Ατάκτως εκδιδόµενο δελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παράρτηµα Αττικής
Καφαντάρη 43 Αγ. ∆ηµήτριος 173 43 τηλ. 9959251
Τεύχος 13, Μάρτης 2001
Με το ανοιξιάτικο αεράκι και τις
µυρωδιές του επιταφίου, που
πλησιάζουν σας ευχόµαστε νάστε
πάντα καλά και ευτυχισµένοι.

±Το Παράρτηµα Αττικής, που
απέκτησε νέα ∆. Ε. και νέα
ηµιυπόγεια στέγη στην οδό
Καφαντάρη 43 στον Αγ. ∆ηµήτριο
ΤΚ 173 43, ετοίµασε το νέο
πρόγραµµα δράσης του για αυτή
τη διετία, πάει διήµερη εκδροµή
στη Στεµνίτσα ∆ηµητσάνα και
κατάβαση Βουραίκού στις 28-29
Απριλίου,
±συνδιοργανώνει
µε
τους
Υπευθύνους Π.Ε. της Β'∆/νσης
Α/βάθµιας
και
Β/βάθµιας
Αθήνας στρογγυλό τραπέζι για
τα δάση,
±ετοιµάζει δανειστική βιβλιοθήκη
και βιβλιογραφικό οδηγό για τα
µέλη του, και προσπαθεί να φέρει
πιο κοντά τα µέλη µε την Ένωση
ξεκινώντας ένα διάλογο µε
ερωτηµατολόγιο,
που
θα
κυκλοφορήσει το Σεπτέµβρη.
±Σας προτρέπει να συµµετέχετε
µε εν φωνή διάλογο στις επιτροπές
που σύστησε το Κ.Σ. της Ένωσης
για τη διαµόρφωση θέσεων και
προτάσεων σε θέµατα, που µας
καίνε, όσον αφορά την Π.Ε.
±Σας παρακινεί να δηλώσετε
σηµετοχή τηλεφωνικά σε κάποιο
από τα θερινά σχολεία που θα
λειτουργήσουν φέτος δωρεάν για
τα µέλη της Ένωσης.
Καλή ανάγνωση!
Ν. Στεφανόπουλος

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2001 και ώρα 16.30 στην αίθουσα του ∆ηµ. Συµβουλίου
του ∆ηµαρχείου Αγ. ∆ηµητρίου πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση του Παραρτήµατος Αττικής µε την εξής ηµερήσια διάταξη:
1. Κατάθεση πεπραγµένων
2. Οικονοµικός απολογισµός
3. Ενηµέρωση των µελών
4. Τοποθετήσεις και προτάσεις
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέας ∆.Ε. και Ε.Ε. για τη διετία 2001-03
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε οµόφωνα ο Γιώργος Κούσουλας και
αναπληρώτρια η Ευτυχία Κλειδοπούλου.
Ο απερχόµενος πρόεδρος του Παραρτήµατος Νίκος Στεφανόπουλος παρουσίασε
τα πεπραγµένα και τον απολογισµό του Παραρτήµατος. Στη συνέχεια ο
απερχόµενος Ταµίας Κυριάκος Λεµπέσης παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε τα παρόντα µέλη ενέκριναν τα πεπραγµένα και
τον οικονοµικό απολογισµό.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης, Γιώργο
Φαραγγιτάκη, ο οποίος ενηµέρωσε τα παρευρισκόµενα µέλη του παραρτήµατος για
τα παρακάτω θέµατα:
Μετεγκατάσταση των γραφείων της Ένωσης. Σύσταση επιτροπών για επεξεργασία
θέσεων της Ένωσης, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. σχετικά µε το Θεσµικό πλαίσιο
στην Π.Ε., τη θεµατολογία, και την παιδαγωγική κατάρτιση µε τη συµµετοχή µελών
από όλα τα παραρτήµατα. Ενίσχυση και διακίνηση του περιοδικού της Ένωσης.
∆ωρεάν λειτουργία δυο θερινών σχολείων επ ωφελεία των µελών της Ένωσης.
∆ράσεις των άλλων Παραρτηµάτων.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις των µελών.
Οι προτάσεις που υπερψηφίστηκαν ήταν : Να µπαίνει ως ένθετο στο περιοδικό του
παραρτήµατος έντυπο υλικό µε θέµατα Π.Ε. από τα Σχολεία.
Να δίδονται άδειες για τα σεµινάρια των θεµατικών δικτύων της Π.Ε. από το
ΥΠΕΠΘ.
Να γίνει εκδήλωση µε θέµα το άρθρο 24 του Συντάγµατος
Στις εκλογές που ακολούθησαν ψήφισαν 85 µέλη (αν και παρευρέθηκαν
περισσότερα) έγκυρα 85 άκυρα κανένα

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Στεφανόπουλος Νίκος
ψήφοι 52
2. Λεµπέσης Κυριάκος
ψήφοι 46
3. Μανδρίκας Αχιλλέας
ψήφοι 35
4. Πήλιουρας Παναγιώτης
ψήφοι 33
5. Στράγκα Σοφία
ψήφοι 26
6. Καρακατσάνης Σιδέρης
ψήφοι 23
7. Μαργαρίτη Σπυριδούλα
ψήφοι 18
8. Μπότσαρης Γιάννης
ψήφοι 18
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9. Σκούφη ∆ήµητρα ψήφοι11 10. Γιαννακόπουλος ∆ηµήτρης ψήφοι 9
11. Σεληνιωτάκης Ανδρέας ψήφοι 9 12. Χαρακάκος Νίκος ψήφοι 1
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (εκλέγονται)
1. ∆αλαµάγκα Αγγελική ψήφοι 41
2. Γιαννόπουλου Παναγιώτα
ψήφοι 38
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆. Ε. ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Οι πλειοψηφήσαντες στις εκλογές της 21ης
Ιανουαρίου 2001 µε οµόφωνη απόφαση τους
συγκροτήθηκαν σε σώµα ως εξής:
Πρόεδρος: Νίκος Στεφανόπουλος έτος 2001-02
Σιδέρης Καρακατσάνης έτος 2002-03
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Μπότσαρης έτος 2001-02
Σοφία Στράγκα
έτος 2002-03
Γεν. Γραµµατέας: Αχιλλέας Μανδρίκας
Ταµίας: Κυριάκος Λεµπέσης
Μέλη: Παναγιώτης Πήλιουρας
Σπυριδούλα Μαργαρίτη
Μέλος
της
Συντακτικής
επιτροπής
και
εκπρόσωπος του Παραρτήµατος στο περιοδικό της
Ένωσης ορίστηκε ο Παναγιώτης Πήλιουρας.
Υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα η
Σπ. Μαργαρίτη.
Υπεύθυνοι για τη συγγραφική οµάδα του
Παραρτήµατος οι: Σπυριδούλα Μαργαρίτη
Γιάννης Μπότσαρης
Αποκτήσαµε καινούργια στέγη
Τα
µέλη
της
∆.Ε.
του
Παραρτήµατος
ανασκουµπώθηκαν για να στήσουν τα νέα µας
γραφεία στην οδό Καφαντάρη 43 Αγ. ∆ηµήτριος ΤΚ
17343 .0 Κυριάκος Λεµπέσης, ο Αχιλλέας
Μανδρίκας, ο Παναγιώτης Πήλιουρας, η Λουλά
Μαργαρίτη , ο Γιάννης Μπότσαρης ο Νίκος
Στεφανόπουλος και ο Γιώργος Φαραγγιτάκης επί το
έργον.
Παιδιά ας είναι ηµιυπόγειο θα έρθουν και καλύτερες
µέρες.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ
ΠΕΕΚΠΕ
Αγαπητό νέο µέλος της ΠΕΕΚΠΕ µην πτοηθείς
από την προσβλητική συµπεριφορά κάποιων στη
Συνέλευση του Παραρτήµατος Αττικής.
Η Ένωση µας είναι ένωση όλων των
εκπαιδευτικών, που ασχολούνται µε την Π.Ε.,
παλιών και νέων, στελεχών και απλών
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων.
Το σηµερινό ∆.Σ. της Ένωσης πιστεύει ακράδαντα
στις ανοιχτές διαδικασίες, στη συµµετοχικότητα,
στο δηµοκρατικό διάλογο και στο σεβασµό της
διαφορετικότητας των απόψεων.
Να είστε σίγουροι ότι όλοι οι συνάδελφοι, που
πυκνώνουν τις τάξεις µας την τελευταία διετία θα
εκφρασθούν µέσα από τις δράσεις µας και τις
συναντήσεις µας.
Φέτος
θα
οργανώσουµε
3
τουλάχιστον
καλοκαιρινά σχολεία, δωρεάν, για τα µέλη µας και
θα
λειτουργήσουν
3
οµάδες
εργασίας
επεξεργασίας απόψεων για τις προτεραιότητες του
περιεχοµένου της Π.Ε., την παιδαγωγική
µεθοδολογία και το θεσµικό πλαίσιο.
Τα καλοκαιρινά Σχολεία της ΠΕΕΚΠΕ θα γίνουν
µε τη συνεργασία Κέντρων ΠΕ, Υπευθύνων και
ειδικών
Επιστηµόνων
(Αριανούτσου,
Γεωργόπουλος, Παρασκευόπουλος, Παναγιωτίδης
κά.)
Ο καθένας και όλοι µας θα κριθούµε από τις
πράξεις µας και τα αποτελέσµατα τους. Όλοι µαζί
έχουµε δύναµη, που η Π. Ε. και η κοινωνία µας
την έχουν ανάγκη.
Γιώργος Φαραγγιτάκης
Πρόεδρος του ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΗΣ
Η ∆. Ε. του Παραρτήµατος καλεί όλα τα µέλη να
αποστέλλουν κάθε έντυπο που εκδίδουν για
προγράµµατα Π.Ε. στα σχολεία, ώστε να υπάρχει
στην υπό δηµιουργία βιβλιοθήκη µας. Επίσης
µπορούν να στέλνουν συνοπτικές παρουσιάσεις
των προγραµµάτων για δηµοσίευση στο «άκρως
εκπαιδευτΟΙΚΟ». Καλό είναι τα κείµενα να δίνονται
σε ηλεκτρονική µορφή. Η διεύθυνση επικοινωνίας
είναι Καφαντάρη 43 Άγιος ∆ηµήτριος 173 43.
Επειδή τηλέφωνο εκεί δεν υπάρχει, για απορίες ή
οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε πρωινές
ώρες σε όποιο µέλος της ∆. Ε. θέλετε στα τηλέφωνα
που δίνονται σε άλλες στήλες αυτού του τεύχους.
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Πάµε εκδροµή γιατί……..Απρίλης
και έρωτας για τη φύση πάνε
µαζί
Το
ΠΕΕΚΠΕ

Παράρτηµα

διοργανώνει

διήµερη

Αττικής

της

εξόρµηση

στις

οµορφιές της Πελοποννήσου στις 28-29 Απριλίου.
Αρχικός µας προορισµός δυο µαγευτικοί οικισµοί
∆ηµητσάνα — Στεµνίτσα . ∆ιαµονή στην Κλειτορία
Καλαβρύτων, και Κυριακή ένα µοναδικό αφιέρωµα
στο

φαράγγι του

Βουραϊκού.

Ας γίνουµε

πιο

αναλυτικοί

UΑναχώρηση

Σάββατο 28 Απριλίου στις 7.00 π.µ.

από τη στροφή Βουλιαγµένης και Αλίµου(σήµα της
Ολυµπιακής).Επόµενη στάση στις 7.20 π.µ. στην
πλατεία

Οµονοίας

Προορισµός

η

Υδροκίνησης,

µπροστά

στου

∆ηµητσάνα
πεζοπορία

και

Μπακάκου.
το

µέχρι

Μουσείο

το

Λούρο,

απογευµατινή περιήγηση στη Στεµνίτσα. ∆ιαµονή
στην

Κλειτορία

Καλαβρύτων

µε

όλα

τα

επακόλουθα(βόλτα φαγητό διασκέδαση)

UΚυριακή αναχώρηση για Καλάβρυτα και επιβίβαση
στον

παραδοσιακό

οδοντωτό

για

∆ιακοφτό.

Ενδιάµεση στάση και πεζοπορία µέχρι το ∆ιακοφτό

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΕΚΠΕ

ΟΜΑ∆ΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΗΣ

Το ∆.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. αποφάσισε τη
συγκρότηση οµάδων µελέτης σε συνεργασία µε
τα Παραρτήµατα, ώστε η Ένωση µας να
διαµορφώσει
συγκεκριµένες
θέσεις
και
προτάσεις, που αφορούν την εφαρµογή της Π.
Ε. και οι οποίες θα προωθηθούν προς κάθε
κατεύθυνση. Οι οµάδες µελέτης είναι:
1) "Π.Ε." και θεσµικό πλαίσιο συντονιστική
οµάδα: Γ. Φαραγγιτάκης 9959250
Σιδέρης Καρακατσάνης
τηλ. 9942055
Λουλά Μαργαρίτη
τηλ. 5561137
2) "Π.Ε. και προτεραιότητες περιεχοµένου"
συντονιστική οµάδα: Θ. Ορεινός 9333712
Σοφία Στράγκα
τηλ. 7620620
Αχιλλέας Μανδρίκας
τηλ. 9913100
Κυριάκος Λεµπέσης
τηλ. 8958090
3) "Το παιδαγωγικό µέρος στα προγράµµατα
Π.Ε."- συντονιστική οµάδα
Ντ. Σχίζα 5229997
και Ν. Στεφανόπουλος 9959251
Γιάννης Μπότσαρης
τηλ. 9370381
Παναγιώτης Πήλιουρας
τηλ. 3629286
Όσοι
εκπαιδευτικοί
επιθυµούν
να
συµµετέχουν στις οµάδες αυτές, παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν µε τους αντίστοιχους
συντονιστές.

από Ζαχλωρού ή Τρεκλιά. Όσοι έχουν κάνει αυτή
τη διαδροµή ξέρουν τη µαγεία του και σίγουρα θα το
ξανατολµήσουν Όσοι το επιχειρήσουν για πρώτη
φορά θα τους µείνει αξέχαστη. Απόγευµα Κυριακής
αναχώρηση και επιστροφή για Αθήνα.

UΣυµµετοχή

ως

τις

10

Απριλίου

2001

µε

ταχυδροµική επιταγή στο ταµία του Παραρτήµατος
Λεµπέση

Κυριάκο

Μιαούλη

6,

Αργυροΰπολη

ΤΚ16451. Τιµή συµµετοχής 15000 κατά άτοµο
7.000 το παιδικό για παιδιά που θα µείνουν στο
δωµάτιο

των

γονιών

τους(χωρίς

προσθήκη

κρεβατιού). Οι θέσεις είναι περιορισµένες και θα
τηρηθεί

σειρά

προτεραιότητας

µε

κριτήριο

την

ηµεροµηνία αποστολής της ταχυδροµικής επιταγής.

UΠερισσότερες
896564
Νίκος

πληροφορίες

Λεµπέσης
9959251

τηλ.9913100

Κυριάκος.

στο

τηλ.

0945-

Στεφανόπουλος

Μανδρίκας

Αχιλλέας

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2001 η πρόεδρος της
Πορτογαλικής Ένωσης για την Π.Ε, Fatima Matos
Almeida µε τους συνεργάτες της επισκέφτηκαν τον
Πρόεδρο του Κ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ Γ. Φαραγγιτάκη και
συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας των δυο
Ενώσεων και των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ

U

Πραγµατοποιείται εκδήλωση-στρογγυλό τραπέζι µε θέµα: Περιαστικό πράσινο-περιαστικά δάση σε
συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β' ∆/νσης Αθηνών Γιώργο Κούσουλα
(Β/θµια) και Σοφία Περδικάρη (Α/θµια). Η εκδήλωση θα γίνει τη ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2001 στο 15°
∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου (δ/νση Κυπρίων Αγωνιστών και Μακρυγιάννη , πίσω από το κολυµβητήριο
Αµαρουσίου) και ώρα 5.30-8.30µµ Εισηγητές θα είναι, ο κος ∆ηµήτριος Ελευθερίου, ∆ασολόγος, ο κος
Απόστολος Άνδρου ,∆ασολόγος-∆ασάρχης Πειραιά, η κ. Σοφία. Στράγκα, δασκάλα, µέλος της ∆.Ε. του
παραρτήµατος Αττικής η κα Λούκια Μαρκάκη , βιολόγος καθηγήτρια του 1ου Γυµνασίου Πεύκης και η κα
Αθηνά Χαλκιαδάκη, δασκάλα του 9ου ∆.Σχολείου Αγ. Παρασκευής Οι εισηγήσεις θα είναι σύντοµες και θα
ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. Η εκδήλωση γίνεται επ' ωφελεία των µελών της ΠΕΕΚΠΕ όλης της
Αττικής. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται µε την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι οποίοι έτσι θα έχουν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία γνωριµίας µε την
ΠΕΕΚΠΕ και τις δραστηριότητες της.

U

Οργανώνεται (επιτέλους!) η εκδροµή στη ∆ηµητσάνα & στο Φαράγγι του Βουραϊκού, που είχε
αναβληθεί δυο φορές. Θα γίνει τελικά το Σαββατοκύριακο 28& 29 Απριλίου 2001. Η τιµή συµµετοχής κατ'
άτοµο ορίστηκε στις 15000 δρχ (πούλµαν και ξενοδοχείο). Βιαστείτε να δηλώσετε συµµετοχή, γιατί θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µε όριο τα 50 άτοµα. Λεπτοµέρειες για την εκδροµή µπορείτε να αναζητήσετε
σε διπλανές στήλες ή τηλεφωνώντας στον υπεύθυνο της εκδροµής τον Κυριάκο Λεµπέση στο 8958090 και
0945898564.

U

Συγκροτείται συγγραφική οµάδα από όλα τα µέλη της ∆. Ε. και καλούνται όσα από τα µέλη του
Παραρτήµατος θέλουν να τη στελεχώσουν και να βοηθήσουν στους εξής τοµείς: α) µετάφραση σηµαντικών
κειµένων που αφορούν την Π. Ε. (και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί απόδοσης πνευµατικών
δικαιωµάτων), τα οποία θα εκδοθούν επ' ωφελεία των µελών µας β) συγκέντρωση επιστηµονικής
βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, θεωρητικής και πρακτικής φύσεως, σχετικής µε την Π.Ε., η οποία θα
τυπωθεί ως εγχειρίδιο-µπροσούρα και θα είναι διαθέσιµη στα µέλη µας γ) δηµιουργία βιβλιοθήκης σχετικά
µε την Π. Ε., που θα έχει βιβλία και εκπαιδευτικά πακέτα για την Π. Ε. και θα είναι στη διάθεση των µελών.
Ήδη το Παράρτηµα ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας ∆/νση Σπουδών Γραφείο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης δυο σειρές µε τα εκπαιδευτικά πακέτα που έχει διαθέσει στις διευθύνσεις και τα ΚΠΕ ώστε να
υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Παραρτήµατος στη διάθεση κάθε εκπαιδευτικού που τα χρειάζεται.

U Γίνεται προσπάθεια ώστε το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ να αναλάβει κάποιο διεθνές πρόγραµµα
Comenius, µε γενικό σκοπό την επιµόρφωση των µελών µας. Για το λόγο αυτό η ∆. Ε. θα έλθει σε επαφή µε
το ΙΚΥ, ώστε να αποσαφηνιστούν οι όροι συµµετοχής και οι προϋποθέσεις ανάληψης ενός τέτοιου
προγράµµατος, αλλά και για να τηρηθούν οι διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά, µόλις
ολοκληρωθεί η διερεύνηση, θα σας ενηµερώσουµε από τις στήλες του «άκρως εκπαιδευτΟΙΚΟ».

U Αναζητούνται νέα και δραστήρια µέλη! Παρά την εντύπωση που επικρατεί, ότι έχουµε ήδη πολλά µέλη, η
εµπειρία δείχνει ότι η συµµετοχή και η δραστηριοποίηση των µελών δεν είναι ανάλογη µε τον αριθµό τους. Η
νέα ∆. Ε. ενδιαφέρεται να ενεργοποιήσει όλα τα παλιά µέλη, αλλά και να διευρύνει τον κύκλο των µελών του
Παραρτήµατος. Θεωρεί ότι η ΠΕΕΚΠΕ δεν πρέπει να είναι και να λειτουργεί σαν µια κλειστή λέσχη, αλλά
είναι ένα κίνηµα που σκοπό έχει να περιλάβει όσο το δυνατό περισσότερους εκπαιδευτικούς και των τριών
βαθµίδων, που να ασχολούνται µε την Π. Ε. Με αυτό το σκεπτικό αποφασίστηκε η αποστολή ενηµερωτικού
δελτίου στα σχολεία (µέσω των ∆/νσεων Εκπ/σης), ώστε να γίνει γνωστή στον απλό συνάδελφο της πράξης
η ύπαρξη της ΠΕΕΚΠΕ, οι στόχοι της και οι δραστηριότητες της. Το δελτίο θα συνοδεύεται µάλιστα και από
µια αίτηση εγγραφής µέλους. Αναζητούµε, λοιπόν, νέα µέλη, εργάτες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα
σχολεία, αιµοδότες του περιβάλλοντος και πρωτοπόρους της καθηµερινής διδακτικής πράξης.
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ΤΑ ΝΕΑ TOY KΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Φτάσαµε στην άνοιξη και οι τέσσερις του ΚΠΕ Αργυρούπολης συνεχίζουν µε µεγάλο κέφι καταγράφοντας
επιδόσεις, που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Σε µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά αφού το Κέντρο έχει να δει
χρήµατα από το Σεπτέµβρη και χάρη στη στήριξη του ∆ήµου Αργυρούπολης (αυτά να τα βλέπουν όσοι
σκέφτονται -γιατί άραγε;- να πάνε όλα τα Κέντρα στο Ε.Ι.Ν.,του οποίου τα Κέντρα φέτος υπολειτουργούν!) το
ΚΠΕΑ αισίως έφτασε:
Να έχει δεχτεί 70 Σχολεία σε κανονικό ηµερήσιο πρόγραµµα.
Να έχει κάνει 3 τριήµερα 30ωρα Σεµινάρια για 200 εκπαιδευτικούς και 3 ηµερίδες ειδικού ενδιαφέροντος.
Να έχει αναπτύξει µε τη συµµετοχή 140 Σχολείων, 5 Κέντρων, 32
Υπευθύνων, του ΕΚΘΕ και των Πανεπιστηµίων Αθηνών και
Θεσσ/νίκης, το Εθνικό θεµατικό δίκτυο «Η ΘΑΛΑΣΣΑ».
Να έχει ολοκληρώσει µε εκπαιδευτικές ανταλλαγές την έβδοµη
χρονιά του δικτύου διασχολικών συµπράξεων Ελλάδας-Κύπρου
«ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ».
Ο Μαΐστρος και ο Σιρόκος πηγαινοφέρνουν το αεροπλανάκι του
προγράµµατος µε 16 Σχολεία από την Α'και ∆Άθήνας, τον
Ο Π. Παναγιωτίδης µιλάει στους εκπαιδευτικούς Πειραιά, τις Κυκλάδες, την Καστοριά, την Αν. Αττική, τη Λευκωσία
του δικτύου ΘΑΛΑΣΣΑ πριν από τις
και τους γύρω ∆ήµους και την Πάφο. Σπουδαίες δουλειές για το
δραστηριότητες στο πεδίο
νερό, τα απορρίµµατα, την ατµοσφαιρική ρύπανση, το πράσινο,
τις φωτιές , τη θάλασσα δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του πλήθους,
που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις του προγράµµατος στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Και τώρα ξεκινάµε το νέο µας µεγάλο εθνικό θεµατικό δίκτυο "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" µε τη συνεργασία 10 Κέντρων, 40 ∆/νσεων και 160 ∆ήµων απ όλη τη χώρα. Ο διεθνής
κλάδος του δικτύου, αν όλα πάνε καλά, θα καταλήξει στη µικρή περιβαλλοντική Ολυµπιάδα.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ και ένα µεγάλο µπράβο στο Νίκο , την Πέννυ και την Αγγελική, τους ακούραστους
«εργάτες» της Π.Ε., που δουλεύουν όχι για τη διάκριση, όχι για τα λεφτά, όχι για να συγκεντρώσουν χαρτιά
και γνωριµίες για την προσωπική τους ανέλιξη, όχι για κάποια εταιρεία ή για κάποια παρέα, αλλά για τα
παιδιά και το αύριο της πατρίδας, για το δηµόσιο δωρεάν σχολείο. Το Νίκο την Πέννυ και την Αγγελική που
κέρδισαν τις καρδιές των συναδέλφων που βρέθηκαν φέτος στο Κέντρο µας.
Αλλά και άλλο ένα µεγάλο ευχαριστώ για την ποιότητα των συνεργασιών οφείλουµε στους Υπευθύνους Π.Ε.
και τους εκπαιδευτικούς των Κέντρων και των Σχολείων, που συνεργάστηκαν µαζί µας. Σε κλίµα
συναδέλφωσης, φιλίας και αγάπης, µε συνέπεια στη
δουλειά µε δηµιουργικότητα και µε φαντασία, µε
πρωτοβουλίες που οδηγούν σε ζηλευτά εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα.
Στην ίδια κατεύθυνση ακριβώς είναι και τα ενθουσιώδη
συµπεράσµατα από τα δελτία αξιολόγησης των «χρηστών»
των υπηρεσιών και τις προσωπικές επιστολές, που
δεχόµαστε καθηµερινά.
Έτσι η Π.Ε. στην Αργυρούπολη ξεπέρασε αυτή τη δύσκολη
χρονιά. Μέσα από τη βαθιά πίστη όλων µας ότι αξίζει
Από τις παρουσιάσεις των εργασιών του
«Χρυσοπράσινου φύλλου»
αυτό που κάνουµε για το κοινό µας µέλλον. Οι νέοι
η
συνάδελφοι που θα πάρουν τη σκυτάλη την 1 Σεπτέµβρη
θα έχουν βαριά κληρονοµιά. Βαριά όµως είναι και η ευθύνη
του ΥΠΕΘΟ, που δεν έχει λύσει ακόµα το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των ΚΠΕ
Γιώργος Φαραγγιτάκης
Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης
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Στα κουπιά!
Στα πανιά!
Ένα χρόνο αρµενίζουµε στον Αργοσαρωνικό, το πλήρωµα στις θέσεις του και οι επιβάτες του ταξιδιού στο
όνειρο του άλλου σχολειού, της άλλης εκπαίδευσης.
Λέτε να τα κάνουµε θάλασσα;;;;
Ας σοβαρευτούµε, σία κι αράξαµε.
Από πέρσι το Μάρτιο το
δευτεροβάθµιας
Τη φετινή σχολική χρονιά οι
• 2ήµερο γνωριµίας και
∆ιευθύνσεων της
• 2 ηµερίδες µε θέµα '
• 1 ήµερη δραστηριότητα µε
•

Επίσκεψη
τριήµερο
Βιολογίας
Κρήτης,
• Επίσκεψη συνεργασίας
Environment- Aix en
ενός µέλους της Π.Ο.
Από
τέλη
Οκτώβρη
Μαρτίου έχουµε δεχτεί:
• 7 ∆ηµοτικά - 15
• 8
Γυµνάσια20
• 1
Λύκειο3
Από τον Απρίλιο ως τέλη
• Την
επίσκεψη
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ΚΠΕ Σπετσών λειτουργεί και δέχεται Σχολεία πρωτοβάθµιας και
εκπαίδευσης σε 3/ήµερα και 4/ήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα,
προγραµµατισµένες δραστηριότητες/εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
ενηµέρωσης µε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
εµβέλειας του ΚΠΕ
Περιβαλλοντική προοπτική των Σπετσών"
το Λύκειο Σπετσών µε θέµα "το δάσος"
σεµινάριο της Παιδαγωγικής Οµάδας στο Ινστιτούτο θαλάσσιας
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και δηµιουργικής επιστηµονικής
µε την Association Pour la Maison de la Nature et del
Provence και συµµετοχή σε αναδάσωση στη Ν. Γαλλίας
άρχισαν επισκέψεις σχολείων στο Κ.Π.Ε. Ως τις 20
δάσκαλοι-148 µαθητές
εκπαιδευτικοί- 214 µαθητές,
εκπαιδευτικοί - 44 µαθητές
Ιουνίου έχουµε προγραµµατίσει:

Γυµνασίων και ∆ηµοτικών
3/ήµερο
σεµινάριο
εκπ/κών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
2/ήµερη
συνάντηση
Νηπιαγωγών και Υπευθύνων Π.Ε. για την
υλοποίηση εκπαιδευτικού
προγράµµατος "Τα δώρα της
Ηχορύπανσης"
• Τέλος µεγάλη σηµασία
δίνουµε
στη
συνάντηση
"∆ιαµορφωτικής Αξιολόγησης
των Εκπαιδευτικών ΚΠΕ από
Προγραµµάτων"
του
τους
συνοδούςσυµµετέχοντες µαθητές,
εκπαιδευτικούς των Σχολειων που µας
επισκέφτηκαν.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που δουλεύουµε έχουν θέµα
1. "Παραδοσιακός οικισµός και βοτσαλωτά των Σπετσών"
2. "Στα καρνάγια των Σπετσών"
Σας χαιρετούµε από την ωραίαν νήσον πτοχή τω αφτοσαρκαζµώ εν συγκρούσι το ΜΠΟΣΤ ούτε στραβός
είναι ο γιαλός ούτε στραβά αρµενίζουµε.
•
•

Από το ΚΠΕ Σπετσών
Ευφροσύνη Σαρλή

“Θησαυροί στα σκουπίδια”
Από την Περιβαλλοντική Οµάδα του 7ου Γυµνασίου Αιγάλεω λάβαµε επιστολή σχετική µε τα υλικά που µπορούν να
ανακυκλωθούν ,δίνοντάς µας πληροφορίες παράλληλα πώς πρέπει να µαζεύουµε τα υλικά προς ανακύκλωση.
Ευχαριστούµε τους µικρούς µαθητές Α. Μπεκρή ,Π.Πετρέλλη, Π.Ζήση, Ά. Μπατιστάτο και την Υπεύθυνη καθηγήτρια
κα Ζωή Καβόγλη για την επιστολή και συγχαίρουµε για την προσπάθεια διαφώτισης. Η επιστολή θα δηµοσιευθεί στο
επόµενο τεύχος.
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Η συγγραφή αυτή -που αποτελεί µία εισαγωγή στη νέα πολυεπιστηµονική και δι-επιστηµονική
γνωστική περιοχή της οικοπεριβαλλοντικής ψυχολογίας- συνιστά µία απόπειρα θεώρησης,
οροθέτησης, καταγραφής και ερµηνείας του χώρου της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας και
εκπαίδευσης, καθώς διερευνούν τις αλληλεπηρεαζόµενες σχέσεις φύσης-κοινωνίας-ανθρώπου.
Το βιβλίο αυτό (συγκροτείται από τρία µέρη: Το πρώτο µέρος αναφέρεται, περιεκτικά, σης πτυχές
εκείνες των θεωριών συµπεριφοράς, προσωπικότητας και µάθησης, που βοηθούν στην
κατανόηση της σύγχρονης οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας, προβληµατικής και εκπαίδευσης. Το
δεύτερο µέρος προσέγγιζα τις σύγχρονες αντιλήψεις, τάσεις, εξελίξεις και θεωρήσεις που σήµερα
επικρατούν στο χώρο της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Το τρίτο µέρος µελετά τις δοµές, τους
θεσµούς και τις λειτουργίες που διέπουν τις σχέσεις φύσης-κοινωνίας-ανθρώπου, όχι µόνο ως
ψυχολογική θεώρηση, αλλά κυρίως ως παραγωγική κατεύθυνση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και ως αξιακή προβληµατική που
χαρακτηρίζει το ανθρώπινο επίπεδο ποιότητας ζωής και όπως αυτό προσδιορίζεται από συγκεκριµένες -ροµαντικές κατά ττολλούςκοινωνικοοικολογικές αντιλήψεις. Η τριµερής αυτή δόµηση του βιβλίου, ως προς τα δύο πρώτα (ψυχολογικής κατεύθυνσης) µέρη του,
καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες των µη ψυχολόγων αναγνωστών, ενώ το τρίτο (οικολογικής και παιδαγωγικής προβληµατικής) µέρος του
καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες εκείνων που δεν έχουν άµεση συνάφεια µε την οικολογία και την παιδαγωγική. Μια τέτοια λογική στη
δόµηση και στη λειτουργία του βιβλίου εξυπηρετεί αναγνώστες πολλαπλών γνωστικών επιπέδων και ενδιαφερόντων, αλλά και ενισχύει
περισσότερο το ενδιαφέρον τους για την µελέτη

U
Από τις δράσεις των άλλων Παραρτηµάτων της
ΠΕΕΚΠΕ
U Από το Παράρτηµα Θεσ/νίκης µαθαίνουµε ότι
στις 9-10 Μαρτίου οργανώνει σεµινάριο εργαστήριο
µε θέµα Η Φύση στην πόλη σε συνεργασία µε τη
Β'∆/νση ∆/βάθµιας εκπαίδευσης (γραφείο Π.Ε), και
την υποστήριξη των ∆ήµων Πολίχνης και Νεάπολης.
Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης οργανώνεται
έκθεση φωτογραφίας µαθητών και καθηγητών, µε
θέµα η φύση στην πόλη. Οι φωτογραφίες θα
εκτεθούν στο Φωτογραφικό κέντρο Θεσ/νίκης από 28
Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2001.
U Το Παράρτηµα Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας
αποφάσισε τη συµµετοχή του στην Έκθεση Λαµίας
το Μάιο του 2001,την κυκλοφορία ενηµερωτικού
δελτίου και την επίσκεψη των µελών του στην
περιοχή Κερκίνης.
U Από το Παράρτηµα Μαγνησίας µαθαίνουµε ότι
οργανώνει στις 1 Μαρτίου 2001 εκπαιδευτική
επίσκεψη στη λίµνη Πλαστήρα
U Το Παράρτηµα Έβρου Ροδόπης στις 1-2-01 έκοψε
την πίτα του στην Αλεξανδρούπολη. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ∆Σ Γιώργος
Φαραγγιτάκης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για τις
δραστηριότητες της ΠΕΕΚΠΕ και τις εξελίξεις στο

χώρο της Π.Ε. Αποφάσισαν επίσης ηµερήσια
εκδροµή στα στενά του Νέστου την Άνοιξη, εκδήλωση
την ηµέρα του περιβάλλοντος ενηµέρωση και
εµπλουτισµό τις ιστοσελίδας του παραρτήµατος στο
δίκτυο.

Από την κοπή πίτας στο Παρ. Έβρου από αριστερά
Γ. Σερµπέζης, Σ. Τσιροπούλου, Ν. Βουδρισλής
πρόεδρος του Παραρτήµατος, Γ. Φαραγγιτάκης, Σ.
'Χ'λεοντιάδου και Π.Κάβουρας Υπεύθυνος ΚΠΕ
Σουφλίου
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Συνάντηση Εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Α'∆/νση Β/βάθµιας Αθήνας
Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στη συνάντηση
εργασίας για την Περιβαλλοντική
κπαίδευση, οι οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 7 Απριλίου, από 9.30 έως 14.00, στο 3ο Τ.Ε.Ε Αθηνών,
∆ράκοντος 4, Ακαδηµία Πλάτωνος, τηλ.5131290.
Ο προβληµατισµός ο οποίος θα αναπτυχθεί στη συνάντηση, θα αφορά σε δυο πεδία, το παιδαγωγικό
και το θεσµικό.
Το παιδαγωγικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο διαµορφώνεται από την
αλληλεξάρτηση του αντικειµένου, των στόχων και της µεθόδου των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων,
κρίνεται κατά τη γνώµη µας ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς 1. η άποψη ότι, "κάτι δεν πάει καλά" µε την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, διατυπώνεται µε αυξανόµενη συχνότητα και 2. ο επαναπροσδιορισµός της
ως «Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και τη Βιωσιµότητα», αναδεικνύει στοιχεία του περιεχοµένου της,
τα οποία ανοίγουν ένα νέο κύκλο κριτικού διαλόγου γύρω από αυτήν.
Το θεσµικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο διαµορφώνεται από αποφάσεις που
λαµβάνονται από την ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήµατος και αφορούν στις τυπικές διαδικασίες της
εφαρµογής των προγραµµάτων εντός των σχολικών µονάδων, κρίνεται εξίσου σηµαντικό καθώς 1. η
άποψη ότι, οι υπάρχουσες συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, διατυπώνεται µε εξίσου
αυξανόµενη συχνότητα και 2. παράλληλες θεσµοθετηµένες δράσεις -Επιµόρφωση, Προγράµµατα
(Κινητικότητας, Comenius, Globe, CEMEP, κ.α), ∆ίκτυα και Περιβαλλοντικά Κέντρα- συγκαθορίζουν το
πλαίσιο εντός του οποίου η νέα παιδαγωγική πρόταση συγκροτεί τη φυσιογνωµία της.
Το γεγονός ότι ανάλογου χαρακτήρα συναντήσεις εργασίας έχουν, κατά καιρούς, οργανωθεί (Πόζαρ,
Κλειτορία), δεν αναιρεί κατά τη γνώµη µας τη σηµασία των εν λόγο συναντήσεων καθώς 1. σ' αυτή θα
συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία, και 2.
παρότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εφαρµόζεται ήδη επί εικοσαετία, δεν παύει να είναι µια νέα και
ιδιαίτερα πολύπλοκη παιδαγωγική δράση.
Σχέδιο Προγράµµατος
9.30-10.20 Εισηγήσεις µε θέµα : Κριτική προσέγγιση στο παιδαγωγικό και το θεσµικό πλαίσιο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έτσι όπως συγκροτείται κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
10.20-11.00 Τοποθετήσεις.
11.00-11.30 ∆ιάλειµµα
11.30-13.00 Οµάδες Έργασίας
13.00-13.30 Παρουσιάσεις
13.30-14.00 Συζήτηση, Τοποθετήσεις, Συµπεράσµατα
Για την ανάπτυξη του διαλόγου προτείνουµε στους συναδέλφους να σκεφτούν όλα όσα τους έχουν
απασχολήσει σχετικά µε τα θέµατα που θα συζητηθούν και να είναι προετοιµασµένοι έτσι ώστε να
καταθέσουν συγκροτηµένες απόψεις στην ολοµέλεια και στις οµάδες εργασίας.
Αν αναγνωρίζετε το διάλογο, ως την κατ' εξοχήν διαδικασία µέσω της οποίας συγκροτείται η γνώση και
συνδιαµορφώνονται οι αξίες, σας προσκαλούµε να συµβάλετε µε την παρουσία σας στη διαµόρφωση
του προβληµατισµού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση µε το Παιδαγωγικό και το Θεσµικό
της πλαίσιο.
Φιλικά,
Σχίζα Κωνσταντίνα
Μέλος του ∆.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
Υπεύθυνη Π.Ε. της Α'∆/νσης Β/βάθµιας
Σας ενηµερώνουµε ότι ο συνάδελφος Ανδρέας
Αθήνας
Σεληνιωτάκης (τηλ.: 9953395, κιν.: 094427.19.19) έχει αναλάβει την εκτύπωση της
εφηµεριδούλας µας. Μπορεί να αναλάβει την
εκτύπωση οποιουδήποτε εντύπου εσείς θέλετε.
Ακόµα και µεταξοτυπίες σε στυλό, µπρελόκ,
µπλούζες, καπέλα, κ.ά.
Και πάντα σε συναδελφικές τιµές!!!

Επιµέλεια εντύπου: Νίκος Στεφανόπουλος
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