
Στρογγυλθ Τράπεζα 

Εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό Πρόγραμμα–Δίκτυο Αειφορίασ
Αγροκτήματα–Περιαςτικά Δάςη–Κοινωνική και Αλληλζγγυα Οικονομία.

Χαρίςησ Αιανάςιοσ, .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, .Ε.Π. Ε.Α.Π. 
Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγικι και Διδακτικι Επάρκεια» τθσ χολισ 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Α.Π., υντονιςμόσ 

Γαϊτάνησ Δημθτριοσ, Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ υμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ του ΕΟΠΠΕΠ: «Ποιοτική 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίασ και Αειφορία: Με επίκεντρο τον 
Άνθρωπο και το Περιβάλλον».

Αμανατίδησ Νικόλαοσ, .Ε.Ε. ΠΕ70: «Κοινωνική Αλληλζγγυα Οικονομία 
και Εκπαίδευςη».

Σαμαρά Σωτηρία, .Ε.Ε. ΠΕ70: «Αξιοποιώντασ το λογοτεχνικό βιβλίο 
γνώςεων ςε αειφορικζσ δράςεισ».

Κανάλη Ευαγγελία, ΠΕ02, Διευκφντρια Γυμναςίου Μακρυγιάλου: «Το 
επιχειρείν ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία».

Μπεκιάρησ  Γεώργιοσ, Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ, Λιλιόπουλοσ
Νικόλαοσ,  Μζλοσ  τθσ  Π.Ο., Κ.Π.Ε. Νάουςασ: «Κομποςτοποίηςη. Μια 
Αειφορική Πρακτική».



«Εκπαίδευςη/επιμόρφωςη: 
εμπειρίεσ με νόημα, μελλοντική διάςταςη». 

Δρ. Ακανάςιοσ  Χαρίςθσ, 
.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 

3o ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ,

.Ε.Π. Ε.Α.Π. Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγικι και Διδακτικι 
Επάρκεια» τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Α.Π.,



Για τθ 2θ χρονιά τθσ πανδθμίασ 2020-21

 Θ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία, υπθρετϊντασ τουσ ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ, προτείνει ωσ κεντρικι δράςθ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα το 
ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα για το 2020-21, με προοπτικθ δημιουργίασ Δικτφου. 

 ε μια ιδιαίτερθ χρονιά λόγω τθσ πανδθμίασ, ςτοχεφουμε ,
με ευελιξία και αναπροςαρμογζσ:

 ςτθν ζμπνευςθ, 
 τθ δθμιουργικότθτα, 
 τθ βιωματικότθτα και μζςα από βιωματικζσ εμπειρίεσ εξ αποςτάςεωσ, 
 ςτθν ενεργθτικι εναςχόλθςθ με το περιβάλλον, 
 τθν υγεία και 
 τον πολιτιςμό, 
 αναηθτϊντασ ταυτόχρονα διεξόδουσ βιϊςιμθσ επαγγελματικισ  δραςτθριότθτασ 

για τουσ μακθτζσ/τριεσ και γιατί όχι και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυνάδουν 
με περιόδουσ γενικευμζνθσ οικονομικισ/ανκρωπιςτικισ κρίςθσ. 



Ερϊτθμα: μπορεί το Πρόγραμμα να αποτελζςει 
«εμπειρία με νόθμα» για μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ;

• Σρεισ παράγοντεσ είναι κακοριςτικοί:

• Θ δυνατότθτα τθσ εμπλοκισ και τθσ ςφνδεςθσ 
του εαυτοφ,

• Θ δυνατότθτα φπαρξθσ ςκοποφ και δράςθσ από 
τθ πλευρά των ςυμμετεχόντων,

• Θ δυνατότθτα φπαρξθσ μιασ μελλοντικισ 
διάςταςθσ ςτθ δραςτθριότθτα (Ματςαγγοφρασ, 
2009)



Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ

• είναι ςυναφείσ με τουσ 17 τόχουσ τθσ 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του Ο.Θ.Ε. που υπθρετεί 
θ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία και μποροφν 
να διαςυνδεκοφν και με τουσ 4 άξονεσ του 
Πιλοτικοφ Προγράμματοσ  Εργαςτιρια 
Δεξιοτιτων. 

https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/


Θ Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα 
Οικονομία (ΚΑΛΟ)

• είναι ζνα ςφνολο οικονομικϊν-
κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων,  οι 
οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ 
και ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 
μελϊν που τισ αςκοφν αλλά και τθσ 
πλειοψθφίασ του κοινωνικοφ 
ςυνόλου. 

• Γνωρίηει διεκνϊσ αλλά και ςτθν 
Ελλάδα ραγδαία ανάπτυξθ ςτα 
χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, λόγω 
τθσ αναηιτθςθσ νζων μοντζλων 
κοινο-οικονομικισ οργάνωςθσ και 
ανάπτυξθσ. (https://kalo.gov.gr)



Άξονασ  του Προγράμματοσ: Επιμόρφωςη 

• Βαςικζσ Θεματικζσ τθσ επιμόρφωςθσ και των δράςεων: 
• Βαςικζσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ τρεισ 3  (εξ 

αποςτάςεωσ, εάν χρειαςτεί ) κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.  
Δυνατότθτα για ςυμπλθρωματικζσ επιμορφϊςεισ και 
βιωματικά εργαςτιρια διά ηϊςθσ), εάν υπάρξει 
ενδιαφζρον: 

• -Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ).
• -Περιαςτικά Δάςθ και ΚΑΛΟ.
• -Αγροκτιματα, βιϊςιμθ αγροτικι οικονομία και ΚΑΛΟ.
• -Παιδαγωγικι του βιϊματοσ, παιδαγωγικι εξ αποςτάςεωσ.
• -Επαγγελματικι υμβουλευτικι και Αειφορία.



Βαςικζσ Θεματικζσ τθσ επιμόρφωςθσ και των δράςεων: Βαςικζσ 
επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ τρεισ  (εξ αποςτάςεωσ ) κατά τθ διάρκεια του 

ζτουσ.  Δυνατότθτα για ςυμπλθρωματικζσ επιμορφϊςεισ και βιωματικά 
εργαςτιρια διά ηϊςθσ), εάν υπάρξει ενδιαφζρον: 

• -Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα 
Οικονομία (ΚΑΛΟ).

• -Περιαςτικά Δάςθ και ΚΑΛΟ.
• -Αγροκτιματα, βιϊςιμθ 

αγροτικι οικονομία και 
ΚΑΛΟ.

• -Παιδαγωγικι του 
βιϊματοσ, παιδαγωγικι εξ 
αποςτάςεωσ.

• -Επαγγελματικι 
υμβουλευτικι και 
Αειφορία .

Άξονασ  του Προγράμματοσ: Επιμόρφωςη 



Ευζλικτθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν/ανοιχτό 
πρόγραμμα 

Α. είτε ςε πρϊτθ φάςθ για να επιμορφωκοφν για το κζμα (εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ-νοθματικι 
μάκθςθ;)

Β. είτε να εντάξουν δραςτθριότθτεσ μαηί με τμιμα/τα μακθτϊν/τριϊν ςτα πλαίςια 
• τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ (Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ),  
• του  Αναλυτικοφ Προγράμματοσ (Πρωτοβάκμια/Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ),
• των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Πρωτοβάκμια/Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) ι τθσ 
• Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων των ΕΠΑΛ (που μποροφν να υποβλθκοφν και ωσ ΠΔ)

(Χαρίςθσ, 2017). 



• Οι ςυμμετοχζσ ςτουσ πίνακεσ που 
ακολουκοφν:





Άξονασ  του Προγράμματοσ: Εκπαίδευςη 

• 26 ςχολικζσ μονάδεσ  κα 
αποτελζςουν τον πυρινα του 
Δικτφου, γιατί ςυμμετζχουν ςτον  
εκπαιδευτικό άξονα:

14 χολεία Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ

12 χολεία Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ

1. Σα ςχολεία αυτά αποτελοφν τον κορμό 
του Εκπαιδευτικοφ Δικτφου

2. Οι εκπαιδευτικοί διλωςαν ότι κζλουν να 
ενεργοποιιςουν και να ςυμμετάςχουν 
μαηί με τμιματα μακθτϊν/τριϊν τουσ

3. Θα  αποςταλεί από τουσ ΕΕ, μετά και τθ 
ςθμερινι ςυνάντθςθ και τθν ανταλλαγι 
απόψεων και πρακτικϊν ζνα ζντυπο 
δράςεων το οποίο κα ςυμπλθρϊςουν και 
με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων 
κα υλοποιιςουν τισ δράςεισ που κα 
επιλζξουν, ϊςτε να αποτελζςουν 
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με «νόθμα», 
για τουσ μακθτζσ/τριεσ. 



Ειδικότερεσ Θεματικζσ για επιλογι από τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ ςε ςχζςθ με ΚΑΛΟ -Αγροκτιματα και 

Περιαςτικά Δάςθ

• -Προςταςία του Περιαςτικοφ Δάςουσ.
• -Βιοποικιλότθτα. 
• -Ηϊα ςυντροφιάσ, ηϊα υπό εξαφάνιςθ. 
• -Εναλλακτικζσ αγροτοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, αειφόροσ γεωργία.
• -Εικονικι επιχειρθματικότθτα - ΚΑΛΟ ςχετικι με το κζμα.
• -Κοινωνικοποίθςθ και δραςτθριότθτεσ ευάλωτων ομάδων ςε 

αγροκτιματα και περιαςτικά δάςθ.
• -Δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου, προαγωγι τθσ υγείασ, ψυχικι υγεία 

κ.ά.
• -Βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ  για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.
• -Εικαςτικά δρϊμενα, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ  οικολογικοφ 

ενδιαφζροντοσ.
• -κ.ά. ςχετικζσ κεματικζσ ανάλογα με τα τοπικά χαρακτθριςτικά των 

ςχολικϊν μονάδων και τισ προτάςεισ των ςχολείων. 



Μελλοντικι διάςταςθ;

• Προςδοκοφμε να δϊςουμε τθ δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ/τριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν πϊσ μποροφν να 
ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ .

• Θ ελπίδα για τθ βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ μπορεί 
να δϊςει κίνθτρο για μάκθςθ (Popper, 1972).

• Φυςικά ςκοπόσ δεν είναι θ επίλυςθ των προβλθμάτων 
από τουσ μακθτζσ/τριεσ, αλλά θ ευαιςκθτοποίθςθ και 
θ ανάπτυξθ ςτάςεων και δεξιοτιτων που μποροφν να 
βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ (Χατηθγεωργίου 2002). 



Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ: 

• επτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ:
• ενθμζρωςθ των ςχολείων, εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ των ςχολείων και 

ζνταξθ του προγράμματοσ-δικτφου ςτον προγραμματιςμό του 
εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου. Δθμιουργία τθσ αρχικισ ομάδασ ςχολείων. 
Δθμιουργία ιςτολογίου.

• Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ: Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με τθν επιςτθμονικι 
και παιδαγωγικι ομάδα–ανταλλαγι προτάςεων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν 
εφαρμογϊν. Ζνταξθ και ςτο πλαίςιο των Προγραμμάτων χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, τθσ Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν 
Δραςτθριοτιτων κ.ά. Δθμιουργία του Δικτφου.

• Ιανουάριοσ –Απρίλιοσ: υλοποίθςθ δράςεων –ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ-ανατροφοδότθςθ. Διδακτικζσ επιςκζψεισ και βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε αγροκτιματα, δάςθ 
κλπ, δια ηϊςθσ ι διαδικτυακζσ. 

• Μάιοσ: θμερίδα παρουςίαςθ δράςεων (εξ αποςτάςεωσ, εάν χρειαςτεί).

• Ιοφνιοσ: Ζκδοςθ ενόσ ςυλλογικοφ θλεκτρονικοφ τόμου .

• Δεφτερο ζτοσ: το ίδιο χρονοδιάγραμμα με προςκικθ και δεφτερθσ ομάδασ 
ςχολείων.



Τπάρχει ανοιχτι φόρμα διλωςθσ εκπαιδευτικϊν του 
3ου ΠΕΚΕ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2
XSv-
Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw
9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XSv-Q1ovsZUVs1Al9WQa2JlLAntOKRuUmLmZZNw9Qh-hMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Παιδαγωγικι -Επιμορφωτικι Ομάδα: .Ε.Ε.  
του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.. (ι με αρμοδιότθτα ςτο 3ο) 

• Ακανάςιοσ Χαρίςθσ, .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 
υντονιςμόσ

• Ευαγγελία Μποφτςκου, .Ε.Ε. ΠΕ70

• Κωνςταντίνα Χρυςανκοποφλου, .Ε.Ε. ΠΕ07

• Νικόλαοσ Αμανατίδθσ, .Ε.Ε. ΠΕ70

• ωτθρία αμαρά, .Ε.Ε. ΠΕ70

• Αικατερίνθ Παπαγεωργίου, .Ε.Ε. ΠΕ70

• Χριςτόδουλοσ Φανιόπουλοσ, .Ε.Ε. ΠΕ70



Επιςτημονικθ-Επιμορφωτικθ Ομάδα:

• -χολι Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του Α.Π.Θ.,
• -Σμιμα Πλθροφορικισ,  Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
• -Σμιμα ∆ιοίκθςθσ υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ, Διεκνζσ 

Πανεπιςτιμιο,
• -Σμιμα Θεολογίασ, Θεολογικι χολι Α.Π.Θ., 
• -Σμιμα Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ, Θεολογικι χολι 

Α.Π.Θ., 
• -Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι  Ακαδθμία Θεςςαλονίκθσ, 
• -Σμιμα Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ, 

Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ,  
• -τελζχθ τθσ Εκπαίδευςθσ: Πρόεδροσ τθσ υμβουλευτικισ 

Επιτροπισ Κ.Π.Ε. , 
• -o Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Επιςτθμονικισ τιριξθσ τελεχϊν 

και Φορζων υΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ. 



Άλλοι ςυνεργαηόμενοι φορείσ: 

• ΚΠΕ Ανατολικοφ Ολφμπου, 

• ΚΠΕ Ζδεςςασ-Γιαννιτςϊν,

• ΚΠΕ Νάουςασ. 

• Ανοιχτι διαδικαςία με τθν ενεργι εμπλοκι 
και των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν.
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Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 


