εισηγήσεις όσο και από βιωματικές προσεγγίσεις σε ομάδες εργασίας που υλοποιούνται
από μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ, έμπειρους συναδέλφους, ειδικούς και
ακαδημαϊκούς δασκάλους.
Ανταλλάσσοντας γνώσεις και πληροφορίες, συζητώντας μαζί τους την πράξη στο ίδιο το
πεδίο, βιώνοντας μια ζεστή συναδελφική σχέση, το ΚΠΕ επιδίωξε στους εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν και είχαν ήδη το μεράκι, τον ζήλο και το πάθος, να δώσει έμπνευση
διευρύνοντας τις μεθοδολογικές και θεματικές προσεγγίσεις τους και προσφέροντάς
τρόπους οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της δουλειάς τους στον επίπονο
στίβο της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΚΠΕ συμμετείχαν 5.189 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων
2.864 ήταν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 2.325 εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Διάγραμμα 5. Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ.

4. Θεματικά δίκτυα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία
Τα δίκτυά μας, τοπικά και εθνικά, λειτούργησαν ως πλαίσιο συνεργασίας και συμμετοχής
περιβαλλοντικών ομάδων και φορέων της κοινωνίας, σφυρηλατώντας κοινές εμπειρίες
δράσης. Ξεκινήσαμε με τοπικά δίκτυα για τα απορρίμματα, τη μέριμνα των ζώων, την
τοπική ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά, την ανακύκλωση τηγανελαίων και τον
ενεργό πολίτη, για να προχωρήσουμε στην συνέχεια στο συντονισμό εθνικών θεματικών
δικτύων για την αειφορική διαχείριση του νερού, τον θερμαλισμό και τη βιώσιμη πόλη.
Τα εκπαιδευτικά δίκτυα του ΚΠΕ

Είδος

Τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση
Αειφορική διαχείριση και χρήση του νερού
Βιομηχανική κληρονομιά
Εκπαίδευση για τη μέριμνα των ζώων
Θερμαλισμός- Οικολογία - Πολιτισμός
Αειφορική Διαχείριση του Νερού
Δίκτυο Βιωσιμότητας της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε όλοι ωφελούμαστε
Ενεργός πολίτης: ερευνώ το σχολείο μου τη γειτονιά μου και
ενεργώ με όραμα το μέλλον
Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την
αειφορία

τοπικό
τοπικό
τοπικό
τοπικό
τοπικό
εθνικό
εθνικό
τοπικό
τοπικό
τοπικό

Περίοδος
λειτουργίας
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2005-2016
2006-2016
2010-2015
2012-2013
2012-2013

εθνικό 2013 - σήμερα

Τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ, τοπικά και εθνικά έδωσαν τη δυνατότητα οργανωμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης (εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές,
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών) αλλά και οργανωμένης επικοινωνίας και προβολής του
έργου των συμμετεχόντων σχολικών ομάδων σε εκατοντάδες σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα δίκτυα του ΚΠΕ έχουν την δυνατότητα
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αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου, συμμετέχουν σε επιμορφωτικά
σεμινάρια και από το 2013 λαμβάνουν ανατροφοδότηση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
που λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων. Παράλληλα από το 2012 οι μαθητές που
συμμετέχουν στα δίκτυα του ΚΠΕ έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στο μαθητικό
συνέδριο ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Στα δίκτυα του ΚΠΕ (διαθέσιμα στοιχεία από το 2004 και μετά) συμμετείχαν 19.893
μαθητές και 1524 εκπαιδευτικοί.

5. Εκδόσεις
Α. Εκπαιδευτικό υλικό: Οι 25 εκδόσεις μας, που αφορούν αυστηρά παραγωγή

εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάζουν στο διάβα των 20 χρόνων τις γόνιμες ζυμώσεις που
οδήγησαν στο σχεδιασμό, την πειραματική εφαρμογή και την υλοποίησή των
προγραμμάτων μας με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που μας επισκέφτηκαν ή
συμμετείχαν στα δίκτυα και τις επιμορφωτικές δράσεις μας.
Επιδιώκουμε το υλικό αυτό να αποτελεί εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς των
παιδαγωγικών ομάδων του ΚΠΕ όσο και για τους συναδέλφους που υλοποιούν
προγράμματα στο σχολείο. Όλες οι εκδόσεις μας, που είναι διαθέσιμες και σε ψηφιακή
μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/, καταγράφονται στο
Παράρτημα 1.
Β. Υλικό προβολής και ευαισθητοποίησης: Παράλληλα έχει δημιουργηθεί πλούσιο

υλικό προβολής του έργου του ΚΠΕ σχετικό με τα προγράμματα, τα δίκτυα και της
δράσεις του που περιλαμβάνει αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα,
στυλό, μολύβια, ημερολόγια, πάνινες τσάντες, κάδους ανακύκλωσης, καπελάκια,
μπλουζάκια κλπ.

Εικόνα 41. Δείγματα υλικού προβολής και ευαισθητοποίησης
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Εικόνα 42. Δείγματα υλικού προβολής και ευαισθητοποίησης

6. Συνολικά αριθμητικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες στις δράσεις
του ΚΠΕ
Α. Μαθητές: Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν σε προγράμματα - δίκτυα -

δράσεις ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ στα 20 έτη της λειτουργίας του ανέρχεται σε 80.554
άτομα.

Διάγραμμα 6. Συμμετοχή μαθητών στις δράσεις του ΚΠΕ
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Β. Εκπαιδευτικοί: Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε προγράμματα -

δίκτυα - επιμορφωτικές και δράσεις ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ ανέρχεται σε 13.011
άτομα.

Διάγραμμα 7. Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις δράσεις του ΚΠΕ.
Γ. Πολίτες: Ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχε σε δράσεις προβολής και

ευαισθητοποίησης του ΚΠΕ εκτιμάται μετριοπαθώς σε 20.000 άτομα.

Συνολικά στις δράσεις του ΚΠΕ στα 20 χρόνια της λειτουργίας του συμμετείχαν:

Σύνολο 113.565
Διάγραμμα 8. Σύνολο συμμετεχόντων στις δράσεις του ΚΠΕ
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7. Οικονομικά στοιχεία
Το ΚΠΕ άρχισε να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους από το σχολικό έτος 19971998. Παράλληλα με τις δράσεις που προβλέπονταν από το ΕΚΤ, την περίοδο 1997-2000
αγοράστηκε και ο εξοπλισμός που προβλεπόταν από το ΕΤΠΑ. Η χρηματοδότηση της
λειτουργίας του ΚΠΕ κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους έχει ως εξής:
Περίοδος λειτουργίας

Ποσό

Σεπτέμβριος 1997 – Ιούλιος 2000

160.198.485 δρχ. (470.135 €)

Οκτώβριος 2000 – Μάρτιος 2004

238.926,84 €

Απρίλιος 2004 – Ιούλιος 2008

294.482,31 €

Σεπτέμβριος 2008 – Οκτώβριος 2011

158.694,33 €

Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2016

108.837 €

Διάγραμμα 9. Οικονομικοί πόροι του ΚΠΕ 1995-2016

Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με την αξιοποίηση τοπικών προμηθευτών και
επιχειρήσεων για την αγορά υλικών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του
ΚΠΕ, υπήρξε στρατηγική επιλογή όλων των παιδαγωγικών ομάδων που υπηρέτησαν στο
ΚΠΕ.
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Επίλογος
Η συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού συμπίπτει με
την ανακοίνωση για την ίδρυση ενός νέου ΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Η πρόταση για την
ίδρυση περισσοτέρων του ενός ΚΠΕ στις μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας είχε
διατυπωθεί από πολλούς μελετητές του θεσμού εδώ και πολλά χρόνια (Κατσακιώρη κ.ά.
2008, Φαραγγιτάκης 2010, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 2014). Η παρούσα Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ
ανέδειξε και τεκμηρίωσε με πολλούς τρόπους την ανάγκη για υποστήριξη μιας από τις
μεγαλύτερες εκπαιδευτικές κοινότητες της χώρας όπως αυτής της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τη λειτουργία ενός δεύτερου ΚΠΕ (ΚΠΕ Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου 2014, Αθανασίου 2015). Αυτή θεωρούμε πως είναι η καλύτερη
δυνατή εξέλιξη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην πόλη μας και ευχόμαστε να
γιορτάσουμε τα εγκαίνια του νέου ΚΠΕ το συντομότερο δυνατό.
20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου
Κορδελιού, 20 χρόνια γεμάτα εμπειρίες και δημιουργικότητα στη διάρκεια των οποίων οι
εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο ΚΠΕ έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν υπό τις
συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο, αναπτύχθηκαν σχέσεις ζωής και
συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και το περιβάλλον της. Το ταξίδι συνεχίζεται
γιατί όσα ονειρευόμαστε να γίνουν είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει ήδη.
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Στις 21/6/2016 διοργανώθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20
χρόνων λειτουργίας του ΚΠΕ.
Πλήθος συναδέλφων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με μεράκι το θεσμό της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στο ΚΠΕ, που
υπηρετούν σε άλλα ΚΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που υπηρετούν ως
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από
Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και ΜΚΟ, φοιτητές που έχουν κάνει πρακτική
άσκηση στο ΚΠΕ, εθελοντές που συνδράμουν το έργο μας κάθε φορά που τους
χρειαζόμαστε και πολίτες μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο του ΚΠΕ, συζητήθηκε το μέλλον του
θεσμού, τιμήθηκαν στενοί συνεργάτες με την απονομή του χαρακτικού που δημιούργησε
ειδικά για την περίσταση ο παλιός συνάδελφος Στάθης Κονιδάρης, προβλήθηκε η ταινία
της συναδέλφου εκπαιδευτικού Δ. Σουβατζή «για είκοσι χρόνια…» που δημιουργήθηκε με
αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας του ΚΠΕ και προβλήθηκε ο ψηφιακός
«τοίχος» με τίτλο «Το ΚΠΕ και εγώ…» όπου απόθεσαν τα «δώρα» τους (λέξεις, σκέψεις,
εμπειρίες, συναισθήματα, ιστορίες, φωτογραφίες) όλοι όσοι εμπνέονται, ονειρεύονται,
συμμετέχουν και αγωνίζονται για την Περιβαλλοντική Παιδεία στον τόπο μας. Όλα έχουν
συμπεριληφθεί σε ειδικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ .
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