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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Σην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία θαη 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, όπνπ ρξεκαηνδνηνύληαη ηόζν δξάζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο, όζν θαη  δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

ν ξόινο ηωλ Κέληξωλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δηεπξύλεηαη θαη δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα  επαηζζεηνπνίεζεο θαη  ελεκέξωζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, 

εθηόο από ηηο καζεηηθέο νκάδεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαη  ζε άιιεο  νκάδεο 

πνιηηώλ. Ο ζθνπόο ηε παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη απηή ηε δηεύξπλζε ηνπ 

ξόινπ θαη, επνκέλωο, ηωλ δξάζεωλ ηωλ ΚΠΔ, κέζα από ηελ πεξίπηωζε ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλωγείωλ ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα 2010-12. Δίλαη κία 

πξόθιεζε ηωλ θαηξώλ κέζα ζηελ γεληθόηεξε θηινζνθία ηνπ «αλνίγκαηνο» ηνπ ζρνιείνπ 

ζηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο θαη ζηε ζύλδεζε ηωλ δξάζεωλ γηα ηελ θαιύηεξε επίηεπμε ηωλ 

θνηλώλ ζηόρωλ. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Δθπαίδεπζε γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, δηεπξπκέλνο ξόινο, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

ηνπηθέο θνηλωλίεο. 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
     Ζ ρξήζε ηνπ όξνπ «αεηθόξνο θνηλσλία» δηαδόζεθε θπξίσο κεηά ην 1987, έηνο ζην 

νπνίν εθδόζεθε  από ηελ Παγθόζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε 

ην πόξηζκα «Σν Κνηλό καο Μέιινλ». ην πόξηζκα «Σν Κνηλό καο Μέιινλ», πνπ 

είλαη γλσζηό θαη σο Έθζεζε Brundtland, ε Αεηθόξνο Αλάπηπμε νξίδεηαη σο «ε 

αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα κεηώλεη ηηο δπλαηόηεηεο 

ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Ζ Έθζεζε 

Brundtland εηζήγαγε ηνλ όξν «Αεηθόξνο Αλάπηπμε» σο κέηξν αμηνιόγεζεο θαη 

ζηόρν πνιηηηθήο ζηηο ζύγρξνλεο  θνηλσλίεο θαη πξόβαιε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη 

ζεκεξηλέο πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζηνπο κειινληηθνύο θαηνίθνπο 

ηνπ πιαλήηε. 
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      Μεηά ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ηεο Βξαδηιίαο ην 1992, ε Π.Δ. ηείλεη λα 

ηαπηηζηεί ζην πεξηερόκελν κε ηελ έλλνηα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, 

ε νπνία πξνθύπηεη από ηελ Αgenda 21 «ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία είλαη κηα δηα 

βίνπ καζεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πιεξνθνξεκέλσλ θαη 

ελεξγώλ πνιηηώλ, πνπ δηαζέηνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηεο δεκηνπξγηθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή παηδεία θαη αθνζίσζε,  έηζη, 

ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα εκπιαθνύλ ζε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ππεύζπλεο δξάζεηο, νη 

νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ελόο κέιινληνο κε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 

πγηνύο από πεξηβαιινληηθή άπνςε». Απηόο ν νξηζκόο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη δηαθνξνπνηείηαη από ηνπο πξνεγνύκελνπο θαη απαηηεί 

ζηελ πξάμε αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ παξαγόλησλ. Ζ 

εμέιημε απηή επηθπξώζεθε ην 1997 ζηε Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη έδσζε ηε 

λέα ώζεζε ζηελ Π.Δ., ε νπνία αλαθέξεηαη θαη «σο εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία». Ζ ζηξαηεγηθή ηεο UNECE γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε(Education for Sustainable Development) πεξηέρεη ζέκαηα  όπσο ε κάρε γηα 

ηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο, ην ξόιν ηνπ πνιίηε, ηελ εηξήλε, ηελ εζηθή, ηελ 

ππεπζπλόηεηα ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν, ηε δεκνθξαηία θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε, ηε δηθαηνζύλε, ηελ αζθάιεηα, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ πγεία, 

ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηελ νηθνλνκία, ηα παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά πξόηππα, 

ηελ επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ, ηε βηνπνηθηιόηεηα.
1
 (UNECE, 2005)

 

 

      Έηζη, ελώ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) επηθεληξώλεηαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ πθίζηαληαη νη θνηλσλίεο, ζηηο αηηίεο θαη ζηηο 

ζπλέπεηεο,  θαζώο θαη ζηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ηνπο θαη γεληθόηεξα ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε θύζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο, από ηελ άιιε ε  Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξηθή Αλάπηπμε(Δ.Α.Α.) εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη 

ζηε ζεκαζία ηεο αλαλέσζεο θαη βησζηκόηεηάο ηνπο. Οη  καζεζηαθνί  ζηόρνη ηεο  

Δ.Α.Α εκπινπηίδνληαη θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ γλώζεηο, δεμηόηεηεο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο. Γηεπξύλεηαη ε έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

αιιεινζρεηηδόκελα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη απαηηείηαη 

κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Δίλαη κηα δηά βίνπ δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη ζηα παηδηθά 

ρξόληα αιιά ζπλερίδεηαη θαη ζηελ δσή ησλ ελειίθσλ. Έηζη, θαζώο απνηειεί   εζηθό 

ζέκα ε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε Φύζε, θαζώο ε ζρέζε απηή δηακεζνιαβείηαη από 

ηελ πξάμε, νη  παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ  πάλσ ζην θπζηθό ζώκα απνξξένπλ 

                                                
1
Σν 1992 δηεζλήο δηάζθεςε ζπγθιήζεθε κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» ζην Ρίν ληε 

Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. H Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν ζπκπύθλσζε 

ζε έλα ζύλνιν νηθνπκεληθώλ αξρώλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ (Agenda 21) αθνξά ζηελ πξνώζεζε δηαδηθαζηώλ ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο, ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο ηεο 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Σέζεθαλ ζέκαηα, όπσο ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε πνηόηεηα 

δσήο, ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ν ζεβαζκόο ηεο ηνπηθήο θνπιηνύξαο, ε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, ε 

κείσζε θαηαλάισζεο πιηθώλ θαη ελέξγεηαο, κείσζε απνβιήησλ, αλαθύθισζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, δηαηήξεζε νηθνζπζηεκάησλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

νκάδσλ. Άιιεο ζεκαληηθέο δηαζθέςεηο πνπ αμίδεη λα κλεκνλεπζνύλ είλαη ε Γηάζθεςε ηνπ 
Κηόην(1997), από ηελ νπνία πξνέθπςε ην νκώλπκν «Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην» γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ(2002) γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, ε 

Γηεζλήο Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε(2007) γηα ην θιίκα θαη ε Γηεζλήο Γηάζθεςε ζην Μπαιί(2007) 

γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηέινο ην 2009 ε πνιιά ππνζρόκελε ζπλάληεζε ηεο Κνπεγράγεο, 

πνπ ν ηύπνο ηε ραξαθηήξηζε σο «Πξαμηθόπεκα ζηελ Κνπεγράγε». 

  



 3 

ζπλέπεηεο πνπ δηαθπβεύνπλ απηή ηε ζρέζε(Γεσξγόπνπινο, 2002, Καξαγεσξγάθεο, 

2006) εκεξηλέο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο καο έρνπλ ηόζν απηέο θαη ηόζν ζνβαξέο 

επηπηώζεηο ζηελ δσή ηε δηθή καο, αιιά θαη ησλ κειιόλησλ αλζξώπσλ, ώζηε 

απμάλνπλ δξακαηηθά ην ρξνληθό νξίδνληα ηεο εζηθήο καο κέξηκλαο θαη 

επζύλεο(νύξιαο, 2007-2008), (Παηνλίδεο, 2007). 

 

     ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 

2007-13(ΔΠΑ) ππάξρεη ε θηινζνθία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», όπνπ   ρξεκαηνδνηνύληαη ηόζν δξάζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο, όζν θαη  δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε. Έηζη ζην πιαίζην απηό  «Δλίζρπζε ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ»  

δηεπξύλεηαη ν ξόινο ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία 

κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία 

(Κ.Γ.Β.Μ.Π.Α.).Έηζη, δηεξύλεηαη ν ξόινο ησλ Κέληξσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ζε όιεο 

ηηο νκάδεο πνιηηώλ. 

 

ΚΔΝΣΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ 
     Δλώ, κέρξη πξηλ από δύν ρξόληα, ηα Κ.Π.Δ. ιεηηνπξγνύζαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκηθό πιαίζην θαη είραλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξόιν, πνπ αθνξνύζε ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ κέζα από ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ., αιιά θαη ζηελ επηκόξθσζε 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηα πξνγξάκκαηα, ηώξα κέζα 

ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, αιιά θαη ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, ν ξόινο ησλ Κ.Π.Δ. θαίλεηαη λα 

δηεπξύλεηαη θαη νη δξάζεηο ηνπο λα αθνξνύλ πεξηζζόηεξν θαη ζηηο νκάδεο 

ελειίθσλ.Έηζη, πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο γηα  ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ, γνλέσλ, 

παηδηώλ θαη εθήβσλ πνπ θνηηνύλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε), θαζώο 

θαη γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζην ρνιείν. Τπνγξακκίδεηαη όηη ν εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

αλακνξθώλεηαη ζηε ινγηθή ηεο επηκόξθσζεο νιόθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο, μεθηλώληαο 

από ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο καζεηέο ηεο 

πξώηεο θαη δεύηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη θαηαιήγνληαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγείηαη έλαο εθπαηδεπηηθόο 

ζύιαθαο αλά ΚΠΔ, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη νιόθιεξν ην εύξνο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαζώο θαη ηεο πξσηνγελνύο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Νέν ρνιείν). Αθόκε, δξάζεηο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ νπζηαζηηθόηεξε εκπινθή ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζην πξόγξακκα, έηζη, ώζηε λα θηλεηνπνηεζεί ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ ζπκκεηνρήο θαη δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο.    

 

     πγθεθξηκέλα, ε εθπόλεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο δηάξθεηαο κηαο, δπν εκεξώλ  γηα νκάδεο ελειίθσλ πνιηηώλ, νκάδεο 

λέσλ θαη γηα  εθπαηδεπηηθνύο– ζπλνδνύο καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ, σο πξαθηηθή άζθεζε 
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ηεο επηκόξθσζήο ηνπο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

ιεηηνπξγνύλ ππνζηεξηθηηθά ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ πινπνηνύληαη ζηα ζρνιεία. 

Δίλαη νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζεσξεηηθό κέξνο εληόο ησλ ΚΠΔ 

θαη εξγαζίεο πεδίνπ ζε θαζνξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο δηαδξνκέο. Σα πξνγξάκκαηα 

απνζθνπνύλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ γλσζηηθό ππόβαζξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνύλ ζην 

ζρνιείν. Χζηόζν, παξάιιεια κε ηα πξνγξάκκαηα, πινπνηνύληαη επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθώλ, νκάδσλ ελειίθσλ πνιηηώλ, θαη εκεξίδεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ  Αεηθνξία, έηζη, ώζηε αθνύ  έξζνπλ  ζε επαθή κε ην θπζηθό, ην 

πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, λα  επαηζζεηνπνηεζνύλ, 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά, λα δηαηππώλνπλ θξίζεηο, 

λα πξνηείλνπλ ιύζεηο θαη λα δξάζνπλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. ηνρεύνπλ, αθόκε, λα 

θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο θαη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πξαθηηθή, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο.  
 

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΟΤ ΚΠΔ ΑΝΩΓΔΙΩΝ 
     ηελ παξνύζα εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλσγείσλ, θπξίσο ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα 2010-12, 

ζρεηηθά κε ηε δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ θαη επνκέλσο ησλ δξάζεώλ ηνπ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή επζύλεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην ΚΠΔ Αλσγείσλ ιεηηνπξγεί από ην 

2006 θαη βξίζθεηαη ζη’ Αλώγεηα ηνπ Ννκνύ Ρεζύκλεο, ελώ νη δξάζεηο ηνπ αθνξνύλ 

ηόζν ζηελ ηνπηθή όζν θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία ηνπ λνκνύ, αιιά θαη όιεο ηεο 

Κξήηεο. πγθεθξηκέλα, ζήκεξα, πινπνηεί ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο:  

 ηεο Ακάιζεηαο ηε γε, ρξώκα, άξσκα, δσή (Μνλνήκεξν θαη 

Γηήκεξν).(Βηνπνηθηιόηεηα θαη ελδεκηζκόο, έλα ηαμίδη ζηνλ ζαπκαζηό θόζκν 

ηεο θύζεο ηνπ Φεινξείηε).Σν Φπζηθό Πάξθν ηνπ Φεινξείηε θηινμελεί έλα 

ζεκαληηθόηαην αξηζκό ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Κξήηεο θαη απνηειεί έλα  

βησκαηηθό «ζρνιείν» βηνπνηθηιόηεηαο θαη ελδεκηζκνύ.  

 Όηαλ ην λεξό αγθάιηαζε ηελ πέηξα (Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν)  

To αλάγιπθν ηνπ Φεινξείηε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 

αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο επηηξέπεη ζηνλ καζεηή, εθπαηδεπηηθό  λα 

παξαθνινπζήζεη όινπο ηνπο νξαηνύο θαη αζέαηνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ, αιιά 

θαη ηηο ηερλεηέο παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνύ. 

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζε ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο, όπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε  βηνθνηλσλία ησλ ζπειαίσλ. 

 Δπίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ, αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη ηνπ Αγίνπ 

Ταθίλζνπ(Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν).Σν πξόγξακκα απηό αθνξά ζηα Μηηάηα-

ιηζόθηηζηνπο νηθηζκνύο, αιιά θαη ζηε δσή θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

θηελνηξόθνπ ηνπ Φεινξείηε. ην πξόγξακκα απηό νη ζπκκεηέρνληεο  

κπνξνύλ λα δνπλ ηα Μηηάηα, ζνισηά ιίζηλα θηίζκαηα ηνπ βνπλνύ, σο 

αξκνληθή πξνέθηαζε ηνπ γεσινγηθνύ ηνπίνπ θαη σο κνλαδηθή νηθνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξεζηηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία σο παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο ησλ βνζθώλ. Μπνξνύλ λα 

πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ην ρώξν ηνπ κηηάηνπ, ηε δσή ηνπ βνζθνύ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ηπξνθνκηθήο κέζα ζην ρώξν απηό. 
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 Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί (Μνλνήκεξν) (Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο). Σν πξόγξακκα αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη δόκεζε 

παιηώλ θαη ζύγρξνλσλ θαηνηθηώλ ηεο πεξηνρήο.  

 «Πσο ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ γελλά Πνιηηηζκό…» (Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν) 

(Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε 

νκάδεο καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ελειίθσλ  θαη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζηελ γέλλεζε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

Πνιηηηζκνύ. ην Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε ππάξρεη πνιηηηζκηθή πνηθηιία, 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλζξώπσλ, θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη 

δεκηνπξγία. Πξνζπαζνύκε ζην πξόγξακκα απηό λα αληρλεύζνπκε κε 

βησκαηηθά εξγαζηήξηα ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηνπ θπζηθνύ  πεξηβάιινληνο  

κε ην πνιηηηζκηθό. 

      Όια ηα πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη ζε θάζεηο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ηελ έξεπλα πεδίνπ 

θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Από ην 2006 κέρξη ζήκεξα 

έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ πεξίπνπ 5.000  καζεηέο, ελώ 

έρνπλ επηκνξθσζεί ζε ζεκηλάξηα ηνπ ΚΠΔ πεξίπνπ 2.000 εθπαηδεπηηθνί. ηόρνο, 

βέβαηα, είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνύλ νη 

καζεηέο κέζα από ην πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ελήιηθνη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, έηζη, ώζηε λα επηηεπρζεί ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία(UNESCO, 2005).Σώξα κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, βξηζθόκαζηε ζηα πξώηα ζηάδηα απηνύ ηνπ ζηόρνπ. 

Παξαθάησ, αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ην ΚΠΔ  

ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, επηζεκαίλνληαο ηηο νκάδεο ελειίθσλ πνπ επηκνξθώζεθαλ, 

θαζώο θαη όινπο ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο ζηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ δξάζεσλ, 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, όπνπ απηά ήηαλ δπλαηόλ λα εθηηκεζνύλ.  

 

ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην Κ.Π.Δ Αλσγείσλ, ζε ζπλεξγαζία  κε ην Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηνεζηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δηνξγάλσζε 

ηξηήκεξν εθπαηδεπηηθό Θεκαηηθό εκηλάξην ζηελ Π.Δ,. αλαθνξηθά κε ην ζεκαηηθό 

έηνο 2011 «Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα», γηα εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο  

Δθπ/ζεο ηνλ Φεβξνπαξίνπ 2011.Σν ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ «Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα θαη Πεξηβάιινλ».θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ν πξνβιεκαηηζκόο γύξσ 

από ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Ζζηθήο θαη ε δηάρπζε απηνύ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνύ ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Κξήηεο. Ζ ζπλεξγαζία ζπλερίζηεθε, θαζώο ην Μάξηην 2011, ην ΚΠΔ Αλσγείσλ κε 

ηελ Τπεύζπλε Π.Δ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ, ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

θαη ην ΠΜ «Βηνεζηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πινπνηήζακε επηκνξθσηηθή  

εκεξίδα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζην Πάξθν Γηάζσζεο Υισξίδαο θαη 

Παλίδαο ζηα Υαληά. Σν ζέκα ηεο εκεξίδαο ήηαλ: «Δθπαίδεπζε ζηελ Αλάπηπμε Αμηώλ 

θαη Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή». Ζ εκεξίδα απεπζπλόηαλ ζε νκάδεο ελειίθσλ 

εθπαηδεπηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ,  πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνηηεηώλ  ηνπ Ννκνύ 

Υαλίσλ.  

 

     Σν ΚΠΔ Aλσγείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Κξήηεο, ζπλδηνξγάλσζε 

δηεκεξίδα  ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε αθνξκή ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο 

γηα ελήιηθεο ζην Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε, ηνλ Ηνπλίν 2011. Ζ δηεκεξίδα 

απεπζπλόηαλ  ζε νκάδεο πνιηηώλ, πεξηβαιινληηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, ζε 

θίινπο ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Κξήηεο θαη νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ. 
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ηε ζπλέρεηα, ην ΚΠΔ Αλσγείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αλσγείσλ θαη ην 

Κηελνηξνθηθό ύιινγν  ζπλδηνξγάλσζε εκεξίδα  ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

κε ζέκα «Ζ Οινθιεξσκέλε θαη Aεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θηελνηξνθηθνύ θεθαιαίνπ 

ζηνλ Φεινξείηε» ηνλ Ηνπλίνπ 2011 ζη΄ Αλώγεηα.  Ζ  Ζκεξίδα  απεπζπλόηαλ ζε 

θηελνηξόθνπο θαη ζε θηελνηξνθηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο εκεξίδαο απνηειεί, ζήκεξα πηα, Οθηώβξηνο 2012, ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 

Αλσγείσλ κε ην ΣΔΗ Κξήηεο ζ έλα πξόγξακκα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

Οινθιεξσκέλε Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Κηελνηξνθηθώλ Απνβιήησλ, έλα 

πξόγξακκα πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη από εζληθνύο 

πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. 

      

     Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, ην ΚΠΔ Αλσγείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηηζηηθή 

Δηαηξεία «Δπηκελίδε» ζπλδηνξγάλσζαλ  εκεξίδα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο γηα ηελ παξάθηηα δώλε ηνπ Παλόξκνπ ηνπ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ, ζην 

Πάλνξκν. Γηεξεπλώληαο ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο  ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο, αλαδείρζεθαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο δηαρείξηζεο ηεο 

παξάθηηα δώλεο ηνπ Παλόξκνπ. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ όινη ζρεδόλ νη 

εκπιεθόκελνη θνξείο. Οη νκηιεηέο, πνπ είρε πξνζθαιέζεη ην ΚΠΔ, έξημαλ θσο ζε 

πνιιέο πιεπξέο ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ησλ πνιηηώλ θαη αλαδείρζεθε ε αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δώλεο. Δθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 

δηαβεβαίσλε όηη ζα ειάκβαλαλ ππόςε ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ Γήκνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εκεξίδαο. 

  

     Αθόκε, ην Κ.Π.Δ Αλσγείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεπζύλνπο ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ησλ λνκώλ ηεο Κξήηεο, ζπλδηνξγάλσζε δηήκεξν επηκνξθσηηθό 

εηζαγσγηθό  ζεκηλάξην ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ην Γεθέκβξην 2011, κε  

αθνξκή ην ζεκαηηθό έηνο:«Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξία: Αξρέο θαη Μέζνδνη. ρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε ζέκα 

Τγεία θαη Παξαγσγηθέο Γηαδηθαζίεο».ην ζεκηλάξην απηό, ην ΚΠΔ ζπλεξγάζηεθε  κε 

ηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, κε ην Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο 

Τγείαο  Κξήηεο, ην Κέληξν Εσνλόζσλ ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ, θαζώο θαη κε 

βηνηερληθέο κνλάδεο θαη ζπλεηαηξηζκνύο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ. 

      

     Σν ΚΠΔ Αλσγείσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη πξνώζεζεο ησλ ηνπηθώλ 

πξντόλησλ ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα 

ζπλεξγαζηεί  κε ην Γήκν Αλσγείσλ  θαη ηελ αλαπηπμηαθή εηαηξεία  Α.Κ.Ο.Μ.Μ-

Φεινξείηεο Αλαπηπμηαθή  Α.Δ. ΟΣΑ θαη ζπλδηνξγάλσζε ην Μάξηην 2012 δηεκεξίδα 

γηα ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Φεινξείηε κε 

ζέκα:«Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε θαη Σνπηθά Πξντόληα». ηε δηεκεξίδα ζπκκεηείραλ 

εθπξόζσπνη ζπλεηαηξηζκώλ, βηνηέρλεο, επαγγεικαηίεο, εθπξόζσπνη θνξέσλ, 

εθπξόζσπνη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ησλ 

όκνξσλ δήκσλ, εθπξόζσπνη μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη 

ελδηαθέξνληαλ  γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη πνιινί πνιίηεο ηεο 

ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλσλίαο.   

 

     Σν ΚΠΔ Αλσγείσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιια ΚΠΔ (ΚΠΔ Αξραλώλ-Ρνύβα-Γνπβώλ 

θαη ην ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ) ζπλδηνξγάλσζε ηξηήκεξν επηκνξθσηηθό εκηλάξην 

Δλειίθσλ κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Τπαίζξηα Γηαβίσζε ζην 
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Γεσπάξθν ηνπ Φεινξείηε» ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΚΠΔ Αλσγείσλ ζην 

Γίθηπν ηνπ ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ «Τπαίζξηα δηαβίσζε θαη Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε» γηα νκάδεο πνιηηώλ, ηνλ Ηνύλην 2012, ζηνλ Φεινξείηε. ην ζεκηλάξην 

ζπκκεηείραλ  ελήιηθεο πνιίηεο, από πεξηβαιινληηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο  ζπιιόγνπο 

ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο.  

 

     Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνύλ, αθόκε, εκεξίδεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011-

12, κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ησλ νκάδσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, όπσο ε  

ζπλεξγαζία ηνπ ΚΠΔ κε ην Κ.Α.Π.Ζ. θαη ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο ηνπ 

Γήκνπ Αλσγείσλ, κία εκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ην Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπ Κέληξνπ ζην ζσκαηείν επαγγεικαηηώλ μελαγώλ Κξήηεο-αληνξίλεο, ζε 

νκάδεο επξσπαίσλ πνιηηώλ, ζε θνιέγην ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ Καλαδά, ζε 

πξνγξάκκαηα  COMENIUS, αιιά θαη ζε νκάδα επξσβνπιεπηώλ πνπ επηζθέθηεθε ην 

Γήκν Αλσγείσλ. 

 

Απνηηκώληαο ηε δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΚΠΔ θαη ην «άλνηγκα» ησλ δξάζεσλ 

ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζε άιιεο νκάδεο ελειίθσλ, κπνξνύκε λα δνύκε όηη  ην 

ΚΠΔ Αλσγείσλ, ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ζπλεξγάζηεθε κε πνιινύο θαη 

δηαθνξεηηθνύο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ  παξαπάλσ δξάζεώλ  ηνπ, κε 

ζηόρν ηε δηεύξπλζε θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ θέληξνπ ζηελ επξύηεξε θνηλσλία, 

ρσξίο, βέβαηα, λα ραζεί ν παηδαγσγηθόο ηνπ ξόινο. Αλέπηπμε πξσηνβνπιίεο 

ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ, όπσο ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε  πνιιώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο, ζε ζέκαηα ζεσξεηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, ζε ζέκαηα 

επίιπζεο πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο, επίζεο, θαη ζε ζέκαηα αλάδεημεο 

θαη πξνώζεζεο ηεο αμίαο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ζε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα 

Π.Δ. ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ πεξίπνπ 2.000 καζεηέο, ελώ έρνπλ επηκνξθσζεί πάλσ από 

1.000 ελήιηθεο πνιίηεο.  

Μεηά από ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ζε επίπεδν θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηνπηθώλ 

θνξέσλ δηεπξύλζεθε ν πξνβιεκαηηζκόο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιινί θνξείο 

αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζηώλ πξνο όθεινο ηνπ επξύηεξνπ ηνπηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Έηζη, επηηεύρζεθε ν ζηόρνο ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ελώ δηεπξύλζεθε  ε ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκόο θαη ζε άιιεο 

νκάδεο, εθηόο από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 
     πκπεξαζκαηηθά κηιώληαο,  ν δηεπξπκέλνο ξόινο ησλ δξάζεσλ ησλ Κ.Π.Δ. θαη ην 

«άλνηγκα» ηνπ ζεζκνύ ζηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ελειίθσλ ήηαλ έλα πάγην 

αίηεκα ησλ Κ.Π.Δ. Σώξα κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία ην έξγν ηνπο βξίζθεηαη  ζηελ ηξνρηά απηή. Βέβαηα, ε πξνζέγγηζε ησλ 

νκάδσλ ελειίθσλ δελ είλαη πάληα εύθνιε ππόζεζε, θαζώο νη νκάδεο είλαη 

δηαθνξεηηθέο, κε δηαθνξεηηθό αμηαθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν, κε δηαθνξεηηθέο 

αθεηεξίεο θαη πξνζδνθίεο. Δίλαη κία πξόθιεζε ησλ θαηξώλ κέζα ζηελ γεληθόηεξε 

θηινζνθία ηνπ «αλνίγκαηνο» ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζηε ζύλδεζε 

ησλ δξάζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε επίηεπμε ησλ θνηλώλ ζηόρσλ.  

     Ζ καζεζηαθή δηεξγαζία ησλ ελειίθσλ θαζνξίδεηαη από πιήζνο 

αιιειεμαξηώκελσλ παξαγόλησλ, ησλ νπνίσλ ν ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία δελ έρεη 

εύθνια πξνβιέςηκε έθβαζε νύηε εμαζθαιηζκέλν απνηέιεζκα. Χζηόζν, ζην ζεκείν 
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απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ 

Κέληξσλ, ζα πξέπεη λα επηκνξθώλνληαη ζπλερώο  θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

θαζώο, όπσο θαίλεηαη, νη νκάδεο πνιηηώλ πνπ ελεκεξώλνπλ θαη επαηζζεηνπνηνύλ ηα 

ΚΠΔ ζα δηεπξύλνληαη ζπλερώο.  
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