εκπαιδευτΟΙΚΟ

Ατάκτως εκδιδόµενο ενηµερωτικό δελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Παράρτηµα Αττικής.
Βουλιαγµένης 1, 116 36 Αθήνα τηλ. Φαξ. 9223342 Τεύχος 10, Μάρτης 2000

1° Πανελλήνιο συνέδριο για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση

ο

; Αφού τέλειωσε το 1
Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ για
την
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
και δε
µας
χτύπησε ο υιός του 2000.
; Αφού πέρασαν οι γιορτές
των
Χριστουγέννων
και
έρχονται οι επόµενες του
Πάσχα εν µέσω εκλογών...
; Στις 28 Φεβρουαρίου
κόψαµε την πίτα µας, στην
επιµορφωτική
συνάντηση
που διοργάνωσε το ΚΠΕ
Αργυρούπολης για τα µελή
του
Παραρτήµατος
και
ετοιµάζουµε την εποµένη
συνάντηση στις 20 του
Μάρτη στις 6.30 µ.µ.
; Συµµετείχαµε στη διήµερη
συνάντηση που διοργάνωσε
το ΥΠΕΠΘ για τα Κέντρα
και τους Υπευθύνους Π.Ε.
; Πάµε
εκδροµή
στην
καρδία της Πελοποννήσου
στις 1 5 - 1 6 Απριλίου και...
; Συνεχίζουµε
να
σας
ενηµερώνουµε για δίκτυα
διεθνή και ελληνικά, τoπικά
και εθνικά στην Π.Ε..
; Για όλα αυτά και όχι µόνο
µπορείτε
να
βρείτε
πληροφορίες
στις
µέσα
σελίδες
στο
Άκρως
ΕκπαιδευτΟΙΚΟ
Νίκος Στεφανόπουλος

Από 8- 10 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε στη Γλυφάδα
στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας το 1ο
Πανελλήνιο συνέδριο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση
από την ΠΕΕΚΠΕ. Τρείς µέρες σηµαντικές, µε πολύ
µεγάλη συµµετοχή του κόσµου. Η συµµετοχή των
εκπαιδευτικών ήταν πέρα από κάθε προηγούµενο ( ίσως
και κάποιοι να έµειναν παραπονεµένοι που δεν µπόρεσαν
να το παρακολουθήσουν) και σίγουρα σηµατοδοτεί το
µεγάλο ενδιαφέρον τους για την Π.Ε.
Αξίζει όµως κανείς να σταθεί σε ορισµένα σηµεία
και να διατυπώσει και κάποια συµπεράσµατα.
 Το συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π Ε αποτέλεσε πεδίο
διαλόγου
ανάµεσα
σε
εκπαιδευτικούς,
πανεπιστηµιακούς, ερευνητές και στις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις; ΜΚΟ).
 ∆ηµοσιοποιήθηκε
για
πρώτη
φορά
η
ερευνητική δουλειά των εκπαιδευτικών µε τις
προφορικές ανακοινώσεις µέσα στο συνέδριο.
µε τα πολλά πόστερ και την έκθεση υλικού.
Ήταν το βήµα διαλόγου ανάµεσα σε δύο
σχολές που εκπροσωπούν ο J. Huckle από την
Αγγλία και ο J. Ramsey από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής.
 Επισφράγισε την παρέµβαση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε
στα τεκταινόµενα της Π.Ε και τη δυνατότητα να
παίξει στο µέλλον ένα πιο καθοριστικό ρόλο
στη χάραξη στρατηγικής γύρω από την Π.Ε
Τελειώνοντας το µικρό αυτό σηµείωµα γύρω από
το συνέδριο της Π Ε.ΕΚ.ΠΕ θέλω να επισηµάνω την
αναγκαιότητα χάραξης µιας κοινής στρατηγικής ανάµεσα σ
όλους τους φορείς που εµπλέκονται στην Π Ε. Βασική
προϋπόθεση η χάραξη κοινής πορείας να ξεκινήσει κυρίως
από το Υπουργείο Παιδείας και την ΠΕΕΚΠΕ.
Σταµάτης Σκαµπαρδώνης


ΣΕΠΠΕ µε .... Αέρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Στις 7-8-9 Φεβρουαρίου παρουσιάσθηκαν
στo Ζάππειο τα αποτελέσµατα των Σχολείων
Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων
Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ). Η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
διακρίθηκε
για
την
ευρηµατικότητα αλλά και την πρακτική
εφαρµογή των προτάσεων της:

Νερό, Ζω µε αυτό: ∆ε ζω χωρίς αυτό.

Η Ενέργεια στη ζωή µας: διαθεµατική
προσέγγιση Περιβαλλοντικής Αγωγής.
Γη, νερό, αέρας:διεπιστηµονικό αναλυτικό
πρόγραµµα Π.Ε. στο Γυµνάσιο.
 Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Π.Ε
 Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το
βιβλίο της Β Λυκείου: ∆ιαχείριση Φυσικών
Πόρων
 Προστασία Περιβάλλοντος: Βασικές αρχές
εξοικονόµησης ενεργείας.
Σ' αυτή την ενότητα συµµετείχαν και µέλη µας.
Η Σοφία Στράγκα (της ∆Ε. του Παραρτήµατος)
η Ρέα Παλαιοπουλου, ο Γιάννης Μπότσαρης
κά.
Το
ιδιαίτερα
σηµαντικό
στοιχείο
της
παρουσίασης είναι ότι - επιτέλους διδακτικές στρατηγικές (ή προσεγγίσεις αν
προτιµάτε) που χρησιµοποιούνται επί
σειράν ετών στα προγράµµατα Π.Ε.
αρχίζουν και εισβάλλουν στα διδακτικά
µοντέλα του αναλυτικού προγράµµατος.
Ενδεικτικά
αναφέρουµε
τη
«Μέθοδο
Επίλυσης Προβλήµατος» στα Μαθηµατικά,
όπου οι µαθητές παράγουν τη γνώση µόνοι
τους (µε χρήση Η/Υ), τη «∆ιεπιστηµονική
Προσέγγιση
του
Αρχαίου
Ελληνικού
Πολιτισµού», «∆ιδασκαλία του Ελληνικού
Λαϊκού Πολιτισµού» κλπ.
Τέλος θεωρούµε ότι είναι κρίσιµης
σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία του
σχολείου η γενικότερη εφαρµογή της
«Εσωτερικής
Αξιολόγησης
και
του
Προγραµµατισµού
του
Εκπαιδευτικού
Έργου στη
σχολική Μονάδα» αλλά και η
«Επίλυση Συγκρούσεων και Ανθρώπινα

∆ικαιώµατα στο Σχολείο» που ακολουθούν
τις τάσεις της Σύγχρονης Παιδαγωγικής.
Ελπίζουµε οι Πειραµατικές Εφαρµογές να
συνεχισθούν και να επεκταθούν σε όλα τα
Σχολεία της χώρας (µε την αντίστοιχη
υλικοτεχνική υποστήριξη)
Μαριάννα Τσεµπερλίδου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε.
Στις 2 και 3 Μάρτη πραγµατοποιήθηκε στο
Ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ»
Πανελλήνια
συνάντηση Υττευθύνων ΠΕ. και Κέντρων
Π.Ε. µε συµµετοχή 200 και πλέον στελεχών
απ'όλη τη χώρα.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα έργα
που προωθήθηκαν την τελευταία τριετία µε
χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ (Κέντρα Π.Ε.,
Επιµόρφωση,
Εκπαιδευτικό
υλικό,
Ενσωµάτωση στα αναλυτικά προγράµµατα),
Λειτούργησε εντυπωσιακή έκθεση υλικού
των Κέντρων και των ∆ιευθύνσεων και οι
συµµετέχοντες ανέπτυξαν σε πέντε οµάδες
εργασίας τον προβληµατισµό τους και τις
προοπτικές του θεσµού της Π.Ε..
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γεράσιµος
Αρσένης που κήρυξε την έναρξη της
συνάντησης µεταξύ άλλων τόνισε την
πρόθεση του Υπουργείου να στηρίξει το
θεσµό των Κ.Π.Ε. και των άλλων δράσεων
µέσα από το Γ'ΚΠΣ.Ο πρόεδρος του ∆.Σ.
της ΠΕΕΚΠΕ Γιώργος Φαραγγιτάκης στην
οµιλία του υπογράµµισε την ανάγκη να
στηριχθεί η παραπέρα πορείας της Π.Ε.
στα θεσµικά όργανα του ΥΠΕΠΘ (ΚΠΕ και
Υπεύθυνους) και να τροποποιηθεί το
θεσµικό πλαίσιο έτσι ώστε να µπορεί να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά η Π.Ε.- µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της- στα Σχολεια.
Ορισµένοι συνέχισαν την ανάπτυξη του
προβληµατισµού τους µέχρι τις πρωινές
ώρες στου Ψυρρή, στην Πλάκα και αλλού...
Ν Στεφανόπουλος
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ,
∆ΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
1998-1999 ΚΑΙ 1999-2000 ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
1998-99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε ΣΕ
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε ΣΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ/ΚΏΝ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜ.
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

%

1999-00

92

81

10

10

%

209

10,6

164

8,4

3600

12,3

3047

10,4

43

22,2

46

23,7

12

4,2

15

5,2

169

2,7

246

3,8

9

5,3

9

5,3

∆ραστηριότητες της ∆/νσης Α/βαθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Η προσπάθεια που εδώ και 9 χρόνια ξεκίνησε στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Πειραιά
στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , συνεχίζεται συνεχώς αυξανόµενη τόσο σε ένταση
όσο και σε ποιότητα εργασίας. Κάθε χρόνο επιµορφώνονται µε ευθύνη του Υπευθύνου Π.Ε 150200 εκπαιδευτικοί, υπάρχει µόνιµη και δηµιουργική συνεργασία µε αρκετές περιβαλλοντικές
οργανώσεις και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οργανώνεται Γιορτή για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση. Η γιορτή είναι και η σηµαντικότερη επιµορφωτική δραστηριότητα αφού σε αυτήν
συµµετέχουν όλα τα σχολεία που έχουν εκπονήσει πρόγραµµα Π.Ε, και την παρακολουθούν
δεκάδες εκπαιδευτικοί που έχουν την δυνατότητα να πάρουν ιδέες και να ανταλλάξουν εµπειρίες µε
εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη ασχοληθεί µε την Π.Ε
Τα προγράµµατα Π.Ε κάθε χρόνο αυξάνονται τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα . Την
τελευταία σχολική χρονιά υπάρχει µια κάµψη στη συµµετοχή που αυτή φαίνεται να έχει επηρεαστεί
τόσο από την κόπωση κάποιων εκπαιδευτικών που για χρόνια συµµετείχαν σε προγράµµατα όσο
και µε το πρόγραµµα εξοµοίωσης στο οποίο συµµετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί. Ο πίνακας που
ακολουθεί είναι ενδεικτικός των προγραµµάτων που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία διετία στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Πειραιά.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά, οργανώνει συνέδριο
χρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα «Η εκπαίδευση για την αειφορία σε τουριστικά
φορτισµένες υγροτοπικες περιοχές», στις 4-7/5/2000 στη Χατζοπούλειο βιβλιοθήκη Πόρου. Είναι η
πρώτη µόλις φορά που οι ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είχαν το δικαίωµα υποβολής
προτάσεων στο ΕΠΕΑΕΚ και αυτό το γεγονός αυξάνει πολύ τις ευθύνες των διοργανωτών για την
όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του συνεδρίου Πληροφορίες για το συνέδριο µπορείτε να
πάρετε στα τηλέφωνα 4120016 , 4177851, 0977-960771 Θοδωρής Παπαπαυλου και στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις :http viosimotita.viotia.net και www.viotia.net/viosimotita
Θοδωρής Παπαπαύλου
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αργυρούπολης πραγµατοποιήθηκαν τους τελευταίους µήνες
τέσσερα (4) Επιµορφωτικά Σεµινάρια διάρκειας 30-35 ωρών
το καθένα για διακόσιους (200) συνολικά εκπαιδευτικούς των
∆/νσεων Β/θµιας Εκπ/σης. της ∆ Αθηνών και του Πειραιά
και για εκπαιδευτικούς Α θµιας Εκπ/σης των ∆/νσεων Α, Β.
∆, Αθηνών, Πειραιά και Ανατολικής Αττικής.
Με την ευκαιρία του σεµιναρίου των δασκάλων της
Β Αθηνών και της Ανατολικής Αττικής, που ήταν και το
τεσσαρακοστό (40o) του Κ.Π.Ε., το Κέντρο επισκέφθηκε ο
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Απόστολος Κακλαµάνης,
που έκοψε την πατροπαράδοτη πρωτοχρονιάτικη πίττα, µέσα
σε πολύ ζεστή ατµόσφαιρα.

Συντονιστή του S.EM.Ε.Ρ Θεόδωρου
Ορεινού κ. α.(ο κατάλογος δεν έχει
κλείσει.) και µε συµµετοχή εκατόν
είκοσι (120) Σχολείων σε πρώτη φάση
είναι γεγονός.Στις 22 ∆εκέµβρη στο
Κέντρο
µας
έγινε
σε
Χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα µε
κάλαντα και µελοµακάρονα η πρώτη
πανηγυρική
επιµορφωτική
συντονιστική συνάντηση εργασίας και
µοιράστηκε
υποστηρικτικό
εκπαιδευτικό υλικό.
Το δίκτυο θα λειτουργήσει φέτος
δοκιµαστικά και ανατροφοδοτικά µε
αρκετούς βαθµούς ελευθερίας ώστε
το οριστικό του πλαίσιο για τη διετία
των σχολικών ετών 2000-1 και 20012 να ανταποκρίνεται ρεαλιστικά στις
ανάγκες της ρέουσας εκπαιδευτικής
πραγµατικότητας.
Στη
συντονιστική
συνάντηση
τονίστηκε η ανάγκη της σφαιρικής
και διεπιστηµονικής προσέγγισης του
θέµατος και της αποκεντρωτικής
λειτουργίας µε ιδιαίτερο ρόλο για
τους Υπευθύνους Π.Ε.

«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΌ ΦΥΛΛΟ»

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ «Η ΘΑΛΑΣΣΑ»

Ύστερα από την τετράχρονη εµπειρία του Κ. Π. Ε.Α. στα
τέσσερα Περιφερειακά θεµατικά δίκτυα ( «Ρέµατα της
Αττικής» για ∆ηµοτικά. «Ρέµατα της Αττικής» για Β/θµια.
«Αέρας - Υγεία». «∆ασικές πυρκαγιές
αποκατάσταση
τοπίου» µε συνολική συµµετοχή διακοσίων Σχολείων) και
µετά την προσεκτική αξιολόγηση ήρθε η ώρα για το νέο
βήµα.
Το Εθνικό δίκτυο «Η ΘΑΛΑΣΣΑ» µε τη συνεργασία του
Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, των Κ.Π. Ε. Στυλίδας,
Ζακύνθου, Καλαµάτας και Ακράτας, των Υπευθύνων Π.Ε.
Α' και Β'Θεσσαλόνίκης. Καβαλάς, Ευβοίας, Μαγνησίας,
Φθιώτιδας. Φωκίδας, Βοιωτίας. Κορινθίας. Κυκλάδων,
Λέσβου, Ρεθύµνου. Ηρακλείου. Χανίων, Β . Γ και ∆ Αθηνών.
Πειραιά, ∆υτικής και Ανατολικής Αττικής, του Εθνικού

Για έκτη χρονιά οι αέρηδες του Ελύτη
πηγαινοφέρνουν στις δυο Ελληνικές
∆ηµοκρατίες τους εκπαιδευτικούς και
τους µαθητές του διακρατικού
προγράµµατος
Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ
ΦΥΛΛΟ».
Η πρώτη φετινή συνάντηση εργασίας
και επιµόρφωσης µε τη συµµετοχή
της
Κυπριακής
αντιπροσωπίας
πραγµατοποήθηκε
στο
Κέντρο
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Αργυρούπολης και την τίµησαν µε
την παρουσία τους οι ∆ήµαρχοι
Αργυρούπολης και Αλίµου κκ.
Χαράλαµπος Σαραφίδης και Αλέκος
Αλούκος καθώς και ο Προϊστάµενος
της ∆' ∆ιεύθυνσης Αθηνών κος
Μιχάλης Θρασυβουλίδης.
Φέτος τα συµπράττοντα Σχολεία του
Προγράµµατος είναι:
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2° Λύκειο Αργυρούπολης (κ.κ.
Καρακατσάνης
και
Φουρφουρής) µε το Λύκειο Στροβόλου.
4" Γυµνάσιο Αργυρούπολης (κος Σκρίνης και κα
Γιαννακοπούλου) µε το Γυµνάσιο Κωνσταντινουπόλεως.
8° Γυµνάσιο Ηλιούπολης (οι κυρίες Μητροπούλου και
Στεφανοπούλου) µε το Γυµνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς.
4° Γυµνάσιο Αλίµου (οι κυρίες Ρούσση και Μόσχου) µε το
Γυµνάσιο Λατσιών.
1ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού (κα Τσελέντη Ρ.) µε το Γυµνάσιο
Αρχαγγέλου Λακατάµειας.
1o Γυµνάσιο Θήρας Σαντορίνης ( η κα Καφούρου) µε το
Γυµνάσιο Έγκωµης.
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βούλας(κ.κ. Σκλαβενίτης και
Τσιρίγγας) µε το ∆ηµήτρειο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάφου.
Γιώργος Φαραγγιτάκης
∆ιευθυντής του ΚΠΕ Αργυρούπολης

Aπό το Παράρτηµα Έβρου-Ροδόπης µάθαµε ότι σε
συνεργασία µε το ΚΠΕ Σουφλίου διοργάνωσαν στις 11
∆εκεµβρίου 1999 σεµινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς
µε Θέµα:Φιλοσοφία της Π.Ε. -Περιβάλλον και ηθική µε
κύριο οµιλητή τον επ. καθηγητή του Τµήµατος Νηπιαγωγών
του Α.Π.Θ. κ. Γεωργόπουλο Αλέξανδρο.
Απο
τις
άλλες
δράσεις
του
Παραρτήµατος
πληροφορηθήκαµε ότι µικροί και µεγάλοι στα πλαίσια της
5Πς συνάντησης Νέων Αρδας 99 και πάλι σε συνεργασία µε το
ΚΠΕ Σουφλίου κατασκεύασαν πενήντα ξύλινες φωλιές για
πουλιά. Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη επιτυχία αφού συµµετείχαν
όλοι µε κέφι και ενθουσιασµό κατασκευάζοντας φωλιές που
τοποθετήθηκαν στα δέντρα γύρω από το ποτάµι.
To Παράρτηµα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε τριήµερο
εκπαιδευτικό σεµινάριο για την εκπαίδευση Καθηγητών και
∆ασκάλων σε θέµατα προστασίας των ζώων.
Επίσης προγραµµατίζουν για τους επόµενους µήνες τα εξής:

Α. 6/3 συµµετοχή στις εκδηλώσεις του
ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη.
Β. 16/3 ηµερίδα ΓΙ.Ε. µε έναν
Αµερικανό και δυο Αγγλους οµιλητές
µε θέµα «παιδί και περιβάλλον
χώρος.»
31/3 συνεστίαση µελών και φίλων
14/5 Γιορτή της άνοιξης στο κτήµα
Απανωµεριτάκη στους Ταγαράδες.
5/6 Συµµετοχή σε εκδηλώσεις για το
περιβάλλον.

Το Παράρτηµα Αττικής έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του κατά τη
διάρκεια
της
απογευµατινής
επιµορφωτικής
συνάντησης
που
συνδιοργάνωσε
µε το ΚΠΕ
Αργυρούπολης στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου. Μετά τις παρουσιάσεις
των
δύο
προσκεκληµένων
σπουδαστριών του ΚΠΕ Στοκχόλµης
και την εισήγηση της Ρέας
Παλαιοπούλου. ο µικρός Παύλος
Φαραγγιτάκης άνοιξε τη λιτή
εκδήλωση, παίζοντας στο αρµόνιο
όµορφες ελληνικές µελωδίες. Τα µέλη
µας. που παρευρέθηκαν εκτός από
µουσική απήλαυσαν τα χορταστικά
κοµµάτια της βασιλόπιτας και ποτά.
Οι τυχερές της βραδιάς που βρήκαν
το φλουρί έλαβαν από µια συλλογή
ποιηµάτων δώρο.
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ΕΝΑ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: «ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ, πηγή ζωής»

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η πείρα των εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε τα προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µεγαλώνει, γίνεται περισσότερο σαφές ότι η περιβαλλοντική
εκπαίδευση µπορεί να παρέχεται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο όταν η µαθητική οµάδα αποτελεί
µέλος ενός ευρύτερου συνόλου, ενός συνόλου που µελετά - επεξεργάζεται το ίδιο θέµα και
γνωστοποιεί τα ευρήµατα του µεταξύ των µελών του . Μιλάµε για τη δικτυακή δοµή των
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και για τα θεµατικά δίκτυα τα οποία φαίνεται ότι
προσφέρουν περισσότερο από ότι ένα πρόγραµµα Π.Ε. που πραγµατοποιείται αυτόνοµα σε ένα
µόνο σχολείο. Το δίκτυο Π.Ε. "Το Σποράκι , πηγή ζωής", προσβλέπει στην προστασία των
ενδηµικών ειδών της Ελληνικής χλωρίδας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία
των εδαφών από τη διάβρωση µέσω της αναδάσωσης και αναθάµνωσης και παράλληλα
αναδεικνύει την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού. Όµως ο κύριος στόχος είναι η
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των µαθητών, σύµφωνα µε τους στόχους της Π.Ε. όπως αυτοί
έχουν διαµορφωθεί στις µεγάλες διακυβερνητικές διασκέψεις (Στοκχόλµη, Βελιγράδι, Τιφλίδα,
Μόσχα, Ρίο και Θεσσαλονίκη).
Το δίκτυο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Ξεκίνησε φέτος µε δεκαπέντε ∆ηµοτικά Σχολεία
και δύο Νηπιαγωγεία που καλύπτουν γεωγραφικά ένα µεγάλο τµήµα της ελληνικής επικράτειας.
Στα σχολεία αυτά στάλθηκε αυθεντικό και πρωτότυπο παιδαγωγικό- εκπαιδευτικό υλικό, µε βάση
το οποίο οι δάσκαλοι -συντονιστές καθοδηγούν τις µαθητικές οµάδες στην πραγµατοποίηση του
σχετικού προγράµµατος. Οι δάσκαλοι αξιοποιώντας το παιδαγωγικό υλικό θα στέλνουν τις
παρατηρήσεις τους στους συγγραφείς για τις περαιτέρω βελτιώσεις. Η ∆εύτερη φάση περιλαµβάνει
την εφαρµογή στο ∆ηµοτικό και στο Νηπιαγωγείο για µια ολόκληρη χρονιά και σε όλες τις
διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Τα αποτελέσµατα αυτής της εφαρµογής θα αποτελέσουν τη
βάση για την τελική διαµόρφωση του δικτύου και του προγράµµατος.
Στην τρίτη φάση ανάπτυξης του δικτύου δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχουν στο
δίκτυο όσα σχολεία επιθυµούν, από όλη τη χώρα.
Το ∆ίκτυο συντονίζεται από Επιτροπή στην οποία µετέχουν οι συγγραφείς του
παιδαγωγικού υλικού, µεταξύ των οποίων και ο Εθνικός Συντονιστής του ∆ικτύου κύριος
Θεόδωρος Παπαπαύλου, οι εκπρόσωποι της "Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς" και οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ
Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Απριλίου 1999 πραγµατοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο της
Ελληνικής Εταιρείας το πρώτο εισαγωγικό επιµορφωτικό σεµινάριο του δικτύου.Τις εργασίες
άνοιξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος παρουσιάζοντας τους
στόχους και τις επιδιώξεις του δικτύου. Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο ∆ήµαρχος Παπάγου και η
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ κα Φρόσω Φλέγγα. Παρουσίασαν
εισηγήσεις και συντόνισαν παιδαγωγικές δραστηριότητες οι συγγραφείς των παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων Θοδωρής Παπαπαύλου, ∆ηµήτρης Καλαιτζίδης και Βασίλης Ψαλλιδάς καθώς και
οι: Παναγιώτης Σταθόπουλος υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηλείας και ο Hans Stuik
∆ιευθυντής του οικολογικού σταθµού της Βρέµης.
Το σεµινάριο παρακολούθησαν και οι 17 εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο δίκτυο και
13 υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σχολεία των περιοχών τους συµµετέχουν στο
δίκτυο. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου αναπτύχθηκε πλούσιος και γόνιµος διάλογος και οι
συµµετέχοντες ένοιωσαν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη δοµή του και τα εφόδια που αποκόµισαν,
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για να µπορέσουν να υλοποιήσουν τις παιδαγωγικές δραστηριότητες του δικτύου, κάτι που φάνηκε
ιδιαίτερα έντονα από τα φύλλα αξιολόγησης του σεµιναρίου τα οποία ανώνυµα συµπλήρωσαν. Με
τη λήξη των εργασιών της πρώτης µέρας οι συµµετέχοντες παρέλαβαν τον πλήρη φάκελο των
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και τον σάκο του δικτύου που περιείχε : µια σειρά 40 slides
µε είδη της ελληνικής χλωρίδας , ένα σάκο για τη µεταφορά υλικών και εργαλείων, πτυσσόµενο
ραβδί , πτυσσόµενο σκαλιστήρι, πλαστικά γάντια (ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών),
δερµάτινα γάντια (ένα ζεύγος), µεγεθυντικό φακό, καπέλα µε λογότυπο του δικτύου (ανάλογα µε
τον αριθµό των µαθητών), φωτογραφική µηχανή (µια), βιούερ (Viewer) (ένα), διάφορα είδη
σπόρων, φυλλάδιο οδηγιών για τη φύτευση των σπόρων, το βιβλίο «Ένα δένδρο µεγαλώνει µαζί
µου», έκδοση ΥΠΕΧΩ∆Ε, το φυλλάδιο «Ο καλός περιβαλλοντικό πολίτης» , το φυλλάδιο
«Βιολογική γεωργία»,τη σύµβαση για την αποφυγή της απερήµωσης (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
Η δεύτερη ανατροφοδοτική επιµορφωτική συνάντηση του δικτύου πραγµατοποιήθηκε 2224 Οκτωβρίου 1999 στο δασικό χωριό Ελατιάς ∆ράµας, µε τη συνεργασία του δασαρχείου ∆ράµας.
Στον υπέροχο χώρο των εγκαταστάσεων του δασικού χωριού παρακολούθησαν τις εργασίες της
συνάντησης 22 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από 14 διαφορετικές ∆ιευθύνσεις
πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Πειραιάς, Α,Β,Γ,∆, Αθήνας, Ηµαθίας, Βοιωτίας,
Ηλείας, Ηρακλείου, Καβάλας, Μαγνησίας, Κυκλάδων, Χίου).
Το υπέροχο καταπράσινο δασικό τοπίο, οι οργανωµένες εγκαταστάσεις και η ζεστή
φιλοξενία των εργαζοµένων στο δασικό χωριό, βοήθησαν στην άρτια πραγµατοποίηση της
συνάντησης. Ο καλός καιρός του Σαββάτου επέτρεψε στους συµµετέχοντες να πραγµατοποιήσουν
πλήθος παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο πεδίο, να ανακαλύψουν την φύση µε τα µάτια του
παιδαγωγού και ερευνητή, να κατακτήσουν γνώσεις που µε την σειρά τους θα µεταφέρουν στους
µαθητές του δικτύου.
Το πρόγραµµα της επιµορφωτικής συνάντησης, εκτός από τις δραστηριότητες πεδίου,
περιελάµβανε και µια σειρά δραστηριοτήτων και εισηγήσεων στον εσωτερικό χώρο του δασικού
χωριού. Όλες οι δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, διασαφήνιση εννοιών, εικαστικά δρώµενα,
δραστηριότητες κατάταξης κλπ ) έγιναν µέσα από οµάδες εργασίας. Από νωρίς το πρωί µέχρι αργά
το βράδυ συµµετέχοντες (Παπαπαύλου Θεόδωρος-Εθνικός Συντονιστής του δικτύου, Σταθοπουλος
Παναγιώτης-Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηλείας, Μπαµπίλα Ελένη-δασκάλα
ειδικευµένη στο θεατρικό παιχνίδι) απέδωσαν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους και συµµετείχαν
ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες.
Η αξιολόγηση του σεµιναρίου έγινε µέσα από οµάδες εργασίας και εικαστικά δρώµενα και φάνηκε
ότι συµµετέχοντες έµειναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι τόσο από την οργανωτική όσο και από την
παιδαγωγική πλευρά της συνάντησης.
Οι διοργανωτές οφείλουν να ευχαριστήσουν για την άριστη συνεργασία τους τον ∆ασάρχη
∆ράµας κ. Αθανασιάδη Σάββα, τον δασολόγο κ. Κώστα Κοβλακά υπεύθυνο των εγκαταστάσεων
του δασικού χωριού και τον υπεύθυνο συντηρητή των εγκαταστάσεων του δασικού χωριού κ
Μαρτίδη Σάββα. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης η ευγενική προσφορά σε είδη (τρόφιµα και ποτά
αντίστοιχα) των Super Markets ΓΟΥΝΤΖΙ∆Η και της οινοποιίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η
Α.Ε., χωρίς την συµβολή των οποίων θα υπήρχαν πολλές δυσκολίες στην τόσο πετυχηµένη
διοργάνωση της επιµορφωτικής συνάντησης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουµε στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ράµας κο Χρήστο Μηλώση, για όλα - και ήταν πάρα πολλά - όσα έκανε για την
επιτυχία αυτής της συνάντησης.
Θοδωρής Παπαπαύλου
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(γράφει ο Θοδωρής Ορεινός)
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Η επιστήµη αποσκοπεί στη διεξοδική µελέτη και στην κατανόηση των
διαφόρων φαινοµένων ακολουθώντας συγκεκριµένη µεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασµός και διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας,
έλεγχος της ορθότητας των υποθέσεων και πιθανός επανασχεδιασµός διορθωτικών ερευνών, εξαγωγή συµπερασµάτων και διατύπωση νόµων, διαµόρφωση θεωριών). Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής των επιστηµονικών γνώσεων τόσο για τη βελτίωση της επιστηµονικής έρευνας (µε
κατασκευή εξειδικευµένων οργάνων και µε χρησιµοποίηση εξειδικευµένων
λεπτών τεχνικών) όσο και για άµεσο όφελος του ανθρώπου και βελτίωση της
ζωής του.
Η βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασµό επιστήµης και τεχνολογίας. Ως
όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα για να
περιγράψει τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων από ακατέργαστα υλικά µε
τη βοήθεια των ζωντανών οργανισµών. Όµως ως ιδέα είναι πολύ παλιά, αφού
η παραγωγή µπίρας στην Αίγυπτο και κρασιού στη Μεσοποταµία ξεκίνησαν
µερικές χιλιετίες π.Χ. ενώ σε αιγυπτιακούς τάφους βρέθηκαν τοιχογραφίες,
που παρουσίαζαν τεχνητές διασταυρώσεις σκύλων.
Μετά το 1953, που οι Watson & Crick ανακάλυψαν τη δοµή του DNA, η
πρόοδος της µοριακής βιολογίας ήταν αλµατώδης. Οι επιστήµονες αποµόνωσαν και µελέτησαν γενετικό υλικό in vitro και, περαιτέρω, χρησιµοποιώντας
«ψαλίδι» από περιοριστικά ένζυµα (ενδονουκλεάσες) και «βελόνα και κλωστή» από συνδετικά ένζυµα (λιγάσες) επεξεργάστηκαν και τροποποίησαν το
DNA σε ευρεία κλίµακα (ανασυνδυασµένο DNA). Χρησιµοποιώντας τέλος ειδικούς φορείς µεταφοράς του ανασυνδυασµένου DNA από κύτταρο σε κύτταρο (βακτηριακά πλασµίδια ή βακτηριοφάγους) και κατάλληλους ξενιστές για
να το υποδεχθούν (βακτήρια ή ευκαρυωτικά κύτταρα) «κατασκεύασαν» κλώνους κυττάρων, τα οποία είτε παρείχαν διάφορα γονίδια σε ευρεία κλίµακα
που αποµονώνονταν και µεταφέρονταν σε άλλα κύτταρα στα οποία προσέδιδαν νέα χαρακτηριστικά (φυτά µε ανθεκτικότητα στα ζιζάνια ή βακτήρια µε ικανότητα µεταβολισµού-καθαρισµού πετρελαιοκηλίδων) είτε παρήγαγαν µαζικά διάφορα βιοτεχνολογικά προϊόντα (φάρµακα, αντιβιοτικά, αντισώµατα, εµβόλια).
Αναπτύχθηκε έτσι η γενετική µηχανική, η οποία βρίσκει ποικίλες εφαρµογές:
Στη βασική έρευνα για την κατανόηση των φαινοµένων της ζωής και της
κληρονοµικότητας (πρόγραµµα χαρτογράφησης του ανθρωπίνου γονιδιώµατος) και της εξέλιξης (µελέτη του DNA απολιθωµάτων από περιλίθωση,
µουµιοποίηση, φυσική ταρίχευση ή κατάψυξη).
Στην ιατρική (διάγνωση ασθενειών µε χρήση της µεθόδου PCR, θεραπεία
ανθρωπίνων γονιδίων, παρασκευή εµβολίων, αντισωµάτων και πλήθους
πρωτεϊνών µε φαρµακευτική δράση όπως ινσουλίνης, ιντερφερόνης κ.ά.).
Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία (παραγωγή φυτών ανθεκτικών σε συνθήκες παγετού ή σε διάφορα έντοµα και παθογόνους µικροοργανισµούς,
παραγωγή διαγονιδιακών ζώων µε επιθυµητές ιδιότητες).
Στη βιοµηχανία (παραγωγή βιοµάζας, παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών, εµπλουτισµός µεταλλευµάτων).
Σε τεχνικές προστασίας του περιβάλλοντος (επεξεργασία αστικών λυµάτων
και βιοµηχανικών αποβλήτων, διάσπαση πετρελαιοκηλίδων).
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Η εφαρµογή όµως των συγχρόνων βιοτεχνολογικών µεθόδων αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει κοινωνικά και ηθικά διλήµµατα.
Τα πρώτα διλήµµατα αντιµετωπίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του
1970 και αφορούσαν τις επιπτώσεις από πιθανή διαφυγή γενετικά τροποποιηµένων βακτηρίων από τα εργαστήρια. Συγκροτήθηκαν έτσι επιστηµονικές
και κυβερνητικές επιτροπές για τη θέσπιση νοµικών κανόνων που διέπουν τη
διεξαγωγή των πειραµάτων γενετικής µηχανικής (οι οποίοι στην Ευρώπη είναι
αρκετά αυστηροί).
Παρά τη συγκρότηση όµως των επιτροπών και τη θέσπιση κανόνων
δικαίου, παραµένουν ερωτήµατα και προβληµατισµοί που αφορούν την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας:
=> Μήπως είναι δυνατό, γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά των ανασυνδυασµένων βακτηριακών πλασµιδίων, να περάσουν από τα µεταλλαγµένα προϊόντα στα βακτήρια Ε. coli του εντέρου και από εκεί στο περιβάλλον και σε άλλα βλαβερά βακτήρια;
=> Μήπως κάποια γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα µπορούν να παίξουν
ρόλο αλλεργιογόνων και να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε αλλεργικά άτοµα;
=> Μήπως η ανάπτυξη φυτών ανθεκτικών σε διάφορες ασθένειες µεταφέρει
αυτή την ανθεκτικότητα και στα διάφορα ζιζάνια;
=> Μήπως κάποια διαγονιδιακά ζώα µε τροποποιηµένα χαρακτηριστικά διαφύγουν των αυστηρών εργαστηριακών ορίων και προκαλέσουν ανισορροπία στο φυσικό οικοσύστηµα;
=> Έχει το ανθρώπινο είδος το δικαίωµα να χρησιµοποιεί πειραµατόζωα, στα
οποία να προκαλεί ασθένειες και άλλες πειραµατικές επίπονες διεργασίες;
=> Μπορεί η «παραγωγή» ενός γενετικά µεταλλαγµένου οργανισµού (βακτηρίου ή φυτού ή ζώου) ή ενός γονιδίου από το γονιδίωµα κάποιου οργανισµού να διεκδικεί δικαιώµατα ιδιοκτησίας;
=> Ποιος και µε ποιον τρόπο µπορεί να έχει πρόσβαση σε αποτελέσµατα γενετικών ή προγενετικών ελέγχων διαφόρων ανθρώπων (εργοδότες ή
ασφαλιστικοί φορείς);
=> Η γνώση της «γονιδιακής ταυτότητας» ενός ατόµου, ακόµη κι αν διατηρείται αυστηρά το ιατρικό απόρρητο, ακόµη κι αν έχει εξακριβωθεί µε προσωπική βούληση του ατόµου, µήπως µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της
συµπεριφοράς ή ακόµη και του τρόπου ζωής του ατόµου και του συγγενικού περιβάλλοντος του;
Ασφαλώς, δε µπορούν να δοθούν εύκολα απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα. Ίσως αυτή είναι η µεγαλύτερη δυσκολία που θα αντιµετωπίζουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα η βιοτεχνολογία και η γενετική µηχανική. Γι' αυτό και
πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί µε τη χρήση των προϊόντων και των
υπηρεσιών της βιοτεχνολογίας. Παρόλα όµως αυτά δε θα πρέπει να είµαστε
αρνητικοί µε τη βιοτεχνολογική έρευνα και, βεβαίως, δε θα πρέπει να υποστηρίζουµε την ολοκληρωτική τάση απόρριψης της βιοτεχνολογίας.
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Το Νοέµβριο του 1999 ολοκληρώθηκε το
τριετές Ευρωπαϊκό επιµορφωτικό πρόγραµµα Π.Ε.
COMENIUS -- BISEL µε την πραγµατοποίηση
επιµορφωτικού σεµιναρίου 40 ξένων και 10
Ελλήνων καθηγητών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και Κλειτορίας.
Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1996 µε το
συντονισµό του Πανεπιστήµιου της Γάνδης του
Βελγίου (καθηγητής Ντε Πωβ) και µε τη
συµµετοχή εκπαιδευτικών φορέων της Ολλανδίας
της ∆ανίας και της Ελλάδας. Από Ελληνικής
πλευράς συµµετείχαν ο Σιµος Τσελέντης
συντονιστής Υπεύθυνος Π.Ε. της ∆/νσης Β/θµιας
Εκπαίδευσης Νοµαρχίας Πειραιά, ο Γιώργος
Φαραγγιτάκης
Υπ ε ύ θυ ν ο ς
το υ
ΚΠ Ε
Αργυρούπολης, η Νέλλα Ραδέα επιστηµονική
συνεργάτις του Τοµέα Οικολογίας του
Πανεπιστήµιου Αθηνών και ο Θεόδωρος Ορεινός
συντονιστής του προγράµµατος SEMEP της
UNESCO
Σ'αυτά τα τρία χρονιά µέσα από συναντήσεις
εργασίας που έγιναν και στις τέσσερις χώρες
σχεδιάστηκε και δοκιµάστηκε από τις εθνικές
παιδαγωγικές οµάδες εκπαιδευτικό υλικό για τους
βιολογικούς δείκτες και η τελική του παραγωγή
και έκδοση συνοδεύτηκε από 7 ήµερο σεµινάριο
50 εκπαιδευτικών στην πατρίδα µας.
Το Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις
στο Κέντρο Π Ε. της Αργυρούπολης και στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Κλειτορίας µέσα από τις λογικές της
αποκέντρωσης και της διάχυσης που επιδιώκει το
ΚΠΕ Αργυρούπολης. Έτσι και οι ξένοι είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τα παραδείγµατα ενός
αστικού και ενός περιφερειακού ΚΠΕ της χώρας
αλλά και οι παιδαγωγικές οµάδες και οι
συνεργάτες δύο ΚΠΕ να γίνουν κοινωνοί του
δηµιουργικού προγράµµατος.
Κεντρική ιδέα του BISEL είναι ότι η παρουσία
ή απουσία κάποιων οργανισµών στα νερά
εκφρασµένη µέσα από αριθµητικούς δείκτες µε
βάση τη βιολογική σηµασία τους δείχνει το βαθµό
ρύπανσης των υδάτων.
Ο τόµος του εκπαιδευτικού υλικού που περιέχει
και σχετικές κλείδες που έγιναν δεκτές από την
Ευρωπαϊκή
Ένωση
εκδόθηκε
για
πολλαπλασιαστικούς λόγους από το ΚΠΕ
Αργυρούπολης και ασφαλώς θα βοηθήσει πολλούς
εκπαιδευτικούς της πατρίδας µας που ασχολούνται
µε το νερό στην προσπάθεια τους.

Το κλίµα των εργασιών ήταν ιδιαίτερα θερµό
και οι παράλληλες κοινωνικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργάνωσαν η Νοµαρχία Πειραιά
ως συντονίστρια και τα ΚΠΕ Αργυρουπολης και
Κλειτορίας ως συµπράττοντες φορείς κέρδισαν τις
καρδιές των φιλοξενούµενων.
Σίµος Τσελέντης
Συντονιστής της Ελληνικής Συµµετοχής

Πάµε εκδροµή γιατί ........Απρίλης και

ερωτάς για τη φύση πάνε µαζί.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ
διοργανώνει διήµερη εξόρµηση στις οµορφιές
της Πελοποννήσου στις 15-16 Απριλίου.
Αρχικός µας προορισµός δυο µαγευτικοί
οικισµοί '.∆ηµητσάνα Στεµνίτσα . ∆ιαµονή
στα Λαγκάδια και Κυριακή ένα µοναδικό
αφιέρωµα στο φαράγγι του Βουραϊκού. Ας
γίνουµε πιο αναλυτικοί. Αναχώρηση Σάββατο
15 Απριλίου στις 7.00 π.µ. από τα. γραφεία της
ΠΕΕΚΠΕ Βουλιαγµένης 1. Προορισµός
∆ηµητσάνα και το Μουσείο Υδροκίνησης,
περιήγηση στη Στεµνίτσα. ∆ιαµονή στα
Λαγκάδια µε όλα τα επακόλουθα(βόλτα,
φαγητό, διασκέδαση}
Κυριακή αναχώρηση για Καλάβρυτα και
επιβίβαση στον παραδοσιακό οδοντωτό για
∆ιακοφτό. Ενδιάµεση στάση και πεζοπορία
µέχρι το ∆ιακοφτό από Ζαχλωρού η Τρεκλία
. Οσοι έχουν κάνει αυτή τη διαδροµή ξέρουν τη
µαγεία του και σίγουρα θα το ξανατολµήσουν
Οσοι το επιχειρήσουν για πρώτη φορά θα τους
µείνει αξέχαστη.
Απόγευµα Κυριακής αναχώρηση και επιστροφή
για Αθήνα
Συµµετοχή ως τις 30 Μαρτίου 2000 µε
ταχυδροµική επιταγή στο ταµία του
Παραρτήµατος Λεµπέση Κυριάκο Μιαούλη 6,
Αργυρούπολη ΤΚ16451.
Τιµή συµµετοχής 16.000 κατά άτοµο -10.000 το
παιδικό για παιδιά που θα µείνουν στο δωµάτιο
των γονιών τους. Οι θέσεις είναι περιορισµένες
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µε
κριτήριο την ηµεροµηνία αποστολής της
ταχυδροµικής επιταγής.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 0945896564 Λεµπεσης Κυριάκος.
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SEMEP ΚΑΙ ΠΑΛΙ
«Τα ∆άση γύρω από τη
Μεσόγειο: Πρόγραµµα Περ/ντικής
Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο».
Εκπαιδευτικό υλικό, αποτέλεσµα
διετούς πιλοτικού προγράµµατος
στο οποίο συνεργάσθηκαν τα
WWF Ιταλίας, Ισπανίας και
Ελλάδας
και
υλοποιήθηκε
πιλοτικά σε σχολεία των τριών
χωρών.
Περιλαµβάνει
τρία
φυλλάδια
(Εισαγωγή,
Οδηγό
∆ραστηριοτήτων
για
τους
Εκ/κούς.
Τετράδιο
∆ρ αστ ηρι οτ ήτω ν
γι α
τ ους
µαθητές). µία εµπεριστατωµένη
Ανθολογία, ένα χάρτη εξάπλωσης
των δασών στη Μεσόγειο και ένα
παιχνίδι (Το παιχνίδι της χήνας). Η
έκδοση είναι σε ανακυκλωµένο
χαρτί και διατίθεται από τις
εκδόσεις Πατάκη και τα γραφεία
του WWF Hellas στην τιµή των
9000 δραχµών.
ΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ

«Μια γυναίκα που σκεπάζει τη Γη
µε το σώµα της, πύρινες σκάφες
γεµάτες φλόκες, ύλη που τη
συγκρατεί η δύναµη της αγάπης,
κρυστάλλινες σφαίρες που τις
κινούν αυλές δυνάµεις» από τα
Κοσµολογικά, το βιβλίο των
µελών µας Ρέας ΠαλαιοπούλουΣταθοπούλου
&
Γεωργίας
Κουκοπούλου-Αρνέλλου κυκλοφό
ρήσε. Μια γνωριµία µε την
κοσµολογική
σκέψη
δυόµισι
χιλιάδων χρόνων ευχάριστα
δοσµένη , ένα πολύ κάλο βοήθηµα
για κάθε εκπαιδευτικό και όχι
µόνο. για µυηµένους και µη.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γ.∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ

To SEMEP (South-Eastern MEditerranean sea Project),
το πρόγραµµα-δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 1 2 - 1 6 ετών από δεκαοκτώ
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλβανία,
Βουλγαρία, Ελλάς, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος.
Λίβανος, Λιβύη. Μάλτα. Παλαιστινιακές Αρχές. Ρουµανία.
Σλοβενία, Συρία, Τουρκία και UNRWA) και έξι χώρες της
Μαύρης Θάλασσας (Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία.
Μολδαβία. Ουκρανία. Ρωσία) θα συνεχίσει να εφαρµόζεται και
πάλι από την επόµενη σχολική χρονιά (2000-2001).
Στην αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (19992000). το Τµήµα Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της UNESCO πήρε την
πρωτοβουλία να γίνει µία συνάντηση Εθνικών Συντονιστών για
να συζητηθεί το µέλλον του προγράµµατος. Η συνάντηση έλαβε
χώρα στην Αθήνα, το ∆εκέµβριο του 1999. Στη συνάντηση αυτή
συµµετείχαν Εθνικοί Συντονιστές ή εκπρόσωποι τους από τις
χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ισραήλ. Ιταλία,
Ιορδανία, Μάλτα, Παλαιστινιακή αρχή. Ρουµανία. Σλοβενία και
Τουρκία. Συνοπτικά παραθέτω τις αποφάσεις της συνάντησης
αυτής (που αφορούν τα σχολεία) προς ενηµέρωση των
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των ∆ιευθύνσεων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και δι' αυτών των συντονιστών
των συµµετεχόντων σχολείων.
- Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί από την επόµενη σχολική
χρονιά (2000-2001), µε προβλεπόµενη διάρκεια µία ακόµη
εξαετία.
- Οι
δραστηριότητες
του
προγράµµατος
θα
αναδιαµορφωθούν ώστε να γίνουν φιλικότερες προς το
µαθητικό κόσµο.
- Θα παραχθεί νέο ελκυστικότερο εκπαιδευτικό υλικό.
- Θα γίνουν προσπάθειες (από την UNESCO) για την
εξεύρεση πόρων και την πρόσθετη στήριξη του
προγράµµατος από εθνικές και διεθνείς µη κυβερνητικές
οργανώσεις.
- Θα γίνει νέα συνάντηση Εθνικών Συντονιστών περί το
τέλος Μαΐου.
- Θα γίνει συνάντηση - επιµόρφωση καθηγητών το
Σεπτέµβριο του 2000.
Την προηγούµενη σχολική χρονιά (1998-1999), παρά το ότι δεν
έγινε προπαρασκευαστικό σεµινάριο για το πρόγραµµα και παρά
τη δυσκολία εφαρµογής της τελευταίας του έκδοσης,
συµµετείχαν τελικά και απέστειλαν δεδοµένα δεκαοκτώ σχολεία
από όλη την Ελλάδα, γεγονός το οποίο κρίνεται ως
ικανοποιητικό. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (1999-2000),
παρά το ότι δεν υπήρξε έγκαιρα κάτι επίσηµο για την περαιτέρω
πορεία του προγράµµατος, κάποια Ελληνικά Σχολεία συνεχίζουν
να υλοποιούν δραστηριότητες του SEMEP, µε βάση τα
παλαιότερα φύλλα εργασίας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΟΡΕΙΝΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ SEMEP-UNESCO UNESCO
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