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Θέµα:

Αναβάθµιση

της

θέσης

της

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

στο

Ολοήµερο Σχολείο και συµµετοχή των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων
στη διδασκαλία της.

Αξιότιµε κ. Ναυρίδη,
Η ΕΠΠΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικές και θετικές τις εξαγγελίες του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για την αναβάθµιση του Ολοήµερου
Σχολείου

και

κυρίως

τη

βαρύτητα

που

δίνεται

πλέον

στην

Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση, η οποία για πρώτη φορά αποκτά επίσηµα θέση στην ευέλικτη ζώνη της ∆’
∆ηµοτικού.

Τον τελευταίο χρόνο έχει διαµορφωθεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας µεταξύ της ΕΠΠΕ,
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, µε επίκεντρο την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο Νέο
Σχολείο. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συµβολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην
κατεύθυνση

αυτή,

η

ΕΠΠΕ

προτείνει,

για

την

περαιτέρω

αναβάθµιση

της

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα εξής:

Σελίδα 1/3

ΕΝΩΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1. Tην επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ευέλικτη ζώνη
και των υπόλοιπων τάξεων του Ολοήµερου ∆ηµοτικού και Γυµνασίου,
ώστε να αφορά στο σύνολο των µαθητών, οι οποίοι θα ωφεληθούν ουσιαστικά
και σε βάθος από την εφαρµογή της.
2. Την

ένταξη

αντικείµενο

της

Περιβαλλοντικής

επιλογής

στην

Εκπαίδευσης

απογευµατινή

ζώνη

ως
του

διδακτικό
Ολοήµερου

Σχολείου.
3. Τη

συµµετοχή

των

Περιβαλλοντολόγων

στη

διδασκαλία

της

δραστηριότητας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων στην απογευµατινή ζώνη όσων Ολοήµερων Σχολείων επιλέξουν
να συµπεριλάβουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ωρολόγιο πρόγραµµά
τους.

Η

ένταξη

των

Πτυχιούχων

Περιβαλλοντολόγων

στο

Ολοήµερο

Σχολείο,

ως

ο

εκπαιδευτικοί ειδικότητας έχει λάβει χώρα στο πλαίσιο της Πράξης (3 ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
συγχρηµατοδότηση 75%) «Πιλοτική Εφαρµογή Προγραµµάτων σε 28 Πειραµατικά
Ολοήµερα Σχολεία» σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
ορίστηκαν µε την Υπουργική Απόφαση Φ30.1/723/Γ1/762/22-9-1999, η οποία
εκδόθηκε σε εφαρµογή των α) άρθρο 1, άρθρο 2 παρ. 2.3,4,5,6,7,8,12 και το άρθρο
4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α’) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και β) το άρθρο 4 του Ν. 2525/97
(ΦΕΚ 188 τ.Α’).

Οι ενέργειες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την ουσιαστική ένταξη της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Ολοήµερο Σχολείο, ώστε να αφορά το σύνολο των
µαθητών, οι οποίοι από την Α’ τάξη του ∆ηµοτικού θα έχουν τη δυνατότητα να
εκπαιδευτούν προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης,
και της ικανότητας συµµετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ένταξη της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής δραστηριότητας σε όλες τις τάξεις του
Ολοήµερου Σχολείου θα έχει θετική επίδραση στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, µια
και περιλαµβάνει στη µεθοδολογία της και τη διδακτική της τη βιωµατική προσέγγιση
και τη συµµετοχή στην παραγωγή της γνώσης, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία,
την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται µε την απόκτηση κριτικής σκέψης, δράσης
και συµµετοχής, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία
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Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούµε χρήσιµη την πραγµατοποίηση µιας συνάντησης ώστε να
έχουµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε διεξοδικότερα και να ανταλλάξουµε απόψεις
για τα παραπάνω ζητήµατα. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και
είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
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