
ETUCE ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021. Εναρκτήρια Διάσκεψη για τον 

ρόλο των εκπαιδευτικών συνδικάτων στην αντιμετώπιση 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

Kick-off Conference on the role of 

education trade unions in 

addressing environmental 

sustainability 

Στις 22-23 Απριλίου 2021 η ETUCE 

διοργάνωσε την πρώτη της διάσκεψη 

με θέμα «Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα 

αντιμετωπίζουν την βιωσιμότητα των περιβαλλοντικών πόρων» με 60 

συμμετέχοντες από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ήταν και εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ.  

Στις συζητήσεις οι αντιπρόσωποι των συνδικάτων αναφέρθηκαν στις τρέχουσες καλές 

πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

θεμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τέθηκαν τα προβλήματα 

που προκύπτουν όταν τα συνδικάτα ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα στην 

εκπαίδευση και ο αντίκτυπος που έχει η κλιματική αλλαγή στην εκπαίδευση και το 

διδακτικό προσωπικό.  

Την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ΕΕ για την 

Εκπαίδευση για ένα Πράσινο Μέλλον. Μεταξύ των ομιλητών  ήταν και η κ. Ulrike 

Pisiotis, αντιπρόσωπος της ΕΕ, η οποία δεσμεύτηκε ότι στις επόμενες προτάσεις για το 

«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων πάνω στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη» 

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, γενικότερα. Επίσης, η Tatiana Brabauskiene, εκπρόσωπος της ομάδας των 

Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, παρουσίασε την 

τρέχουσα θέση «Προς μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση των πράσινων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλους», η οποία προσβλέπει να κάνει την 

περιβαλλοντική ευθύνη μια εγκάρσια δεξιότητα μέσα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 

την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση.  



 

Τα εκπαιδευτικά 

συνδικάτα 

ανέφεραν τις 

προσεγγίσεις που 

ακολουθούνται στις 

χώρες τους ενώ 

επισημάνθηκε η 

μεγάλη 

διαφοροποίηση 

που υπάρχει μεταξύ 

χωρών, η 

αποσπασματική 

εφαρμογή κάποιων μέτρων και η μεγάλη έλλειψη επιμόρφωσης και κατάρτισης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Άλλα προβλήματα 

εντοπίστηκαν στην έλλειψη χρόνου μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στα πιεστικά 

ωράρια εργασίας των εκπαιδευτικών που δεν τους επιτρέπουν να διαχειριστούν επαρκώς 

τα ζητήματα αυτά. Παρουσιάστηκε σε βάθος η κατάσταση στην Πορτογαλία, την 

Νορβηγία και το Βέλγιο και το πώς εμπλέκονται τα συνδικάτα προκειμένου για τη 

συμμετοχή της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Στην ομάδα εργασίας που συμμετείχε η ΟΛΜΕ, επισημάνθηκε ότι το συνδικάτο 

συνεχώς υποστηρίζει και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο οι κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΕΕ διαχέονται στις εγχώριες οδηγίες και την κυβερνητική πολιτική κάθε 

κράτους. Έτσι και η περιβαλλοντική αγωγή είναι θέμα πολιτικής, πόρων, χρηματοδότησης 

και φυσικά πίεσης που πρέπει να ασκήσουν τα συνδικάτα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η ΟΛΜΕ ζητά από το υπουργείο να διαθέσει περισσότερους πόρους, να επιμορφώσει 

τους εκπαιδευτικούς, να ενισχύσει τις ικανότητές τους, να αυξήσει τις γνώσεις τους και να 

τους παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση των απαιτήσεων της ένταξης 

της αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση. Αυτονόητη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση 

των ΚΕΑ (ΚΠΕ) και των σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η 

προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική και να συμβαδίζει με τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας για να είναι αποτελεσματική, και φυσικά να εντοπίζει τους πραγματικούς 

κινδύνους και τις αιτίες τους για το περιβάλλον.  



Την δεύτερη μέρα των εργασιών, συζητήθηκαν οι δυνατότητες που έχουν τα συνδικάτα 

για να ηγηθούν στην απαιτούμενη κοινωνική αλλαγή προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

ένταξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσα στην εκπαίδευση. Αντιπρόσωποι των 

συνδικάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας παρουσίασαν τις πρακτικές που 

ακολουθούν τα εκπαιδευτικά συνδικάτα τους για να διαχειριστούν τα θέματα αυτά. Μεταξύ 

άλλων ανέφεραν την δημιουργία μιας Πράσινης Επιτροπής μέσα στο συνδικάτο που 

θα εγκρίνει τις κατευθύνσεις της πολιτικής του συνδικάτου, θα παράσχει εκπαίδευση 

και κατάρτιση στα μέλη του συνδικάτου και θα συσσωρεύει εμπειρία, γνώση και 

ικανότητα για τη συλλογική διαπραγμάτευση.  

Κοινός τόπος των αντιπρόσωπων των εκπαιδευτικών συνδικάτων, μελών της ETUCE, 

ήταν η διαπίστωση ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει κοινή αντίληψη και κοινοί στόχοι μεταξύ 

των συνδικάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Είναι επίσης σημαντικό, συμφώνησαν, να ενταχθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

εγκάρσια σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Τέλος, τα συνδικάτα 

επεσήμαναν ότι πρέπει να ζητήσουν να συμπεριληφθεί η αειφόρος ανάπτυξη στα θέματα 

κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις.  

 


