
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΠΕ 
 

Παρουσιάζονται οι απόψεις των Π.Ο. των ΚΠΕ όπως απεστάλησαν: 

 
Α)Σημεία στα οποία υπάρχει υψηλός βαθμός συμφωνίας στα ΚΠΕ: 

 
1. Δημιουργία επιτελικής δομής στο ΥΠΠΕΘ η οποία θα συντονίζει και στις δύο βαθμίδες την Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
 
2. Ανάγκη επιμόρφωσης των μελών των ΚΠΕ. Προτείνονται θεματικές περιοχές (παιδαγωγική 
μεθοδολογία, σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο των ΚΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, θέματα 
διοίκησης). 
 
3. Διαμόρφωση νέου, ενιαίου, αναλυτικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΠΕ. 
 
4. Κεντρική παρέμβαση για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τους Δήμους και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για τα ΚΠΕ. Διαπιστώνονται προβλήματα στη συνεργασία με τους 
Δήμους και έλλειψη τήρησης των υποχρεώσεων τους (παροχή καθαριότητας, συντήρηση εγκαταστάσεων 
κ.λπ.).  
 
5. Σχετικά με τις Μαθητικές Εστίες, η μεταφορά τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στους Δήμους δημιούργησε  
προβλήματα.  
 
6. Καθολική διαφωνία για την επέκταση του εργάσιμου χρόνου μετά τη 10η Ιουλίου. Το επιχείρημα που 
εννοείται, αλλά δεν διατυπώνεται με σαφήνεια, είναι ότι η διδακτική υπηρεσία λόγω της φύσης της 
απαιτεί μεγάλα διαλείμματα, όπως είναι η πάγια πρακτική σε όλες τις θέσεις διδακτικών καθηκόντων. 
 
7. Δημιουργία αποθετηρίου του εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ. 
 
8. Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΚΠΕ. 
 
9. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων των σχολικών μονάδων και επισκέψεων σε Κ.Π.Ε. 
να ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου. 
 
10. Αν και διατυπώνεται αποδοχή της χρήσης των νέων τεχνολογιών, εκφράζεται η έντονη επιφύλαξη στη 
γενίκευση τους, η οποία μπορεί να υποκαταστήσει τη βιωματική εκπαίδευση. Προτείνονται 
ενδιαφέροντες τρόποι συνδυασμού των δύο πρακτικών (blended learning, τόσο για τις επιμορφωτικές 
δράσεις όσο και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία προτείνονται δραστηριότητες 
προετοιμασίας και ανατροφοδότησης. Προϋπόθεση αποτελεί η παροχή εξοπλισμού και τεχνογνωσίας. 
 
11. Η διεύρυνση της ΣΕΚΠΕ με τη συμμετοχή και άλλων δομών (ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ κ.λπ.) 
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη γιατί θα δημιουργήσει ένα πολυπληθές και δύσκαμπτο όργανο. Πρέπει 
όμως να τονισθεί ότι τα ΚΠΕ είναι θετικά στην προοπτική της ανάπτυξης συνεργασιών. Απορρίπτεται 
επίσης η πιθανότητα συστέγασης σε όποιες περιπτώσεις προτάθηκε για λόγους έλλειψης χώρων.  
 
12. Σχετικά με τις προμήθειες σε κεντρικό επίπεδο από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκφράζονται διαφωνίες γιατί δεν θα 
ενισχύεται η τοπική αγορά. Κάποια ΚΠΕ κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στον εξοπλισμό που μπορεί να είναι 
κεντρικός και στις άλλου είδους προμήθειες, οι οποίες θα πρέπει να αντλούνται από την τοπική αγορά. 
 
13. Έγκαιρη αποπληρωμή των τιμολογίων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
 



14. Η αξιοποίηση εθελοντών αντιμετωπίζεται θετικά και εστιάζεται περισσότερο στην πρακτική άσκηση 
των φοιτητών με την υπογράμμιση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καλύπτονται με αυτό τον 
τρόπο οι πάγιες ανάγκες των ΚΠΕ σε προσωπικό. 
 
15. Ελάχιστος αριθμός στελέχωσης ΚΠΕ κρίνονται τα 5 άτομα ειδικά αν τα ΚΠΕ πρόκειται να διευρύνουν 
τον κύκλο εργασιών τους και αύξηση της στελέχωσης με κριτήρια.  
 
16. Σύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Εκφράζονται επιφυλάξεις από κάποια ΚΠΕ σχετικά με την 
αυτονομία τους και ενδεχόμενη ομογενοποίηση των δράσεων τους. 
 
17. Θετική γενικά αντιμετώπιση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ζητείται όμως κεντρικός 
σχεδιασμός και ενημέρωση.  
 
18. Καλές Πρακτικές και εμπειρία από κάποια ΚΠΕ στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
19. Εγκαθίδρυση συνεργασιών με ΑΕΙ και δημιουργία θεσμικού πλαισίου. 
 
 

Β)Σημεία στα οποία υπάρχει χαμηλότερος βαθμός συμφωνίας στα ΚΠΕ: 
 
1. Η σχέση των σχολείων με τα ΚΠΕ. 

Το θέμα αυτό εκφράζεται με δύο πτυχές:  

 

α) το ζήτημα της μετακίνησης του ΚΠΕ στο σχολείο: Εκφράζονται επιφυλάξεις που αφορούν παιδαγωγικά 

κριτήρια (οφέλη από την έξοδο των παιδιών από το σχολείο και επαφή με ένα διαφορετικό περιβάλλον, 

αξιοποίηση των δραστηριοτήτων πεδίου που έχουν σχεδιαστεί για το πρόγραμμα, διαφορετική 

συμπεριφορά των παιδιών όταν αποπλαισιωθούν από το σχολικό περιβάλλον), αλλά και πρακτικά 

ζητήματα (υποβάθμιση των εγκαταστάσεων των ΚΠΕ, εξοπλισμός για τις ανάγκες του προγράμματος στα 

σχολεία, έξοδα μετακίνησης της Π.Ο.) 

 

β) το ζήτημα της προτεραιοποίησης των περιοχών εμβέλειας των ΚΠΕ: Διαπιστώνεται η ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού των εμβελειών των ΚΠΕ. Μερικά ΚΠΕ υιοθετούν το σύστημα προτεραιοτήτων των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων της πρότασης κάποια άλλα όμως διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές επίσκεψης ενός ΚΠΕ σε μακρινή απόσταση από το σχολείο τους. 

Πρόταση αξιολόγησης: 

Α’  προτεραιότητα: επισκέψεις σε τοπικά ΚΠΕ 
Β’  προτεραιότητα: επισκέψεις σε περιφερειακά ΚΠΕ 
Γ’  προτεραιότητα: επισκέψεις σε ΚΠΕ όμορων περιφερειών 
Δ’  προτεραιότητα: επισκέψεις σε απομακρυσμένα ΚΠΕ (σε ειδικές περιπτώσεις, όπως νησιωτικές και 
ακριτικές περιοχές) 
Ε’   προτεραιότητα: επισκέψεις σε λοιπά ΚΠΕ επικράτειας 
 
2. Η επανένταξη της Εκπαίδευσης Δια Βίου στις δράσεις των ΚΠΕ. Σε ποιες ομάδες πληθυσμού και με ποια 
γεωγραφική κατανομή μπορεί να συμβεί αυτό; 
 
3. Διεύρυνση της θεματολογίας και επέκταση σε άλλες θεματικές περιοχές. Τα περισσότερα ΚΠΕ 
υποστήριξαν ότι η προτεινόμενη διεύρυνση της θεματολογίας είναι ήδη συντελεσμένη αφού τα 
προγράμματα τους έχουν ενότητες που αφορούν τα προτεινόμενα θέματα. Αυτή η διαπίστωση πώς 
μεταφράζεται στα σχολικά προγράμματα και στη συμμετοχή εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις; 
Επιπλέον, εκφράστηκε και η άποψη περί επιφανειακής υιοθέτησης της έννοιας της «αειφορίας» και η 
ανάγκη να γίνει εμβάθυνση και ανάδειξη σε περιοχές κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού. 



Μεμονωμένες περιπτώσεις επέμειναν στην καθαρή οικολογία ως αντικείμενο των ΚΠΕ. Τέλος, υπήρξαν 
προτάσεις για διασύνδεση των προγραμμάτων των ΚΠΕ με ΑΠΣ. 
 
4. Δείκτες αξιολόγησης. Εκ των προτέρων πρέπει να είναι γνωστοί. Ποιοι προτείνονται; Να συνδέονται με 
τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιήσει το ΚΠΕ. Σαφείς οδηγίες για να μην έχουμε υποκειμενική 
εκτίμηση. Να υποδεικνύουν τις αποδεκτές τιμές μέσα στις οποίες μπορεί να κυμανθεί το κάθε είδος 
δράσης. Ευελιξία ανάμεσα στα πεδία του έργου. Να γίνεται από την κεντρική υπηρεσία, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, με την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. 
 
5. Ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Θετική γενικά αποδοχή. Εκφράζεται προβληματισμός ως προς τον 
παραπάνω φόρτο διοικητικής εργασίας. Ποιες διαδικασίες πρέπει να ψηφιοποιηθούν; 
 
6. Ανταποδοτικότητα δράσεων των ΚΠΕ. Σε ποιο χρονικό διάστημα; Ποιες είναι οι δράσεις που θα 
αποφέρουν ανταποδοτικά οφέλη; Τι είδους θα είναι αυτά τα οφέλη; Με ποιους όρους (ποιος θα 
διαχειρίζεται τα πιθανά έξοδα; Μπορεί να είναι άλλο το προσωπικό για το διάστημα που οι εκπαιδευτικοί 
του ΚΠΕ θα είναι σε διακοπές;) 
 
7. Χρηματοδότηση των ΚΠΕ. Αφού καλυφθεί ένα ελάχιστο χρηματοδότησης ποια θα είναι τα κριτήρια για 
την αύξηση του ποσού; Ποιες κατηγοριοποιήσεις μπορούν να γίνουν σε αυτό τον τομέα; 
 
8. Μετονομασία των ΚΠΕ σε ΚΠΕΑ. Σχετικά με την μετονομασία των ΚΠΕ σε ΚΠΕΑ, δεν υπάρχει ομοφωνία. 
Κάποια ΚΠΕ επιθυμούν να διατηρηθεί ο όρος γιατί είναι εμπεδωμένος στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Κάποια ΚΠΕ υιοθετούν τον όρο ΚΠΕΑ στις προτάσεις τους χωρίς κανένα σχόλιο. 
 
9. Σχετικά με τις διήμερες και τριήμερες δράσεις. Η υλοποίηση τριήμερων προγραμμάτων είναι 
πολυδάπανη, αλλά κρίνεται από τα μέλη ΚΠΕ ως πολύ σημαντική για την εκπαίδευση των μαθητών και 
εκπαιδευτικών. Αντί κατάργησης προτείνεται η εξέταση των όρων κάτω από τους οποίους θα 
υλοποιούνται. 
 
10. Συντονιστικά των ΚΠΕ. Περιορισμένες προτάσεις για τη διατήρησή τους και αναβάθμιση του ρόλου 
τους. Πρόταση από κάποια ΚΠΕ: Κυκλική ανάθεση του συντονισμού σε διαφορετικό ΚΠΕ της Περιφέρειας 
κάθε χρόνο. 
 
11. Δίκτυα ΚΠΕ. -Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δικτύων.  
- Συναντήσεις και επιμορφωτικές δράσεις δικτύων.  
- Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Δικτύων ΠΕ (Θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία, το ρόλο τους, τις 
διαδικασίες ένταξης και συμμετοχής, καθώς και μείωση των συμμετοχών στην Παιδαγωγική Ομάδα). 
 




