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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 25/05/2018
Αρ. Πρωτ. : Φ. 27.1/ 5142

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Περιφερειακού Θεµατικού ∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
µε τίτλο «∆ιατροφή, περιβάλλον & υγεία»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόµο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α'/31-07-1990) άρθρο 111, παρ.13, περί ίδρυσης
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Τον Νόµο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ τ.Α'/ 13-02-2002) άρθρο 8, παρ. 2 για τα οργανωτικά
θέµατα υπηρεσιών και σχολικών µονάδων.
3. Τη µε αριθµ. 4867/ 1992 (ΦΕΚ 629/ τ.Β’/ 23-10-1992) Υ.Α. περί σχολικών
δραστηριοτήτων.
4. Τη µε αριθµ. 47587/Γ7/16-5-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 693/τ.Β'/03-06-2003) Υ.Α. µε θέµα
«Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσµικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και
Σχολείων ... και µη κυβερνητικές οργανώσεις».
5. Τη µε αριθµ. 66272/Γ7/4-7-2005 Υ.Α. µε θέµα: «Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. µε αριθµ. 127856/Γ7/29-11-2006.
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6. Τη µε αριθµ. 353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/1610-2002 τ. Β’) µε θέµα: «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, των
διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το µε αριθµ. πρωτ. 87/Φ 21/ 30-11-2017 έγγραφο, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό
στις 3-5-2018, του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης µε θέµα: «Ίδρυση Περιφερειακού
Θεµατικού ∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
Αποφασίζουµε
Ιδρύουµε το Περιφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε
τίτλο «∆ιατροφή, περιβάλλον & υγεία».
Συντονιστικός Φορέας: ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου.

1. Σκοπιµότητα Ίδρυσης του περιφερειακού Θεµατικού ∆ικτύου
Η γη µας βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο και το ενεργειακό της µέλλον προδιαγράφεται
αβέβαιο. Οι διατροφικές επιλογές του σύγχρονου ανθρώπου επιβαρύνουν σηµαντικά τον
πλανήτη, αφού συµπεριφέρεται και καταναλώνει τροφή µε τέτοιο τρόπο που χρειάζεται
1,5 γη για να καλύψει τις ανάγκες του! Η υπερκατανάλωση κρέατος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων ευθύνονται σοβαρά για την κλιµατική αλλαγή αφού το ενεργειακό
αποτύπωµα της διατροφής εξαιτίας της µεταφοράς των προϊόντων, της εναπόθεσης
υπολειµµάτων τροφής στο έδαφος αλλά και της παραγωγής τους, είναι εξαιρετικά
µεγάλο.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
Το 27% των τροφίµων που παράγεται καταλήγει στα απορρίµµατα
Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 25-30% περισσότερα προϊόντα από την ετήσια
παραγωγή της γης
Ο τοµέας της σίτισης καταναλώνει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται παγκοσµίως
Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται περισσότερη γη από την έκταση ολόκληρης
της Κίνας για να παραχθεί το φαγητό που δεν καταναλώνεται ποτέ!
Ο Ιπποκράτης έλεγε «Φάρµακο ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει
φάρµακό σας». Ο ίδιος πίστευε πως η διατροφή διαδραµατίζει τον σηµαντικότερο ρόλο
για την σωµατική και ψυχική υγεία. Σήµερα, µέσα από τα νεότερα ερευνητικά και
επιστηµονικά δεδοµένα γνωρίζουµε ότι η ισορροπηµένη διατροφή όπως είναι και η
Κρητική διατροφή είναι ένας ασφαλής δρόµος όχι µόνο για να προλάβουµε την
εµφάνιση σύγχρονων σοβαρών ασθενειών (πχ. καρδιαγγειακά προβλήµατα) αλλά και να
διατηρήσουµε µια καλή ποιότητα ζωής.
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Η εµφάνιση και ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας οφείλεται σε συνδυασµό
παραγόντων, που κυρίως αφορούν αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον και τις αλλαγές
στον τρόπο ζωής. Η παιδική διατροφή χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από τη συχνή
κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και αναψυκτικών. Η Ελλάδα όπως βλέπουµε και στον
παρακάτω πίνακα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία
µε αυξητικές τάσεις.

Τα δεδοµένα αυτά ώθησαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να αναλάβει
την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός δικτύου που αρχικά στα όρια της Κρήτης θα
βοηθήσει όλους µας να γνωρίσουµε την αξία της µεσογειακής (κρητικής) διατροφής και
τον ρόλο της στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον.
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση µικρών και µεγάλων σε θέµατα διατροφικών
επιλογών είναι απολύτως αναγκαία σήµερα για να διασφαλίσει την ποιότητα της δικής
µας ζωής, καθώς και εκείνης των επόµενων γενεών. Κάθε πρόγραµµα λοιπόν, που
απευθύνεται σε συγκεκριµένη οµάδα (ανάλογα µε ηλικία, τόπο διαµονής, ενδιαφέροντα,
κλπ.) έχει οπωσδήποτε την αξία του.

2. Σκοποί του δικτύου.
Οι µαθητές να γνωρίσουν:
•
•

τις επιπτώσεις των διατροφικών επιλογών στην υγεία µικρών και
µεγάλων.
τις επιπτώσεις της διατροφής µας στο περιβάλλον του πλανήτη µας.

3

ΑΔΑ: Ω3ΖΑ4653ΠΣ-ΖΝΛ

3. Η λειτουργία του δικτύου στοχεύει κυρίως:
•
•
•
•

στην οργανωµένη επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη προγραµµάτων
αειφόρου εκπαίδευσης που θα έχουν σχετική θεµατολογία
στη δηµιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
στην ανάπτυξη επικοινωνίας µεταξύ όλων των µελών του δικτύου
στην ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων µεταξύ ειδικών επιστηµόνων και
όλων των µελών (Παιδαγωγικών και µαθητικών οµάδων των
συµµετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων)

4. Επικοινωνιακό Πλαίσιο
Στο διαδίκτυο προβλέπεται να δηµιουργηθεί ένα Blog του ∆ικτύου όπου θα
µπορούν να αναρτώνται όλες οι παρεχόµενες πληροφορίες που αφορούν το θέµα, βίντεο,
φωτογραφίες και δραστηριότητες των σχολείων. Θα παρέχει όµως και τη δυνατότητα
στις περιβαλλοντικές οµάδες του ∆ικτύου να έχουν άµεση επικοινωνία µεταξύ τους.
Χρησιµοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τρόπο επικοινωνίας αφ’ ενός επιτυγχάνεται
άµεση διάχυση της πληροφορίας και γρήγορη επικοινωνία, αφ’ ετέρου εξοικονοµείται
χρόνος και ενέργεια. Επίσης θα δηµιουργηθεί ψηφιακό υλικό υπό τη µορφή φυλλαδίων,
τετραδίων, πόστερς, βιβλίων, στη διάρκεια ανάπτυξης του ∆ικτύου το οποίο εφόσον
υπάρξει η δυνατότητα θα εκτυπωθεί ένα µέρος του. Υπάρχει η δυνατότητα
καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο και να δοθούν συνεντεύξεις σε τοπικά τηλεοπτικά
κανάλια και ραδιόφωνα.
5. Οργανωµένη επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη προγραµµάτων αειφόρου
εκπαίδευσης των σχολείων που συµµετέχουν στο δίκτυο µε:
•
•
•
•
•

•
•
•

Παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας
Θεµατική επιµόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών των οµάδων
αειφόρου εκπαίδευσης
∆ηµιουργία κοινών εκδόσεων και συµµετοχή σε κοινές περιβαλλοντικές
δράσεις για τη διασύνδεση των σχολείων-µελών του δικτύου.
Συνεργασία µε επιστηµονικούς και περιφερειακούς φορείς, επιστηµονικές
ενώσεις κλπ.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης
στους εµπλεκόµενους µαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον ιδιαίτερα σε
θέµατα που αφορούν τη διατροφή.
Ανταλλαγή επισκέψεων µεταξύ των µελών του δικτύου.
Εξαγωγή συµπερασµάτων και διατύπωση προτάσεων για δράσεις των
µαθητών για κινητοποίηση αρµόδιων δηµόσιων φορέων.
Περιφερειακές και εθνικές συνεργασίες µε φορείς και σχολεία που
δραστηριοποιούνται στην ίδια θεµατολογία.
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6. Θεµατικές ενότητες & ενδεικτική θεµατολογία

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεσογειακή-Κρητική διατροφή.
Σηµασία της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων
Υπερκατανάλωση
κρέατος-γαλακτοκοµικών
προϊόντων
και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Οικολογικό αποτύπωµα της διατροφής.
Κοµποστοποίηση οργανικών υπολειµµάτων
Μείωση παραγωγής οικιακών απορριµµάτων
∆ιατροφική πολιτική.
Μεταφορές τροφίµων και περιβαλλοντική επιβάρυνση (τροφοχιλιόµετρα)
∆ιαχείριση γεωργικών φυτικών απορριµµάτων – µικρές και µεγάλες
εγκαταστάσεις κοµποστοποίησης

7. Συντονισµός δικτύου
Συγκροτείται συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε), που θα προεδρεύει µέλος του ΚΠΕ
Ιεράπετρας- Νεάπολης. Η Σ.Ε έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την επιλογή και την
εφαρµογή των δραστηριοτήτων, θα συνεδριάζει και θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο
για την οριζόντια και την κάθετη επικοινωνία ανάµεσα στα σχολεία και γενικά θα
συντονίζει τη λειτουργία του δικτύου.
Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από:
• ∆ρούγκα Ελισάβετ, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, Πρόεδρος
• Τσαντηράκη Σοφία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, Μέλος
• ∆ερµιτζάκη Ειρήνη, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αρχανών, Μέλος
• Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Βάµου,
Μέλος
• Χρόνη Βαρβάρα, Υπεύθυνη Σχ. ∆ραστηριοτήτων Π.Ε. Ρεθύµνου, Μέλος
• Χατζάκης Στέργιος, Υπεύθυνος Σχ. ∆ραστηριοτήτων Π.Ε. Ηρακλείου,
Μέλος
• Πεδιαδίτη Φιλίτσα, Υπεύθυνη Σχ. ∆ραστηριοτήτων ∆.Ε. Λασιθίου, Μέλος

8. Παιδαγωγική Οµάδα θα συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του ∆ικτύου. Η
παιδαγωγική οµάδα αποτελείται από:
• Ζαχαράτου Αγγελική
• Μυλωνάκη Ευστράτιο
• Βουµβουλάκη Χαρίδηµο
• Ζουρµπάκη Μαγδαληνή
• Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια
• Σφακιανάκη Μαρία
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9. Χρηµατοδότηση
Με την αναµόρφωση του νέου Τεχνικού ∆ελτίου του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας Νεάπολης θα υπάρξει πρόβλεψη για την πλήρη υποστήριξη του δικτύου µε
συναντήσεις και σεµινάρια εκπαιδευτικών, εκδόσεις εργασιών του δικτύου,
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και γενικά κάθε συµβατικής υποχρέωσης
προς το δίκτυο. Γενικά η χρηµατοδότηση προβλέπεται να προέρχεται από το
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και από τη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης.
10. ∆ιαδικασίες αξιολόγησης
Αρχική Αξιολόγηση
Συναντήσεις εργασίας και εξέταση των αιτήσεων και προϋποθέσεων των
σχολείων.
Σχέδια εργασίας και διερεύνηση µεθοδολογικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων,
θέσεων προοπτικών, στάσεων και προσδοκιών για το δίκτυο µαθητών και
εκπαιδευτικών.
∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση
Στη διάρκεια της ανάπτυξης του δικτύου αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν,
ανάλυση των αποτελεσµάτων και διαπίστωση του βαθµού επίτευξης των στόχων.
Αξιολόγηση της συµµετοχής των µελών στην περιβαλλοντική οµάδα κάθε
σχολείου σε σχέση µε τις γνώσεις, τις εµπειρίες, τις δραστηριότητες, τις σχέσεις,
τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος.
Τελική Αξιολόγηση
Στο τέλος λειτουργίας του δικτύου διαδικασίες αξιολόγησης για την επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν συνολικά στη διάρκεια του δικτύου.
11. Συνεργαζόµενοι φορείς:
• Πανεπιστήµιο Κρήτης (τµήµα Χηµείας)
• ΤΕΙ Κρήτης (τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας)
• WWF Ελλάδας
12. Συνεργαζόµενα ΚΠΕ:
• ΚΠΕ Ανωγείων
• ΚΠΕ Αρχανών- Γουβών- Ρούβα
• ΚΠΕ Βάµου

13. Σχολεία που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο:
• ∆Σ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
• ΓΕΛ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
• 2ο ∆Σ ΑΡΧΑΝΩΝ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Σ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
42ο ∆Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ∆Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3ο ∆Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4ο ∆Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
5ο ∆Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2ο ∆Σ ΣΗΤΕΙΑΣ
3ο ∆Σ ΣΗΤΕΙΑΣ
4ο ∆Σ ΣΗΤΕΙΑΣ
∆Σ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ
ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2ο ΓΥΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
∆Σ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1ο ∆Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
8o ∆Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ"
2ο ΓΥΜ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
∆Σ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
∆Σ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
∆Σ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

14. Παιδαγωγικές Μέθοδοι
∆ιεπιστηµονική και διαθεµατική µελέτη.
Συστηµική και Βιωµατική προσέγγιση, δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι.
Εργασίες σε οµάδες.
Μελέτη µε εργασίες πεδίου.
Άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία.
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Οι διδακτικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή της
Εκπαίδευσης για την αειφορία στοχεύουν γνωστικά, συναισθηµατικά και ψυχοκινητικά:
στη διαµόρφωση ενεργών µαθητών, αυριανών ενεργών πολιτών .
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συγκεκριµένων δράσεων και όχι απλά
δραστηριοτήτων.
στην κινητοποίηση και αποδέσµευση συγκινήσεων.
στην καλλιέργεια της αισθητικής των µαθητών.
στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων µε στόχο την κατάκτηση γνώσης.

15. ∆ιάρκεια ανάπτυξης
Η λειτουργία του ∆ικτύου για τρία (3) σχολικά έτη (2017-18 ως εναρκτήριο έτος,
2018-19 & 2019-20)

Ο Συντονιστικός φορέας έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισµού
δράσης του δικτύου και οικονοµικού απολογισµού στο τέλος κάθε σχολικού έτους στην
Υπηρεσία µας.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Θεµατικού
Περιφερειακού ∆ικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση της Υπηρεσίας µας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Κοιν:
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων - ∆ιεύθυνση Σπουδών,
Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Τµήµα Γ΄
Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων - ∆ιεύθυνση Σπουδών,
Προγραµµάτων και Οργάνωσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Τµήµα ∆΄ Τµήµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
3. Κ.Π.Ε. Κρήτης
4. ∆/νσεις Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης
5. Ενδιαφερόµενους της Απόφασης (µέσω του συντονιστικού Κ.Π.Ε.)
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