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á Όταν

τα
τύµπανα
της
αντεκδίκησης για το τροµοκρατικό
χτύπηµα στις ΗΠΑ ηχούν πάνω
από το κεφάλι του πλανήτη, εµείς
φωνάζουµε ότι η βία γεννά βία.

á Όταν

αθώοι σκοτώνονται από
τυφλά
χτυπήµατα
αυτόκλητων
τιµωρών, εµείς φωνάζουµε ότι ο
ανθρώπινος πόνος για τον άδικο
χαµό δεν έχει πατρίδα, χρώµα και
θρησκεία.

á Oι

καιροί είναι "γκαστρωµένοι" ας ευχηθούµε να γεννήσουν
τη σύνεση και τη λογική.

Στα δικά µας τώρα .......
Τα δωρεάν θερινά Σχολεία της
ΠΕΕΚΠΕ λειτούργησαν µε
µεγάλη επιτυχία Αίτηµα πολλών
να συνεχιστούν και του χρόνου και
σε άλλα ΚΠΕ.(διαβάστε σχετικές
επιστολές στην ύλη που
δηµοσιεύουµε).
Η ΠΕΕΚΠΕ έγινε αποδέκτης
διαµαρτυριών από µέλη µας
εκπ/κούς ,που πιστεύουν ότι
αδικήθηκαν µε την Υπ. Απόφαση
περί αποσπάσεων εκπ/κών στα
ΚΠΕ.Η περίπτωση αφορά και τα
µέλη του Παρ/τός Αττικής Π.
Μάναλη και ∆. Καλαΐτζίδη και τις
αποσπάσεις
στο
ΚΠΕ
∆ραπετσώνας.
Στις σελίδες µας θα βρείτε την
επιστολή που εστάλη από το ∆Σ
της ΠΕΕΚΠΕ προς τον Υπουργό
µε εκτιµήσεις και προτάσεις για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Η επιτυχιµένη κατάβαση του
Βουραϊκού "γέννησε" την
απαίτηση των µελών µας για
"Βάλια Κάλντα" Εµπρός λοιπόν
19-20-21 Οκτωβρίου.
Ένα αφιέρωµα στα Κυκλαδονήσια
για να µας θυµίζει το µικρό
καλοκαιράκι και την υπέροχη
δουλειά στην ΠΕ των συναδέλφων
εκεί.
Ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας
βιβλιοπαρουσιάσεις...
Καλή ανάγνωση
Νίκος Στεφανόπουλος

Η δική µας "Ζώνη," που µας αγνοεί!

á Σύµφωνα

µε την Φ121/720/Γ1/657/11-7-01αποφασίστηκε η πιλοτική
εφαρµογή
«ευέλικτης
ζώνης
διαθεµατικών
και
δηµιουργικών
δραστηριοτήτων» για τα ∆ηµοτικά και «ζώνης καινοτόµων δράσεων» για
τα Γυµνάσια.
Όσοι
εκπαιδευτικοί
της
Α/θµιας
και
Β/θµιας
εκπαίδευσης
δραστηριοποιούνται
στα
αυτόνοµα
και
αυτοτελή
εκπαιδευτικά
προγράµµατα
-Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,
Αγωγής
Υγείας,
Πολιτιστικά- γνωρίζουν πολύ καλά πως η δηµιουργία µιας ελεύθερης
ζώνης µέσα στο σχολικό πρόγραµµα αποτελούσε πάγιο αίτηµα.
Για όσους το έχουν παραβλέψει θα πρέπει να υπενθυµίσουµε πως τα
αυτόνοµα και αυτοτελή εκπαιδευτικά προγράµµατα -Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά έχουν θεσµοθετηθεί ως
«σχολικές δραστηριότητες» µε την Γ2/4867/92, ενώ εφαρµόζονται στα
σχολεία µας «άτυπα» από το 1980.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εικοσαετίας έχει συγκροτηθεί µια σηµαντική
εµπειρία τόσο για τους εκπαιδευτικούς -πολλοί από τους οποίους έχουν
αφιερώσει χρόνια ενασχόλησης στις εκπαιδευτικές αυτές καινοτοµίες- όσο
και για τις σχολικές µονάδες -πολλές από τις οποίες έχουν να επιδείξουν
εξαιρετική δουλειά.
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως οι «σχολικές δραστηριότητες» και οι εκπαιδευτικοί
που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τους -µέλη των παιδαγωγικών οµάδων των
σχολείων, µέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ,, Υπεύθυνοι ILE, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών
στις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης έχουν διαµορφώσει µέσα στο εκπαιδευτικό
γίγνεσθαι τις βάσεις της διαθεµατικής εκπαιδευτικής προσέγγισης και της δηµιουργικής
εκπαιδευτικής δράσης.
Είναι έτσι εύλογη η απορία που δηµιούργησε η απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
καθώς σύµφωνα µε αυτή η «ζώνη» που προτείνει, αγνοεί τη σοβαρή υποδοµή σε εµπειρία
και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί µε κόπους και αγάπη για τόσα πολλά χρόνια.
Μήπως πρόκειται για κάποια «άλλη» εκπαιδευτική καινοτοµία, που δε γνωρίζουµε, ή
κάποια «άλλη» διαθεµατική ή δηµιουργική δραστηριότητα που µας διαφεύγει.
Αν είναι πράγµατι έτσι τότε θα επιθυµούσαµε να µάθουµε τι έχει ακριβώς «κατά νου» το
Ι Παιδ. Ινστιτούτο, µε ποιο ανθρώπινο δυναµικό, µε ποιο παιδαγωγικό υλικό, µε ποια
επιµόρφωση και σε ποια σχολεία θα υλοποίησα πιλοτικά τη «ζώνη». Αποτελούµε ενεργό
µέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε αλλαγή που συντελείται στην εκπαίδευση
µας αφορά και µας ενδιαφέρει.
Οι σκέψεις αυτές δεν υπονοούν πως η "ελεύθερη ζώνη" ανήκα σε πρόσωπα, λένε όµως
ευθέως πως η "ελεύθερη ζώνη" ανήκα στον παιδαγωγικό προβληµατισµό που
συγκροτήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του σχολείου από γενέσεως
του και στον παιδαγωγικό προβληµατισµό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο των
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών από τη
δεκαετία του '70 µέχρι σήµερα.
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του
Λεκανοπεδίου Αττικής, Κυκλάδων, Αργολίδας, ∆ωδεκανήσων
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Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΡΑΪΚΟ

ΤΑ ∆ΑΣΗ ...ΕΝΩΝΟΥΝ!

á Με µεγάλη επιτυχία έγινε το Σαββατοκύριακο 28-29 Απριλίου 2001 η
εκδροµή του Παραρτήµατος στη ∆ηµητσάνα και το Φαράγγι του Βουραϊκού.
Οι τυχεροί απόλαυσαν µοναδικές οµορφιές της ελληνικής φύσης πήραν ιδέες
για εκπαιδευτικές επισκέψεις επιµορφώθηκαν, διασκέδασαν
και.. .γυµνάστηκαν µέσα από ένα υπέροχο και ακριβέστατο πρόγραµµα, που
είχε ετοίµασει ο Κυριάκος Λεµπέσης
Η πρώτη στάση ήταν στη ∆ηµητσάνα στο µοναδικό Μουσείο Υδροκίνησης
Εκεί είδαµε πώς λειτουργούσαν νεροτριβές νερόµυλοι, βυρσοδεψεία,
ρακοκάζανο και µπαρουτόµυλοι. Εκεί νιώσαµε πράγµατι πώς ο άνθρωπος
αλλοτινών καιρών εξαρτιόταν από τη φύση, την εκµεταλλευόταν, χωρίς όµως
και να την εξαντλεί Κατεβήκαµε ως το Λούσιο ποταµό και αγναντέψαµε την
κοιλάδα του, µε τη Μονή Φιλοσόφου ως τα φουγάρα της ∆ΕΗ στη Μεγ/λη και
επισκεφτήκαµε το σπίτι τoυ Koλοκoτpώvη, που έχει γίνει µικρό µουσείο.
Καταλύσαµε σε δύο ξενοδοχεία της Κλειτορίας (οι άτακτοι στο µικρότερο!). Το
βραδινό φαγητό ήταν στο Πλανητέρο, στις πηγές του Αροάνιου ποταµού, στους
πρόποδες του Χελµού. Επειδή όµως ήταν νύχτα, κατά γενική απαίτηση
επανήλθαµε το πρωί για να θαυµάσουµε τα πλατάνια, τις πηγές και τα

πεστροφεία Συνεχίσαµε στα περίφηµα Σπήλαια των Λιµνών, όπου δυστυχώς
λόγω της ανοµβρίας πολλές λίµνες είχαν εξαφανιστεί!
Μετά τις απαραίτητες προµήθειες στα Καλάβρυτα ακολούθησε το «κυρίως
πιάτο»:' η κατάβαση του Βουραϊκού µε τα πόδια πάνω στη γραµµή του
οδοντωτού. Από τα πρώτα 3 χλµ η διαδροµή σε συνέπαιρνα Ο απότοµος
βράχος από πάνω, η θορυβώδης ρεµατιά από κάτω και τα αµέτρητα πουλιά που
ακούγονται σε µαγεύουν, αλλά οι... επαγγελµατίες πεζοπόροι δεν σ' αφήνουν ν’
ανασάνεις φωνάζουν «γρήγορα, µη µας στριµώξει πουθενά το τρένο». Στη
Ζαχλωρού κάνουµε µικρή στάση για... διαπραγµατεύσεις µε το σταθµάρχη για
εισιτήρια.Στα επόµενα 6χλµ ως τα Νιάµατα ξεχώρισε η...ήρα απ'
τοστάρι. Αλλοι τράβηξαν µπροστά µε γρήγορο ρυθµό, άλλα ακολουθούσαν
αργά,άλλοι δεν σταµατούσαν να βγάζουν φωτογραφίες Υπερκατανάλωση
στα φιλµ...Βράχοι, δέντρα, αγριολούλουδα, τα νερά που σχηµάτιζαν κάπουκάπουκαταρράκτες τα τούνελ, τα αµέτρητα σιδερένια και ξύλινα γεφύρια, ως
και τα χιλιοµετρικά σηµάδια φωτογραφήθηκαν κατά κόρον. Ήταν όµως και
µια προσωπική δοκιµασία του καθενός δεν περπατάµε και κάθε µέρα 15 χλµ!
Στα Νιάµατα ήταν η ώρα της ... κρίσης! Μόνο 20 θα συνέχιζαν µε τον
οδοντωτό για τα υπόλοιπα 5χλµ,οι άλλα έπρεπε να συνεχίσουν µε τα...πόδια!
Όµως τέλος καλό, όλα καλά Το φαγητό στο ∆ιακοφτό και ο καφές στην
Κόρινθο µας συνέφεραν τόσο, ώστε να ζητάµε κι άλλη εκδροµή και µάλιστα
σύντοµα! Έπεσε µάλιστα και η ιδέα: Βάλια Κάλντα!
Αχιλλέας
Μανδρίκας

á Μεγάλη

επιτυχία σηµείωσε η συζήτησηστρογγυλό τραπέζι, που οργάνωσε το
Παράρτηµα µας σε συνεργασία µε τους
υπεύθυνους Π.Ε. της Β' Αθήνας Γ.
Κούσουλα και Σ. Περδικάρη τη ∆ευτέρα
30/4/2001 στο 15° ∆ηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου. Η αξιόλογη συµµετοχή των
συναδέλφων παρά το δύσκολο της ηµέρας
(παραµονή Πρωτοµαγιάς γαρ...), ο όµορφος
και άνετος χώρος, η καλή οργάνωση εκ
µέρους
των
υπευθύνων,
οι
εµπεριστατωµένες
εισηγήσεις
των
προσκεκληµένων
και
οι
γλαφυρές
παρουσιάσεις των συναδέλφων, συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Ο κ. ∆ηµ. Ελευθερίου, δασολόγος,
µίλησε για τα περιαστικά δάση, για τους
Εθνικούς ∆ρυµούς και για τις προσπάθειες
δηµιουργίας
ξενώνων
οικολογικού
τουρισµού. Ο κ. Απ. Άνδρου, δασολόγος και
νυν δασάρχης Πειραιά, µίλησε για τις αιτίες
των δασικών πυρκαγιών, για τους τρόπους
διαχείρισης των καµένων περιοχών, καθώς
και για τα µέτρα δασοπροστασίας και
δασοπυρόσβεσης κυρίως στην Πάρνηθα.
Η καθηγήτρια του 1ου Γυµνασίου
Πεύκης κ. Λούκια Ρικάκη περιέγραψε µε
ποιητικό τρόπο το σχετικό πρόγραµµα που
έκανε µε την περιβαλλοντική οµάδα του
σχολείου της, καθώς και το κέρδος των
µαθητών, γνωστικό, συναισθηµατικό και
ηθικό. Τέλος, η δασκάλα του 9ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αγ. Παρασκευής κ. Αθηνά
Χαλκιαδάκη παρουσίασε την ποικιλία των
τρόπων προσέγγισης µε τους οποίους
δούλεψε το ίδιο θέµα, δείχνοντας ότι τα
µικρά παιδιά δεν υστερούν καθόλου σε
εκφραστικούς τρόπους.
Οι παρόντες συνάδελφοι έκαναν
ερωτήσεις στους εισηγητές, διαφώνησαν
στα µέτρα, συµφώνησαν όµως στην ανάγκη
προστασίας των περιαστικών δασών.
Πολλοί
µάλιστα
ενθουσιάστηκαν
µαθαίνοντας την ύπαρξη της ΠΕΕΚΠΕ και
έγιναν νέα µέλη µας.
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Προς ΥΠΕΠΘ
Υπόψη: κου Υπουργού
κου Υφυπουργού
κκ. Γεν. και Ειδ. Γραµµατέα
κ.κ. ∆ιευθυντών Σπουδών
Κοινοποίηση προς
ΚΠΕ όλης της χώρας
Υπευθύνους ΠΕ.
Περιοδικό ΠΕΕΚΠΕ
Παραρτήµατα ΠΕΕΚΠΕ
ΟΛΜΕ-∆ΟΕ

ΘΕΜΑ: «Εκτιµήσεις και προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση»
Κύριε Υπουργέ,
Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Γ2 456&31-8-2Q01 περί
αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
'Ενωσης µας έγινε αποδέκτης γραπτών ή προφορικών διαµαρτυριών και
παραπόνων εκπαιδευτικών µελών της Ένωσης µας που πιστεύουν ότι
αδικήθηκαν από την Απόφαση αυτή ( Γερογιάννης Γκορίλας Ζούπανος
Ιωαννίδης
Καβόγλη,
Καλαηζίδης
Κουροµιχάκης,
Μάναλης
Παπαγεωργίου, Τσολακοπούλου, Χονδραλής).
Ο Πρόεδρος της 'Ενωσης µας συνεκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το βράδυ της 10ης Σεπτεµβρίου 2001, κατά τη
διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η παραπάνω Απόφαση και έγιναν
2.
γενικότερες εκτιµήσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ύστερα από οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. σας γνωστοποιούµε τις
3.
παρακάτω εκτιµήσεις και προτάσεις µας τόσο ως προς το θέµα των
αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ όσο και ως προς άλλα σηµαντικά
4.
ζητήµατα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Α. Το ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ εκφράζει τη µεγάλη ικανοποίηση του:
διότι η ΥΑ Γ2 456&31-8-01 ικανοποιεί συνθετικά τις ανάγκες
6.
στελέχωσης των ΚΠΕ στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων(όπως άλλωστε κατεγράφη και στην προηγηθείσα της
7.
συνεδρίασης του ∆Σ. υπηρεσιακή συνάντηση των Υπευθύνων των ΚΠΕ
όλης της χώρας).
2 .∆ιότι µε την απόφαση αυτή επελέγησαν ως Υπεύθυνος
και Αναπληρωτής Υπευθύνου στο ΚΠΕ Σπετσών για πρώτη φορά µέλη
τη ςπαιδαγωγικής του οµάδας όπως προβλέπει η δηµοσιευµένη σε
ΦΕΚ ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, που δεν είχε εφαρµοσθεί την
προηγούµενη τριετία
3. ∆ιότι συντελέστηκε αύξηση, στο ποσοστό των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ.
4. Επειδή µε παράλληλες Υπουργικές Αποφάσεις επεκτάθηκε σε επτά (7)
ο αριθµός των µελών των παιδαγωγικών οµάδων όλων των ΚΠΕ,
και ανεξαρτητοποιήθηκε θεσµικά το ΚΠΕ Ακρατος
5. Επειδή επιτέλους έγινε το ιστορικό βήµα της πιλοτικής εφαρµογής της
ζώνης καινοτοµικών δραστηριοτήτων στο ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο.

6.Επειδή, σύµφωνα µε το ανακοινωθέν Τεχνικό ∆ελτίο Μέτρου 2.6 του 2ου
ΕΠΕΑΕΚ, το ΥΠΕΠΘ αποφάσισε γενναία χρηµατοδότηση πολλών
έργων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Γ 'ΚΠΣ. Εκτιµούµε
ιδιαίτερα το ότι ορίζονται ως τελικοί δικαιούχοι τα Σχολεία, τα ΚΠΕ και οι
τοπικές ∆/νσεις Εκπ/σης
Β. Το ∆Σ. της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλεί το ΥΠΕΠΘ να εξετάσει τις
διαµαρτυρίες και τα παράπονα όλων των συναδέλφων που θεωρούν ότι
αδικούνται από την Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ,
εξαντλώντας όλα τα περιθώρια των νόµιµων δηµοκρατικών διαδικασιών.
∆ιευκρινίζουµε βεβαίως ότι σεβόµεθα και εκτιµούµε όλους τους
συναδέλφους και το έργο τους τόσο στην εκπαίδευση γενικά όσο και στην
Π.E. ειδικότερα και ότι δεν επιθυµούµε να εµπλακούµε σε προσωπικές
αντιδικίες όπου υπάρχει πιθανότητα να εµφιλοχωρήσουν στοιχεία
εγωκεντρικών υπερεκτιµήσεων. Σε κάθε περίπτωση
την
αντικειµενική εφαρµογή της αρχής της αξιοκρατίας η οποία πρέπει να
διέπει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σε όλα τα επίπεδα του.
Το ∆Σ θεωρεί ότι για την επιλογή εκπαιδευτικών σης παιδαγωγικές οµάδες
των ΚΙ ΙΕ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 1. Τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων (συνεκτιµώµενα) 2. Οι ανάγκες διεπιστηµονικής
στελέχωσης των οµάδων 3. Οι ανάγκες πολυεπίπεδης εσωτερικής και
εξωτερικής συνεργατικής δυναµικής των οµάδων 4. Τα δετ/µατα γραφής
που έχουν δώσει στην πράξη α υποψήφιοι και η συνολική εµπειρία
που έχει αποκτήσει η ∆ιοίκηση από τα ΚΠΕ.
Θεωρούµε ότι θα είναι ιδιαίτερα θετική η θεσµοθέτηση από το ΥΠΕΠΘ
της συµµετοχής εκπροσώπου του ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ στις διαδικασίε;
επιλογής στελεχών ΠΕ, όπως από καιρό έχουµε ζητήσει
Γ. Το ∆Σ. της ΠΕΕΚΠΕ ζητά την πραγµατοποίηση συναντήσεων µε
Σας και µε υπηρεσιακά στελέχη, που εσείς θα ορίσετε, προκειµένου να
συζητήσουµε τόσο γύρω από τα παραπάνω θέµατα όσο και γύρω από
άλλα σηµαντικά θέµατα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως:
1. Η συγκρότηση (συντονιστικού οργάνου ΠΕ.
Το σταµάτηµα των Προγραµµάτων «µαϊµούδων» στα Σχολεία για
συµπλήρωση ωραρίου ή υπερωριών.
Η αξιολόγηση των Προγραµµάτων ΥΙΕ. και η ιεράρχηση
προτεραιοτήτων.
Ο επαναπροσδιορισµός και ηαναβάθµιση του ρόλου των των τοπικών
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
5. Η συγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών σε κάθε ΚΠΕ.
Η νοµοθετική ρύθµιση της αποζηµίωσης για εργασία τα
Σαββοτοκύριακα και τα απογεύµατα.
Η ουσιαστική συµµετοχή των θεσµοθετηµένων οργάνων ΠΕ του
ΥΠΕΠΘ (ΚΠΕ και Υπευθύνων) στην υλοποίηση των πράξεων του
Μέτρου 2.6 του 2 ο υ ΕΠΕΑΕΚ και στη ζώνη καινοτοµικών
δραστηριοτήτων όπου αυτή αφορά προγράµµατα ΠΕ.
8. Οι δυνατότητες συµµετοχής της ΠΕΕΚΠΕ σε έργα του 3ου ΚΠΣ.
9. Άλλα θέµατα
Άλλωστε, πιστεύουµε, ότι ήδη έχει καταγραφεί η θετική συµβολή µας
στις συσκέψεις µε υπηρεσιακά στελέχη για θέµατα ΠΕ, όπου µας
προσεκάλεσε κατά την περσινή σχολική χρονιά ο Υφυπουργός κος
Φίλιππος Πετσάλνικος αλλά και σης συζητήσεις µας µε το Γενικό
και Ειδικό Γραµµατέα και τους ∆ιευθυντές Σπουδών.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Γ. Γραµµατέας
Νίκος Στεφανόπουλος

ΟΠρόεδρος
Γιώργος Φαραγγιτάκης
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Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΣΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ
Τ.Ε.Ε.

Μαρία - Γεωργία ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ
∆ρ. Βιολόγος
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆.Ε
Κυκλάδων
á Φτάνοντας στο τέλος και
αυτό το σχολικό έτος 20002001, η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Π.Ε) καταγράφει
τις προσπάθειες της χρονιάς
και µοιράζεται µαζί σας
µερικές
από
τις
σηµαντικότερες στιγµές της
δράσης της στα Κυκλαδικά
σχολεία
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Με εκδηλώσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των
συµµαθητών τους και της ευρύτερης κοινωνίας για
θέµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, φυσικών πόρων κ.ά.
άρχισαν το Σεπτέµβριο τις δραστηριότητες τους αρκετές
οµάδες Π.Ε, όπως αυτές των Γυµνασίων Θήρας,
Εµπορείου και Ίου. Οι Κυκλάδες ανταποκρίθηκαν έτσι
στο κάλεσµα των Υπουργείων Παιδείας και Χωροταξίας
για την " Ήµερα Χωρίς Αυτοκίνητο'' στις 22 Σεπτεµβρίου
2000. Η χρονιά κύλησε µε οργάνωση 39 προγραµµάτων
Π.Ε και 18 προγραµµάτων Πολιτιστικής Θεµατολογίας,
επισκέψεις στα Κ.Π.Ε Αργυρούπολης, Σπετσών,
Νάουσας και Θέρµου, πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών
επισκέψεων στην Αθήνα, Ήπειρο και Μυτιλήνη,
σεµινάρια
και
ενηµερωτικές
συναντήσεις.
Τη µοναδική εµπειρία της Κυπριακής φιλοξενίας
απόλαυσε η περιβαλλοντική οµάδα του Γυµνασίου
Θήρας, συµµετέχοντας στη συνάντηση του δικτύου Π.Ε
" 'Χρυσοπράσινο Φύλλο'', ενός από τα δίκτυα του Κ.Π.Ε
Αργυρούπολης. Στις 16 - 19 Μαρτίου η Κυκλαδική
αποστολή επισκέφτηκε την Κύπρο µε χορηγία του
Υπουργείου Αιγαίου. Εκπαιδευτικοί και µαθητές της
οµάδας µας επέστρεψαν µε τις καλύτερες των
εντυπώσεων, πλουσιότεροι σε εµπειρίες, γνώσεις και
συναισθήµατα για το νησί της Αφροδίτης. Σε όλους
κυριαρχούσε εντονότερη η σκέψη και η επιθυµία να
οργανώσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποδοχή
της Κυπριακής αποστολής, 4 - 8 Μαΐου στην Σαντορίνη.
Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής η οµάδα του
Γυµνασίου Αγλαντζιάς της Λευκωσίας γνώρισε τις
φυσικές οµορφιές, τον πολιτισµικό πλούτο αλλά και τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα της Σαντορίνης µε
ξεναγήσεις και επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, τοπικούς φορείς κ.λπ, και αντάλλαξε σκέψεις
και απόψεις µε τους Κυκλαδίτες φίλους που πλέον είχαν
αποκτήσει. Παρακολούθησε επίσης παρουσίαση από την
υπογράφουσα µικροδιαφανιών µε θέµα "Η Φύση και ο
Πολιτισµός των Κυκλάδων" που έχουµε δηµιουργήσει
στο τµήµα Π.Ε. Την Κυριακή 6 Μαΐου, στο Μπελλώνειο

Πολιτιστικό Κέντρο οι δύο οµάδες τραγούδησαν,
χόρεψαν και παρουσίασαν τα αποτελέσµατα των
εργασιών του διετούς προγράµµατος τους, "Η
Σαντορίνη Φτιαγµένη από το Καλύτερο και το
Χειρότερο" και "Παλιά και Νέα Αγλαντζιά". Την
εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους µεταξύ άλλων,
ο Αντιδήµαρχος Θήρας κ. Χ. ∆αρζέντας, ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης Κυκλάδων κ. Χ.
Σαραντινός και ο Αν. Προϊστάµενος του 3ου Γραφείου
∆.Ε κ. Χ. Μηνδρινός.
Στην όµορφη Σαντορίνη συναντήθηκαν φέτος µε
τη λήξη των προγραµµάτων οι Περιβαλλοντικές Οµάδες
των σχολείων µας, 3 - 5 Μαΐου 2001, στο τριήµερο
"Ανιχνεύοντας το Περιβάλλον και τον Πολιτισµό των
Κυκλάδων ".Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µε τη
χορηγία του ∆ήµου Θήρας στο Συνεδριακό Κέντρο του
Ιδρύµατος "Πέτρος Μ. Νοµικός" σε συνδιοργάνωση
του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, του 3ου
Γραφείου ∆.Ε και του ∆ήµου Θήρας. Συµµετείχαν
σχολεία από τα νησιά Θήρας, Ανάφης, Ίου, Νάξου,
Πάρου, Αντιπάρου, Σερίφου, Άνδρου, Σύρου και Τήνου.
Παρουσιάσθηκαν οι εργασίες µε παράλληλη έκθεση
σχετικού υλικού τριάντα δύο οµάδων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και τεσσάρων οµάδων Αγωγής Υγείας από
26 σχολεία των Κυκλάδων.
Ποικίλα τα θέµατα που είχαν
διαπραγµατευθεί οι µαθητές, µε
κυρίαρχο αυτό του νερού που
απασχόλησε 8 από τις 39 οµάδες
που εργάσθηκαν φέτος. Έναρξη
των παρουσιάσεων έγινε µε το
Τα παιδιά των
"Μουσικό Καλωσόρισµα από τη
Σαντορίνη, στη Σαντορίνη για τη περιβαλλοντικών
Σαντορίνη" από τη µουσική οµάδων σε δράση!
οµάδα του Γυµνασίου
Εµπορείου Θήρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το
δρώµενο της Κοκκινοσκουφίτσας στα Αγγλικά, µε θέµα
"Περιβαλλοντικά Μηνύµατα µέσω Θεατρικής Πράξης"
που παρουσίασε η Π.Ο του ίδιου Γυµνασίου. Στην
εκδήλωση κέρδισε θερµό χειροκρότηµα και η
Περιβαλλοντική Οµάδα του ∆ηµοτικού Σχολείου
Καρτεράδου Θήρας µε θέµα "Από το Αµπέλι στο
Βαρέλι", αντιπροσωπεύοντας τις οµάδες Π.Ε
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Την
παρουσίαση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
Αντιδήµαρχος Θήρας κ. Χ. ∆αρζέντας, ο Πρόεδρος του
δηµοτικού Συµβουλίου Θήρας κ. Ν. Ζώρζος, ο Αν.
Προϊστάµενος του 3ου Γραφείου ∆.Ε κ. Χ. Μηνδρινός, η
Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Π.Ε κ.
∆. Σπυροπούλου και πλήθος άλλοι. Το όλο τριήµερο
έκλεισε µε συναυλία του Μουσικού Συγκροτήµατος
Ενιαίου Λυκείου Θήρας στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό
Κέντρο και σύντοµη ξενάγηση στη Θήρα.Με την
ολοκλήρωση ενός ακόµη διετούς προγράµµατος Π.Ε µε
θέµα "Κέδροι και Αµµοθίνες στο Αλυκό Νάξου" ενταγµένου στο πρόγραµµα " Υιοθετώ και Προστατεύω''
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
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- οργανώθηκε µία ακόµη
εκδήλωση από την περιβαλλοντική
οµάδα του Γυµνασίου Βίβλου σε
συνεργασία µε το τµήµα Π.Ε
∆ευτ/θµιας Εκπ/σης Κυκλάδων. Την
Κυριακή 13 Μαΐου, στην αίθουσα του
κ. Λαγογιάννη Αντώνη στη Βίβλο,
παρουσία του Επαρχου Νάξου κ. Β.
Κορρέ, του ∆ηµάρχου κ. Β. Κόκκοτα,
του Προϊσταµένου του 2ου Γραφείου
∆.Ε κ. Ε. Ισπανόπουλο και πολλών
άλλων, οι µαθητές και οι
εκπαιδευτικοί
του
προγράµµατος
παρουσίασαν την πολύ ενδιαφέρουσα
και επιµεληµένη εργασία τους για
τους κέδρους και τις αµµοθίνες του
Αλυκού, τη σηµαντική αυτή φυσική
κληρονοµιά της Νάξου. Την όλη
εκδήλωση πλαισίωσαν µε εισηγήσεις
τους
οι
καθηγητές,
του
Πανεπιστηµίου
Αθηνών κ. Τάσος Λεγάκης και κ.
Μαρία
Θεσσαλού.
Οι
πολύ
ενδιαφέρουσες οµιλίες τους µε θέµα:
"Φυσικό περιβάλλον των Ελληνικών
νησιών, συνδυάζοντας τη διατήρηση
µε την ανάπτυξη" και "Γνωριµία µε
τη θαλάσσια ζωή του Αιγαίου"
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του
κοινού που συνέβαλε σε γόνιµο
προβληµατισµό και διάλογο. Με
συµβολική τοποθέτηση στο Αλυκό,
ενηµερωτικών
πινακίδων
που
φιλοτέχνησαν οι µαθητές και µε
έκδοση
ενός
καλαίσθητου
ενηµερωτικού
φυλλαδίου
που
διένειµαν στο κοινό έκλεισε όλη αυτή
η δραστηριοποίηση των µικρών
ερευνητών
της
Βίβλου.
Ελπίζουµε ότι και του χρόνου όλοι
µαζί - εκπ/κή κοινότητα, Τ. Α. και
τοπική κοινωνία - θα καταφέρουµε να
προσφέρουµε στους µαθητές των
νησιών
µας
περισσότερες
και
σηµαντικότερες
ευκαιρίες
για
περιβαλλοντική ενηµέρωση και
δράση.

Μαρία - Γεωργία
ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ
∆ρ. Βιολόγος
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ∆.Ε Κυκλάδων

3η ΠΑΓΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Μια µεγάλη γιορτή για το περιβάλλον
πραγµατοποιήθηκε και ήµαστε όλοι εκεί!
150 µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και 120
περίπου εκπαιδευτικοί, που συναντήθηκαν
στο όµορφο νησί της Μήλου στις 11/12/13
Μαΐου.
Η εκδήλωση άρχισε µε τους
χαιρετισµούς και τις παρουσιάσεις των
µαθητών της Μήλου που µας ξενάγησαν
στο νησί τους και τις εργασίες τους.
Τα πόστερς - εργασίες των 70 προγραµµάτων από τα 24 νησιά των
Κυκλάδων γοήτευσαν κάθε επισκέπτη µε θέµατα από το τοπικό περιβάλλον
των νησιών και µε αναφορές στην παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισµό
των Κυκλάδων. Οικολογικές οργανώσεις, προγράµµατα για τη θάλασσα,
προγράµµατα του ∆ικτύου "Ο Ναυτίλος ταξιδεύει...." Όπως και οι
παρουσιάσεις των ειδικών σχολείων ή των ειδικών τάξεων κατείχαν µια
ξεχωριστή θέση. Το πρωί του Σαββάτου µαθητές και εκπαιδευτικοί
γεύτηκαν τη χαρά της δηµιουργίας και της επικοινωνίας µέσα από τα
εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν µε θέµατα τη θεατρική, µουσειακή και
λογοτεχνική προσέγγιση της περιβ/κής εκπ/σης, το σχέδιο εκπ/κής δράσης
στο σχολείο, την ανακύκλωση, το παραδοσιακό παιχνίδι και τα εργαστήρια
αξιολόγησης προγραµµάτων.
Ακολούθησαν επισκέψεις στο φυσικό και
τεχνικό τοπίο των ορυχείων και τους χώρους
αποκατάστασης φυσικού τοπίου και η µέρα
έκλεισε µε την επίσκεψη στο ∆. Σχολείο
Πολλωνίων, παρουσίαση του προγράµµατος του
συγκεκριµένου σχολείου, απονοµή επαίνων,
χορούς, µουσική σε συνδιασµό µε τοπικές
γεύσεις.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την
ξενάγηση όλων µας στο νησί της Μήλου.
Η προσδοκία της επικοινωνίας, της ανταλλαγής απόψεων και
προβληµατισµού, η χαρά της δηµιουργίας και της επαφής των νησιών σε
συνδυασµό µε την απλόχερη φιλοξενία; των Μηλιών έκανε αυτή την Τρίτη
σε σειρά συνάντηση - µετά τις συναντήσεις στην Τήνο και τη Μύκονο να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων µας.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε τη στήριξη του ∆ήµου Μήλου,
της Εταιρείας Α.Ε.Ε. Αργυρ/των και Βαρυτίνης, του Ιερού Ιδρύµατος
Ευαγγελιστρίας Τήνου, της Στέγης Ευγηρίας του ΠΠΕΤ, της Τοπικής
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Κυκλάδων, των ΟΤΑ Τήνου, του ∆.
Σίφνου, και ά.
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Τµήµα Περ/κής Εκπ/σης της ∆/νσης
Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων σε συνεργασία µε το 4° Γραφείο Α/θµιας
Εκπ/σης της Μήλου. Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο Προϊστάµενος της
∆/νσης κ.κ. Λουκάς Τσούκος, ο Προϊστάµενος του 4ου Γραφείου κ Γιώργος
Κουµαντάκης και η Υπεύθυνη Π. Ε. Ν Κυκλάδων Α/θµιας Εκπ/σης Στ.
Τζιάφα µε πολύτιµους συνεργάτες τους ∆ιευθυντές και εκπ/κούς των
επιµέρους σχολείων.
Στέλλα Τζιάφα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης
Κυκλάδων
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α. Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούµε στην Ηµερίδα που διοργανώνει ο Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
(∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών) του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το
Παράρτηµα Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2001, ώρα 9:00 έως 3:30 στην αίθουσα ∆ρακοπούλου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (κεντρικό κτίριο
επί της οδού Πανεπιστηµίου 30) µε θέµα:
«∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Παναγιώτης Β. Κόκκοτας
Καθηγητής ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών του Παν. Αθηνών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ ΠΙΝ∆ΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ)
Το κάλεσµα της άγριας φύσης... στη «ζεστή κοιλάδα»
Η ΠΕΕΚΠΕ δεν µπορεί να αντισταθεί σ' ένα τέτοιο.. .αισθησιακό κάλεσµα και διοργανώνει τριήµερη εξόρµηση στην καρδιά του
∆ρυµού στις 19,20,21 Οκτωβρίου 2001. Θα γνωρίσουµε την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, µιας από τις τελευταίες
στοργικές αγκαλιές για το λύκο, την αρκούδα, το ζαρκάδι και το αγριόγιδο, µέσα στα µαγευτικά φθινοπωρινά χρώµατα της
Πίνδου!Αναχώρηση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 15.00 από το σήµα της Ολυµπιακής στη Λ. Βουλιαγµένης
(διασταύρωση µε Λ. Αλίµου) και στις 15.45 από τη διασταύρωση του «τροχονόµου» στην Κηφισιά. Άφιξη στα Γρεβενά και
αναχώρηση για τους ξενώνες στα χωριά Κοσµάτι και Τρίκωµο, σε νεόκτιστους ξενώνες, που διαθέτουν αίθουσα µε τζάκι και
εστιατόριο µε τοπικές νοστιµιές.
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, µετά το πρωινό, ξεκινάµε στις 9.00 µε τζιπ για τον Εθνικό ∆ρυµό της Πίνδου. Πεζοπορία δύο (2)
ωρών προς το Αρκουδόρεµα (την «καρδιά» του ∆ρυµού) πάνω στο διεθνές οικολογικό µονοπάτι Ε6. Φαγητό µέσα στο δάσος.
Αναχώρηση για το χωριό Περιβόλι για καφέ. Το βράδυ θα γίνει προβολή διαφανειών για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής
στους ξενώνες.Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, µετά το πρωινό, αναχωρούµε µε το λεωφορείο για το καταφύγιο της αρκούδας.
Πεζοπορία τριών (3) περίπου ωρών σε ένα από τα οικολογικά µονοπάτια µέσα σε εκπληκτικό δασικό περιβάλλον. Επιστροφή µε
το λεωφορείο στο χωριό Κρανιά για φαγητό σε ταβέρνα. Αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη αργά το βράδυ.
Τιµή συµµετοχής: 40.000 δρχ το άτοµο και περιλαµβάνει:
☺
2 ηµέρες πρόγραµµα από συνοδούς και τοπικούς ξεναγούς
☺
2 διανυκτερεύσεις (δίκλινο, τρίκλινο, τετράκλινο) µε πρωινό

☺
☺
☺

2 γεύµατα (1 στο δάσος και 1 σε ταβέρνα)

όλες τις µετακινήσεις µε τζιπ (2η µέρα) &τζιπ συνοδείας (για λόγους ασφαλείας-3η µέρα)
πληροφοριακό υλικό
∆ηλώσεις συµµετοχής (µε προκαταβολή 20.000 δρχ) µέχρι 5/10/2001.
Οι θέσεις είναι περιορισµένες (ένα λεωφορείο) και το ενδιαφέρον ιδιαίτερα αυξηµένο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(ηµεροµηνία ταχυδροµικής επιταγής). Οι ταχυδροµικές επιταγές θα γίνονται δεκτές από τον ταµία του Παραρτήµατος Κυριάκο
Λεµπέση Μιαούλη 6 Αργυρούπολη 16451, τηλ. 0945-898564. Πληροφορίες: Νικ. Στεφανόπουλος τηλ. 9959251 και Αχιλ.
Μανδρίκας τηλ. 097-2818793.
Από τη ∆. Ε. του Παραρτήµατος Αττικής
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á Επιστολές
Οι επιστολές που λάβαµε και δηµοσιεύουµε είναι από
µέλη του Παραρτήµατος Αττικής, που παρακολούθησαν
τα Θερινά Σχολεία της ΠΕΕΚΠΕ.
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η λειτουργία του «Θερινού
Σχολείου» στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου Καρδίτσας, που διοργάνωσε
η ΠΕΕΚΠΕ.
Από το µεσηµέρι του Σαββάτου 30 Ιουνίου που φτάσαµε
στο Μουζάκι µέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου όλα τα µέλη της
παιδαγωγικής οµάδας του Κ.Π.Ε. ήταν παρόντα και στάθηκαν
δίπλα µας άριστοι οικοδεσπότες, φίλοι, ξεναγοί, σύµβουλοι και
συµπαραστάτες.. Κατά τη διάρκεια της γνωριµίας είδαµε ότι
είχαµε πολλά κοινά µεταξύ µας (ενδιαφέροντα, ανησυχίες,
προβληµατισµούς). Κυρίως όµως µας συνέδεε το κοινό
ενδιαφέρον για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το πώς
αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία στα σχολεία της Α/θµιας
ή της Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Στο Μουζάκι συναντηθήκαµε εκπαιδευτικοί απ' όλη την
Ελλάδα (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη,
Βόλο, Αθήνα, Κρήτη κ.λ.π.) άλλοι της Α/θµιας και άλλοι της
Β/θµιας Εκπ/σης. Οι περισσότεροι απ' ότι είπαν δεν είχαν
µεγάλη εµπειρία και έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή µε
σεµινάριο Π.Ε. και δεν είχαν εφαρµόσει στο σχολείο τους κάτι
τέτοιο. Ξεναγηθήκαµε στους χώρους του Κέντρου και είδαµε ότι
είναι αρκετά εξοπλισµένο για να σχεδιάζει και να υλοποιεί
προγράµµατα Π.Ε. για τα σχολεία της περιοχής.
Γνωρίσαµε επίσης το καταπληκτικό φυσικό τοπίο γύρω
από τη Λίµνη Πλαστήρα και γίναµε εµείς «παιδιά» που έκαναν
πρόγραµµα Π.Ε. στο πεδίο µελέτης. Επισκεφθήκαµε την Πόρτα
Παναγιά, παλιά βυζαντινή εκκλησία, το Βοτανικό Κήπο
Νεοχωρίου, το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ταυρωπού της ∆ΕΗ,
το φράγµα Ταυρωπού, το Αισθητικό ∆άσος Γ. Καραϊσκάκη,
παραδοσιακό νερόµυλο και νεροτριβή και το µοναστήρι της
Παναγιάς Πελεκητής. Ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον
παρουσίαζε ο ποταµός Πάµισος και η σήραγγα του έργου της
εκτροπής του Αχελώου. Ήταν µια πολύτιµη εµπειρία για όλους
τους συµµετέχοντες και ειδικά για όσους δεν είχαν επισκεφθεί
την περιοχή. Σίγουρα πρέπει να δώσουµε συγχαρητήρια στους
εµπνευστές αυτού του προγράµµατος και να ευχηθούµε τα
Θερινά Σχολεία της ΠΕΕΚΠΕ να γίνουν ετήσιος θεσµός και
µάλιστα σε περισσότερα µέρη της Ελλάδας.
Γιώργος Μπούρχας,δάσκαλος
1° ∆ηµ. Σχολείο Αλίµου

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εµείς που βρεθήκαµε στο «Θερινό Σχολείο» του ΚΠΕ
Καστοριάς µπορούµε να σας βεβαιώσουµε ότι είχε απόλυτη
επιτυχία!
Φτάνοντας µας υποδέχθηκαν τα µέλη του ΚΠΕ µε
έτοιµο ζεστό καφέ σε µια επίσης πολύ ζεστή και φιλική
ατµόσφαιρα. Αµέσως µας έκαναν να νιώσουµε πως ήµασταν
δικοί τους άνθρωποι, που θα µας φιλοξενούσαν στο σπίτι τους!
Οδηγηθήκαµε και τακτοποιηθήκαµε στον ξενώνα του ΚΠΕ στον
Προφήτη Ηλία, ένα λοφίσκο όχι µακριά από το ΚΠΕ µε
ανεπανάληπτη θέα. Φτάνοντας από τα διάφορα µέρη της
Ελλάδας (Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα κ.α.)
κουρασµένοι και λίγο... πεινασµένοι συναντηθήκαµε στο
«Κροντήρι», όπου ενώσαµε για πρώτη φορά τα ...κροντήρια
µας στην υγειά του Θερινού Σχολείου, που θα έµενε ανεξίτηλο
στη µνήµη µας.
Το πρόγραµµα ξεκίνησε την άλλη µέρα µε θεωρία. Ο
Υπεύθυνος του ΚΠΕ Καστοριάς και Πρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ
∆υτ. Μακεδονίας Θ. Μαρδίρης µας ενηµέρωσε θεωρητικά για
το Θερινό Σχολείο µαζί µε το αναπληρωτή Υπεύθυνο Ν.
Αντωνίου. Τα µέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Α. Καζταρίδου και Α.
Ανζέµη µας ενηµέρωσαν για το φυσικό και ιστορικό τοπίο της
∆υτ. Μακεδονίας καθώς και για τις δραστηριότητες του ΚΠΕ
Καστοριάς. Μετά από άλλη εισήγηση του Θ. Μαρδίρη για τις
αρχές και τη µεθοδολογία της Π.Ε. ακολούθησε συζήτηση.
Η πρώτη βόλτα στην Καστοριά έγινε το απόγευµα µε
βασικό στόχο να γνωρίσουµε την πόλη και τη διαδροµή της
µέσα στην ιστορία. Η ξενάγηση της ηµέρας έκλεισε µε εικόνες
της πόλης αλλά αυτή τη φορά µέσα από τη λίµνη: βαρκάδα µε
φεγγάρι και ψιλόβροχο! ∆εν µας είχε ξανατύχει και δεν ξέρω αν
η ζωή µας φέρει ξανά κοντά σε κάτι παρόµοιο!
Την επόµενη µέρα µετά από µια θεωρητική προσέγγιση
της λίµνης µπήκαµε στο πεδίο δράσης. Χωρισµένοι σε τρεις
οµάδες (Συκιές, Γουλιανοί και Καλαµοκανάδες) φτάσαµε στο
πεδίο µελέτης της λίµνης µε τα µέλη της ΠΟ του ΚΠΕ.
Μετρήσαµε, πήραµε δείγµατα, καταγράψαµε και κυρίως
αντιληφθήκαµε τη λίµνη, τη φύση και τη ζωή της σε σχέση µε
τον άνθρωπο.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Νεστόριο στο χώρο του
River Party στον Αλιάκµονα. Εκεί έγιναν δραστηριότητες και
εργαστήρια µε το εξοπλισµό του ΚΠΕ. Είδαµε πώς δουλεύονται
παρόµοια προγράµµατα µε παιδιά και παίξαµε ευχάριστα ως και
το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού!
Την επόµενη µέρα παρακολουθήσαµε εισήγηση του Σ.
Παρασκευόπουλου µε θέµα: «Οργάνωση προγράµµατος Π.Ε.
στο σχολείο» και οργανώσαµε οι ίδιοι κατά οµάδες τέτοια
προγράµµατα, τα οποία και παρουσιάσαµε. Το απόγευµα
επισκεφθήκαµε το Λιµναίο Νεολιθικό Οικισµό στο ∆ισπηλιό και
το Απολιθωµένο ∆άσος στο Νόστιµο..
Συνεχίζεται στη σελ. 8
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á ...Συνέχεια από τη σελ. 7 Επιστολές
Το τελευταίο βράδυ µόνο όσοι το έζησαν µπορούν να το περιγράψουν! Τα λόγια είναι πολύ φτωχά: τραγούδι, χορός,
µαντινάδες, ποιήµατα, γλυκό του κουταλιού, µέχρι και την ανατολή του ήλιου είδαµε!
Την τελευταία µέρα το πρωί (όχι και τόσο πρωί...) συναντηθήκαµε στο ΚΠΕ για να συζητήσουµε πριν
αποχαιρετιστούµε θέµατα παιδαγωγικού περιεχοµένου και το θεσµικό πλαίσιο της Π.Ε.
Η γνώµη όλων ήταν ότι το Θερινό 'Σχολείο της ΠΕΕΚΠΕ πρέπει να ξαναγίνει. Οι εµπειρίες και η προσέγγιση της Π.Ε.
απέκτησαν για µας άλλη διάσταση! Εµείς πάντως θα δηλώναµε και πάλι Καστοριά! Γιατί η φιλοξενία και η ευγένεια των
ανθρώπων από το ΚΠΕ Καστοριάς µας συνόδευε µέχρι που επιστρέψαµε στα σπίτια µας! Τους ευχαριστούµε θερµά για όλα!
Ελένη Ταγκάλου, ∆ασκάλα
16° ∆ηµ. Σχολείο Αγ. ∆ηµητρίου Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ηµερίδα µε θέµα : Κριτική Προσέγγιση στο Παιδαγωγικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Η Α' ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθηνών, το Παράρτηµα Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης
Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε) και οµάδα εργασίας για το παιδαγωγικό
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε

σας προσκαλούν
στην ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στο 3° Τ.Ε.Ε Αθηνών, την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2001 και ώρα 4.00 8.30 µ.µ.
Η ηµερίδα θα έχει το χαρακτήρα της συνάντησης εργασίας και θα εξελιχθεί σε δυο στάδια :
* Κατά το πρώτο στάδιο θα γίνουν εισηγήσεις που θα αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης..
* Κατά το δεύτερο στάδιο θα γίνουν εργαστήρια που θα έχουν το χαρακτήρα των συνοµιλιών γύρω από τις
εισηγήσεις και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τον "κοινωνικά κριτικό χαρακτήρα της παιδαγωγικής
διαδικασίας σε σχέση µε το αντικείµενο της.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετάσχουν στην ηµερίδα µπορούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους τ
παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 λεπτά.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να συµµετάσχουν ως οµιλητές στην ολοµέλεια καλό θα ήταν να το δηλώσουν
στη διοικούσα επιτροπή του Παραρτήµατος Αττικής και να στείλουν µια µικρή περίληψη του περιεχοµένου
της παρουσίασης τους ώστε να φροντίσουµε για την οργάνωση του συνολικού προγράµµατος της ηµερίδας.

Εκδόσεις
(Τα βιβλία που παρουσιάζονται υπάρχουν στη δανειστική βιβλιοθήκη του Παραρτήµατος Αττικής (πληρ. Α. Μανδρίκας τηλ.
9959251)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Μ. ∆ηµοπούλου- Τ.Ζόµπολας-Ελ. Μπαµπίλα-Μ. Χατζηµιχαήλ
Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται ως βοηθητικό εργαλείο για όσους
ασχολούνται µε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Σκοπός του είναι να
πρόσφερα ιδέες για να προσεγγίσουν τα παιδιά τις πρώτες έννοιες του περιβάλλοντος. Οι
γνώσεις και οι προτεινόµενες δραστηριότητες κινούνται στις θεµατικές ενότητες ουρανός-ήλιος,
άνθρωπος-σπίτι, γη-φύση. Η συγγραφή του έγινε από εκπαιδευτικούς και στηρίχτηκε στα
πορίσµατα και τις µεθόδους των νεότερων παιδαγωγικών και διδακτικών θεωριών, όπως
επίσης και στις αρχές και τη µεθοδολογία της Περίβαλλοντικής\ Εκπαίδευσης. Κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Οµαδικά παιδικά παιχνίδια
Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού των παιχνιδιών
Σ. Κουρουζΐδης Μ. Πολέµη Τοδούλου, Π. Κοσµίδης
Μια έκδοση του 3ου Ενιαίου Λυκείου Αχαρνών και της Ευωνύµου Οικολογικής
Βιβλιοθήκης.
Στις σελίδες του θα βρείτε τον κρυµµένο θησαυρό των παιχνιδιών σε µια
σύγχρονη ζωή, που αλλάζει µέσα από ελληνικά λαϊκά παιχνίδια- και όχι µόνο που αγκαλιάζουν τρεις γενιές ανθρώπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κατάλογος
ονοµασιών παιχνιδιών από βιβλιογραφική αναζήτηση και το απόσπασµα "Οι
παλιοί συµµαθητές" από το βιβλίο του Λ. Παπαδόπουλου.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
Σας ενηµερώνουµε ότι ο συνάδελφος Ανδρέας Σεληνιωτάκης (τηλ.: 9953395, κιν.: 0944-27.19.19)
έχει αναλάβει την εκτύπωση της εφηµεριδούλας µας. Μπορεί να αναλάβει την εκτύπωση οποιουδήποτε εντύπου
εσείς θέλετε. Ακόµα και µεταξοτυπίες σε στυλό, µπρελόκ, µπλούζες, καπέλα, ηµερολόγια κ.ά.
Και πάντα σε συναδελφικές τιµές!!!
Επιµέλεια εντύπου: Νίκος Στεφανόπουλος

