Ατάκτως εκδιδόµενον Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Πανελλήνιας
Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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Μια και τα «δίκτυα» είναι σήµερα.κοµµάτι της ζωής µας, ξεκινάµε µ' αυτό το
έντυπο, ένα δίκτυο επικοινωνίας και ενηµέρωσης, µεταξύ των µελών της
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
του παραρτήµατος Αττικής. Σκοπός µας είναι να εξαπλωθεί το δίκτυο αυτό και να
«συνδέσει» όλους τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε την περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
Για ποιους λόγους στεγάσαµε τις ανησυχίες µας κάτω απ1 αυτό το έντυπο:
 Η ανάγκη συχνότερης επαφής και καλλίτερης επικοινωνίας µεταξύ των µελών
για ανταλλαγή εµπειριών και αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν
από την εφαρµογή στην πράξη, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Να υπάρχει ένα «βήµα» ελεύθερο για όποιον επιθυµεί να εκφράσει τις απόψεις
του.
 Για να δηµιουργηθεί ένα κλίµα ανταλλαγής απόψεων και γόνιµου προβληµατισµού
γύρω από τα θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Για µια πιο άµεση δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων του παραρτήµατος µας.
 Να βοηθήσει όσους πραγµατοποιούν προγράµµατα να τα βελτιώνουν, ώστε
να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι πρακτικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το « Ακρως εκπαιδευτικό* θα επιδιώξει να παρέχει:
 Ενηµέρωση από το ∆.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. του παραρτήµατος της Αττικής.
 Ενηµέρωση από τους Υπεύθυνους της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για δραστηριότητες και σεµινάρια που πρόκειται να διοργανώσουν.
 Άρθρα, πληροφορίες, ανακοινώσεις, ειδήσεις και προβληµατισµό από ειδικούς και
οργανώσεις, για τα τοπικά, αλλά και τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Για να πετύχει το ρόλο του χρειάζεται την συµπαράσταση όλων µας.
Περιµένουµε
λοιπόν τη συνεργασία σας.

Παύλος Κοσµίδης
Πρόεδρος του Παρ. Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η τακτική Γενική Συνέλευση του παραρτήµατος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ που πραγµατοποιήθηκε
στις 6/10/96 στο 2ο Γ/σιο Υµηττού δεν είχε την αναµενόµενη προσέλευση µελών. Παρ'όλα αυτά
οι εργασίες της διεξήχθησαν κανονικά, έγιναν εκλογές για την νέα ∆ιοικούσα Επιτροπή του
παραρτήµατος και συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ∆Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τον απολογισµό παρουσίασε - µε ευχάριστο
Τον οικονοµικό απολογισµό παρουσίασε ο
πράγµατι τρόπο (διαφάνειες , σκιτσάκια κλπ)
απερχόµενος ταµίας του παραρτήµατος Γε
η απερχόµενη πρόεδρος Ντίνα Σχίζα. Αναράσιµος Βανδώρος . Αναφέρθηκε στα έξοδα
φέρθηκε στις συνεδριάσεις της ∆Ε , στις
του παραρτήµατος και τόνισε όπ τα έσοδα
προσπάθειες που έγιναν για την πραγµα
προέρχονται µόνο από τις συνδροµές των
τοποίηση σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ και
µελών . Τόνισε την ανάγκη να διευκρινιστην ∆ΟΕ συνεδρίου νια την Π.Ε , για τις
θούν κάποια ζητήµατα σε σχέση µε τον εσωσυναντήσεις µε σκοπό την σύσφιξη των
τερικό κανονισµό λειτουργίας του παραρτήµασχέσεων µεταξύ των µελών .
τος γιατί δηµιουργείται πρόβληµα διαχείρισης.

Τον απολογισµό της απερχόµενης ∆Ε
καθώς και τον οικονοµικό απολογισµό
ενέκρινε η Συνέλευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τοποθετήθηκε σχεδόν το σύνολο των παρευρισκόµενων µελών και όλοι τόνισαν την ανάγκη
για µεγαλύτερη επικοινωνία µεταξύ των µελών και για το «άνοιγµα» του παραρτήµατος στους
εκπαιδευτικούς της «δράσης», των «χαρακωµάτων».
Ειδικότερα είπαν:
Θανάσης Καλαιτζίδης: Πα να λυθούν οι οργανωτικές αδυναµίες θα πρέπει να επανεξετασθεί το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισµός.
Ντίνα Σχίζα: Υπάρχει αναγκαιότητα να γίνουν συζητήσεις και να πάρει θέση το παράρτηµα
για το νοµικό πλαίσιο της Π.Ε . Να συζητηθεί και να διερευνηθεί το εννοιολογικό περιεχόµενο
της Π.Ε.
Θοδωρής Παπαπαύλου: Τόνισε την αναγκαιότητα άµεσης εύρεσης έδρας τόσο για την ΠΕΕΚΠΕ όσο και για το παράρτηµα . Πρότεινε την διακίνηση του εντύπου της ΠΕΕΚΠΕ µέσω
βιβλιοπωλείων ώστε να υπάρχουν έσοδα για την έκδοση . Πρότεινε την έκδοση ενηµερωτικού
δελτίου του παραρτήµατος . Υποστήριξε ότι στις συνεδριάσεις του ∆Σ της ένωσης καλό είναι
να καλούνται και να παρευρίσκονται και τα µέλη των ∆Ε . Πρότεινε δίκτυο προγράµµατος ενάντια στην ερηµοποίηση µε παράλληλο πρόγραµµα αναδάσωσης µε σπορά.
Γεράσιµος Βανδώρος: Πρότεινε την παρέµβαση της ΠΕΕΚΠΕ στο ΥΠΕΠΘ για νοµικά και
άλλα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την Π.Ε.
Μαρίνα Μαυρίδου: Υποστήριξε την αναγκαιότητα να προτείνει το παράρτηµα θεµατολογίες
στα σχολεία και να υποστηρίξει σχολεία που θα αναλάβουν κάποια από τα θέµατα.
Αντιόπη Φραντζή: Να διευκρινισθούν οι στόχοι του παραρτήµατος και να βελτιωθεί το έντυπο της ΠΕΕΚΠΕ.
Βασίλης Ψαλλιδάς: Επιµόρφωση µελών παραρτήµατος , αλλά και άλλων εκπαιδευτικών µε
ευθύνη του παραρτήµατος. Να γίνει σύνδεση µε ευρωπαϊκές αντίστοιχες οργανώσεις . Τόνισε
επίσης τις προσπάθειες που γίνονται για να αναλάβει η χώρα µας την διοργάνωση του παγκόσµιου συνεδρίου για την Π.Ε . Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έγινε συνάντηση του
προέδρου ΠΕΕΚΠΕ µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παύλος Κοσµίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θοδωρής Παπαπαύλου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρέα Παλαιοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ: ∆ηµήτρης Καλαϊτζίδης
ΜΕΛΗ: Θανάσης Καλαϊτζίδης , Κατερίνα ∆ήµου , Γεωργία Κουκοπούλου . Βασίλης Ψαλλιδάς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σοφία Στράγκα , Χαράλαµπος Μάρης

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χρήστος Βασιλείου , Αντιόπη Φραντζή ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Πουλιανίτου Ρούλα

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α/BAΘMIA ΕΚ/ΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

Ηµερίδες σε συνεργασία µε ∆ήµους
Στα πλαίσια της συνεργασίας της Π.Ε µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες
µε σκοπό την προώθηση της Π.Ε µε οργανωτές τους ∆ήµους : Περάµατος , Κερατσινίου , Ρέντη και Νίκαιας. Και στις τέσσερις ηµερίδες οµιλητές ήταν : α) ο Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης - ειδικός·
σύµβουλος του Νοµάρχη Πειραιά σε θέµατα περιβάλλοντος - µε εισήγηση που εντόπιζε και ανέλυε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά, β) ο υπεύθυνος περιβάλλοντος ή πρασίνου του αντίστοιχου ∆ήµου και γ)ο
Θοδωρής Παπαπαύλου υπεύθυνος ΠΕ µε θεωρητική εισήγηση για την Π.Ε και παρουσίαση
εφαρµοσµένων προγραµµάτων.
Τις ηµερίδες παρακολούθησαν συνολικά περίπου
150 εκπαιδευτικοί και σηµείωσαν επιτυχία .Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τις ηµερίδες υπέβαλλαν κατόπιν στον υπεύθυνο Π.Ε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αναδάσωση µε σπορά
Για Τρίτη συνεχόµενη χρονιά πραγµατοποιήθηκε
µε ευθύνη του υπευθύνου Π.Ε και σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Νίκαιας, Περάµατος και Σαλαµίνας αναδάσωση µε σπορά. Σπάρθηκαν από
µαθητές σχολείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άγονες περιοχές του όρους Αιγάλεω , οι
άδενδρες πλαγιές του Τσελεπίτσαρι (Κατράκειο
θέατρο Νίκαιας ) και περιοχή γύρω από το Ευριπίδειο θέατρο Σαλαµίνας .Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στις σπορές είχαν µια ενδιαφέρουσα
και ιδιαίτερα ευχάριστη εµπειρία, ενώ παράλληλα
ενηµερώθηκαν θεωρητικά για την αξία και τις
δυνατότητες της µεθόδου . Υποσχέθηκαν σε εαυτούς και δασκάλους ότι θα λάβουν µέρος και
στο µέλλον σε παρόµοιες δραστηριότητες και
αναµένουν µε αγωνία τα αποτελέσµατα της σποράς ευχόµενοι ένα δροσερό χειµώνα και µια βροχερή άνοιξη .
Πρόγραµµα χαρτοκουµπαράς
Σε συνεργασία µε την εταιρεία συγκέντρωσης
παλαιού χάρτου Κ . Οικονόµου και ΣΙΑ σχολεία
της Νοµαρχίας προµηθεύτηκαν µεγάλους κάδους
(containers 7m3 ) για την ανακύκλωση χαρτιού
λύνοντας το βασικό πρόβληµα της αποθήκευσης
του χαρτιού. Οι κάδοι είναι ιδιοκτησία της εταιρείας η οποία έχει την υποχρέωση να τους αδειάζει
µε ειδικό φορτηγό όταν γεµίσουν και να πληρώνει
στο σχολείο το ανάλογο αντίτιµο . Μέχρι στιγµής η
αποκοµιδή είναι άψογη

Στη δεύτερη ενηµερωτική συνάντηση που διοργάνωσε το Τµήµα Π.Ε της Γ ∆/νσης Αθήνας , οι παρουσιάσεις κινήθηκαν σε τρεις άξονες. Ο πρώτος
ήταν προβολή δύο βιντεοκασετών µε αποσπάσµατα
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων από σχολεία Αγγλίας και Αµερικής. Ο δεύτερος ήταν µια προσπάθεια
να ενσωµατωθούν αντίστοιχες δραστηριότητες που
µπορούν να εκπονηθούν στην Ελλάδα και ο τρίτος
αφορούσε παρουσίαση εργασιών συναδέλφων .Σε
ότι αφορά τις προβολές που πρέπει να σηµειωθεί ότι
ήταν αγγλόφωνες γιατί αποτελούν ττρότυπο υλικό που
παρουσιάσθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα , χρησιµοποιήθηκαν και ως ερέθισµα και ως πηγή πληροφόρησης . Η αγγλική βιντεοκασέτα αναφέρεται στο
περιβαλλοντικό πρόγραµµα ενός ∆Σ που εµπλέκεται
στη σωστή προστασία ενός κοντινού δάσους. Η δασκάλα τους ντυµένη πνεύµα του δάσους πληροφορεί
και εµψυχώνει τους µικρούς µαθητές που τάσσονται
στο πλευρό της.
Στη δεύτερη βιντεοκασέτα σε µια υπαίθρια συζήτηση
που κάνει µια οµάδα παιδιών αφενός µεν εκφράζονται οι ανησυχίες των µικρών µαθητών για το µέλλον.
αφετέρου επιρρίπτονται κάποιες ευθύνες στις προη·
γούµενες γενιές για την αλόγιστη διαχείρηση του
φυσικού πλούτου
Τα παιδιά όταν βρίσκονται µέσα στην τάξη µαθαίνουν
ανάγνωση, µαθηµατικά, φυσική και χηµεία µέσα από
περιβαλλοντικές δραστηριότητες που ενσωµατώνονται
πλήρως
στο
αναλυτικό
πρόγραµµα.
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε εφαρµογή των όσων διαδραµατίστηκαν και οι συνάδελφοι χωρίστηκαν σε
οµάδες που κύριο έργο είχαν να επισηµάνουν κεφάλαια στα εγχειρίδια που διδάσκουν σης τάξεις τους,
τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν αφόρµηση
για µια περιβαλλοντική δραστηριότητα ή ένα πλήρες
περιβαλλοντικό πρόγραµµα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΡΙΤΗ 19-11 στις 8.30 µµ
Αίθουσα «Κίνηση» της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης
Υπατίας 1β τηλ : 3312922
"Αλλαγές στο κλίµα και στην ατµόσφαιρα - όζον»
Οµιλητής: ∆ΗΜ ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ Χηµικός- Μηχανικός , Περιβαλλοντολόγος
ΤΡΙΤΗ 26/11 στις 8.30 µµ
Αίθουσα «Κίνηση» της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης
Υπατίας 1β τηλ : 3312922
«Οικονοµία και οικολογία»
Οµιλητής :ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Οικονοµολόγος
27-28/11 96

∆ιηµερίδα Π.Ε µε παρουσίαση εφαρµοσµένων προγραµµάτων
Συνδιοργάνωση Α/βαθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση Γ Αθήνας
Ιερά οδός 394 Κτήριο ΝΕΛΕ ώρα 8.30-14.30
ΤΡΙΤΗ 3/12 στις 8.30 µµ
Αίθουσα «Κίνηση» της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης
Υπατίας 1β τηλ: 3312922
«Η κρίση της πυρηνικής ενέργειας»
Οµιλητής : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΤΡΙΤΗ 10/12 στις 8.30 µµ
Αίθουσα «Κίνηση» της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης
Υπατίας 1β τηλ: 3312922
'Το πράσινο κίνηµα στην Ευρώπη»
Οµιλητής :ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ , Χηµικός , Πρόεδρος του ελληνικού τµήµατος Μεσόγειος SOS

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1/97 στις 10.30 πµ
Αίθουσα Παιδαγωγικού τµήµατος Παν/µίου Αθηνών
Ναυαρίνου 13α (νέο χηµείο)
«Εκποµπές CΟ2 .-περιβαλλοντικός φόρος . Σύγκριση ευρωπαϊκών - ελληνικών δεδοµένων»
Οµιλήτρια : Σοφία Στράγκα , εκπαιδευτικός
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9/2/1997
∆ιηµερίδα για την Π.Ε
∆ιοργάνωση Παράρτηµα Αττικής ΠΕΕΚΠΕ
Περισσότερες πληροφορίες σε επόµενο ενηµερωτικό δελτίο του παραρτήµατος
1 6 - 1 8 ΜΑΙΟΥ 1997

1ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για καθαρά αυτοκίνητα
Αθήνα Για πληροφορίες τηλ :7722006 fax : 7722028

