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Καλή χρονιά συνάδελφοι!
Το άτακτο "άκρως" και τα
µέλη της ∆.Ε. θέλησαν
ακόµη µια φορά όχι να
εγκλιµατίσουν ούτε καν να
αδιαφορήσουν, για όσα
µεγάλα και µικρά γίνονται
γύρω µας, αλλά να
επικοινωνήσουν µαζί σας
και να σας ενηµερώσουν για
θέµατα Π.Ε.... έτσι απλά.
Από το µακρινό Γιοχάνεσµπουρκ µας ήρθαν
γνώριµες σκέψεις, δηλώσεις,
προτάσεις
και
συµπεριφορές….
Στα καθ ηµάς εκταινόµενα,
σηµαντικά κείµενα για την
ΠΕ κυκλοφόρησαν τη
θερινή
περίοδο
που
προωθούν την Περιβαλλοντική σε θεσµικό επίπεδο
και που είναι αναγκαίο
όµως να βελτιωθούν µετά
την πρώτη τους εφαρµογή ένα µπράβο σε αυτούς που
εργάστηκαν
για
την
προώθηση των θεµάτων που
µας απασχολούν- .
Ν.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ε' Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ σας προσκαλεί στην Ε'
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης που θα πραγµατοποιηθεί την
Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου 2002 και ώρα 9.00 π.µ. στην Φωκίδα (Άµφισσα∆ελφοί).
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
Θέµα 1ο Λογοδοσία ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
1. Απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
2. Οικονοµικός Απολογισµός 2000-2002
3. Προϋπολογισµός
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
5. Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή απερχοµένου ∆.Σ.
Θέµα 2° Λειτουργία της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ενηµέρωση από τα παραρτήµατα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
2. Προτάσεις µελών
Θέµα 3° Αρχαιρεσίες της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής
2. Εκλογές για ∆.Σ. και Ε.Ε. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
3. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων Αθήνα
6 Σεπτεµβρίου 2002
Για το ∆.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Ο Γ. Γραµµατέας
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

∆ιευκρινίσεις - Πληροφορίες
Για την ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το ∆. Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίαση του
της 6ης Σεπτεµβρίου 2002, , απεφάσισε οµόφωνα και
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του καταστατικού , τη
σύγκληση της Ε' Εκλογοαττολογιστικής Συνέλευσης
στη Φωκίδα (Άµφισσα - ∆ελφοί) την Κυριακή 1 η
∆εκεµβρίου 2002.
Η περιοχή της Φωκίδας, µε εξαιρετικό
περιβαλλοντικό και ιστορικό ενδιαφέρον, προτάθηκε
από τον Υπεύθυνο ΠΕ Α/θµιας Φωκίδας ∆. Νικολάου,
από το ∆ήµο Αµφισσας όπου ιδρύθηκε Κέντρο Π.Ε. και
από την ΤΕ∆ΚΦ Το ∆.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ ευχαριστεί και
τους φορείς άλλων περιοχών, που υπέβαλαν
προτάσεις και ιδιαίτερα την Καρδίτσα, που
προσφέρθηκε για 2η φορά (επελέγη ως πρώτη
αναπληρωµατική!).
Για να διευκολυνθεί η µετακίνηση των
µελών στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, το ∆.Σ.
της ΠΕΕΚΠΕ ζητά από τα παραρτήµατα να οργανώσουν
οµαδικές µετακινήσεις των µελών, που είναι
ασφαλέστερες, οικονοµικότερες και πιο οικολογικές

Τα µέλη της ΠΕΕΚΠΕ για να έχουν το δικαίωµα
του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" θα πρέπει να είναι
ταµειακώς τακτοποιηµένα (άρθρο 12 του Καταστατικού)
για τα έτη 2001-2002, εφόσον είναι παλαιά µέλη και για
το έτος 2002 αν είναι νέα µέλη. Σηµειώνεται ότι τα νέα
µέλη που θα εγγραφούν µετά την 11η Νοεµβρίου 2002 δεν
θα έχουν δικαίωµα ψήφου στις εκλογές της 1ης
∆εκεµβρίου 2002. Η οικονοµική τακτοποίηση κάθε
µέλους µπορεί να γίνει στο παράρτηµα όπου ανήκει.
Τα µέλη της Ένωσης θα λάβουν µετά τις 24
Οκτωβρίου 2002 το ψηφοδέλτιο που θα καταρτισθεί,
καθώς και τις οδηγίες για την ψηφοφορία.
Τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη θα έχουν τη
δυνατότητα να ψηφίσουν ταχυδροµικά εφόσον το
επιθυµούν.
Περισσότερες πληροφορίες για την µετακίνηση,
τη διαµονή και για τις παράλληλες εκδηλώσεις, που θα
οργανωθούν από 30 Νοεµβρίου έως 1 ∆εκεµβρίου 2002 θα
δοθούν εγκαίρως από το ∆.Σ.
Αθήνα 6 Σεπτεµβρίου 2002

ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΓΝΟΙΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;
Κανείς
πια
µετά
το
Γιοχάνεσµπουργκ δεν
µπορεί να επικαλεστεί
άγνοια στα καυτά θέµατα
του
περιβάλλοντος,
ωστόσο όλοι κατάλαβαν
ότι
τα
συµφέροντα
υπερισχύουν της σωστής
περιβαλλοντικής πολιτικής
και της λογικής διαχείρισης
των φυσικών πόρων. Το
σνοµπάρισµα εκ µ έρ ους
πολλών
ηγετών,
η
κυριαρχία του εµπορίου
και της οικονοµίας σε
βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων
στις συζητήσεις, η έλλειψη ποσοτικών στόχων,
τρόπων επίτευξης και χρονοδιαγραµµάτων στα
υποτυπώδη µέτρα, η έλλειψη κάθε δέσµευσης από
ισχυρούς και ανίσχυρους και η κωλυσιεργία µε
αναφορές ή παραλείψεις λέξεων ή φράσεων, ήταν τα
αρνητικά στοιχεία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τη
(λεγόµενη) Βιώσιµη Ανάπτυξη. Έτσι η φύση έγινε
«πολιτική όµηρος», όπως δήλωσε ο Μιχ. ∆εκλερής, και
η Σύνοδος µετατράπηκε σε παζάρι πολιτικής ή ακόµα
χειρότερα σε µια προσπάθεια «απλής διαχείρισης
συµφερόντων», όπως είπε η Υπουργός (και)
Περιβάλλοντος Β. Παπανδρέου.
Ούτε οι πρωτοφανείς πληµµύρες στην Ευρώπη ούτε το
φονικό νέφος της Ασίας µε τους συνολικά 1000 νεκρούς
ήταν αρκετά ηχηρό µήνυµα για τους ισχυρούς της
∆ιάσκεψης, η οποία κατέληξε σε δυο γενικόλογα
κείµενα-ευχολόγια µε χιλιάδες συστάσεις για την
«Agenda 21» του Ρίο. Τυπικά έγιναν έγιναν αρκετές
συµφωνίες. Για την αλιεία: χωρίς σχέδιο δράσης. Για τα
ηµικά: πολύ ασαφής και άτολµη. Για τη βιοποικιλότητα:
χωρίς συγκεκριµένα µέτρα. Για τους φυσικούς πόρους:
χωρίς αριθµητικούς στόχους και χρονοδιαγράµµατα. Για
την αποχέτευση: η µόνη συγκεκριµένη και αναµενόµενη
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ
MIX. ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗ
«Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία και ελληνική
πραγµατικότητα»
Στις 6 Ιουνίου 2002 η ∆.Ε. του
Παραρτήµατος σε συνεργασία µε το
ΚΠΕ Αργυρούπολης προσκάλεσαν
τον
Ευρωβουλευτή
Μιχ.
Παπαγιαννάκη σε µια ανοιχτή
συζήτηση σχετικά µε το ρόλο της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
στα
περιβαλλοντικά θέµατα. Ο Μ.
Παπαγιαννάκης, ευρωβουλευτής
από το 1989 και µέλος της
Επιτροπής
Περιβάλλοντος,
∆ηµόσιας Υγείας και Προστασίας
των Καταναλωτών της Ε.Ε., είναι
γνώσης "από πρώτο χέρι" της
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για το
περιβάλλον αλλά και της ελληνικής
πραγµατικότητας, γι' αυτό και η
προτίµηση µας στο πρόσωπο του.

από το Μπαλί. Για τις κλιµατικές αλλαγές: µε τη δήλωση
Ρωσίας, Κίνας και Καναδά ότι θα επικυρώσουν τελικά το
Πρωτόκολλο του Κιότο. Για την ενέργεια: «άνθρακας»
αποδείχτηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι για αύξηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε ανοιχτό παραθυράκι
στα πυρηνικά και νίκη των πετρελαιοπαραγωγών
χωρών, που τελικά «επέβαλαν το θερµοκήπιο». Ήταν,
εποµένως, το RIO+10 µια µεγάλη χαµένη ευκαιρία; Ως
εκπαιδευτικοί και µάλιστα ασχολούµενοι µε την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση , πρέπει να βλέπουµε και
την αισιόδοξη όψη των πραγµάτων. Γι' αυτήν άλλωστε
παλεύουµε καθηµερινά στα σχολεία και ειδικότερα µέσα
από τα προγράµµατα Π.Ε. Μπορεί στα οικολογικά
κελεύσµατα του Γιοχάνεσµπουργκ να κώφευσαν ισχυροί
ηγέτες και πολυεθνικές, όµως για πολλές ηµέρες
συζητήθηκαν σε όλον τον πλανήτη θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος, τύπος και ΜΜΕ θυµήθηκαν, ειδικοί
επιστήµονες
αναρωτήθηκαν,
διάφορα
έντυπα
κυκλοφορήθηκαν, απλοί άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν,
µικρά παιδιά πληροφορήθηκαν για το «µοναδικό µας
διαστηµόπλοιο», που µόνοι µας αργά αλλά σταθερά
καταστρέφουµε. Αυτό είναι ένα κέρδος απροσδιόριστο
τώρα αλλά µακροπρόθεσµο. Αναλαµπές του είναι
εκδηλώσεις οργής ή συµβολικές, όπως το µποϊκοτάζ
των λαχανικών και η εβδοµάδα των µετακινήσεων µε
ΜΜΜ. Εάν µαζί µε τη θετική παρουσία της Ελλάδας στο
Γιοχάνεσµπουργκ, προσθέταµε µικρές αλλαγές στην
καθηµερινότητα µας, µε περισσότερο βάδισµα,
λιγότερη σπατάλη νερού, οικονοµία στο ηλεκτρικό
ρεύµα, µικρότερη χρήση κλιµατιστικών, ανακύκλωση
υλικών και τόσα άλλα που δεν κοστίζουν, θα είχαµε µια
χειροπιαστή βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το θέµα είναι,
όµως, να γίνουν αυτές οι πρακτικές κτήµα και νοοτροπία
µας κι αυτό θα γίνει µόνο µέσα από τη γενίκευση της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
Μέσα
από
την
ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, η οποία χωρίς πια την
άγνοια θα υπερισχύσει ΚΑΙ του συµφέροντος!
Αχιλλέας Μανδρίκας

Ανέπτυξε διεξοδικά το πώς
φτιάχνονται οι νόµοι της Ε. Ε. από
την
Ευρωπαϊκή
επιτροπή
(Commission)
και
το
Ευρωκοινοβούλιο, τις περισσότερες
φορές
µε
την
περίφηµη
"συναπόφαση". Μίλησε για τη
νοµική βάση που απέκτησε από το
1987 η περιβαλλοντική νοµοθεσία,
ώστε
η
προστασία
του
περιβάλλοντος να είναι όχι µόνο
πτυχή όλων των νοµικών κειµένων
της Ε. Ε. αλλά και στόχος τους.
Αναφέρθηκε στις γραφειοκρατικές
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αγκυλώσεις, που πηγάζουν από τη
δυσκολία
συµβιβασµού
συµφερόντων ανάµεσα στη γεωργία,
τη δηµόσια υγεία, την περιφερειακή
πολιτική, την εσωτερική αγορά, τον
εµπορικό ανταγωνισµό, την
προστασία του καταναλωτή και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Μίλησε για τη Γενική ∆ιεύθυνση ( 1 1 )
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία δέχεται
καταγγελίες από τα κράτη-µέλη,
ΜΚΟ και πολίτες και µπορεί να
επιβάλλει κυρώσεις που φτάνουν ως
την παραποµπή στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο. Ο έλεγχος εφαρµογής
των περιβαλλοντικών αποφάσεων
πάσχει όµως σοβαρά, καθώς η Γεν.
∆ιεύθυνση 11 διαθέτει µόνο 16
ελεγκτές σε όλη την Ευρώπη, ενώ ο
νεοϊδρυθείς
Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Περιβάλλοντος δεν έχει
ακόµα δικαιοδοσία ελέγχου στα
κράτη-µέλη.

Τα µέλη µας απόλαυσαν
κυριολεκτικά την εισήγηση και
έθεσαν τόσα ερωτήµατα, που η
συζήτηση άναψε. Άρχισε από την
αναφορά
στις
µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων , την
οδηγία "Σεβέζο" για τις βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, τη
διασυνοριακή ρύπανση και τις
µελέτες επί της αειφορίας, της
βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Επεκτάθηκε σε θέµατα που
αφορούσαν τη σήµανση προϊόντων
µε
οικολογικό
σήµα,
τον
οικολογιστικό
έλεγχο
στις
επιχειρήσεις,
τη
φορολογία
ενέργειας και διοξειδί ου του

άνθρακα, την ατµοσφαιρική
ρύπανση, τη ρύπανση υδάτων, την
πτώση της στάθµης των υδροφόρων
οριζόντων, τα στερεά απορρίµµατα
και το θόρυβο. Κατέληξε στις πολύ
επίκαιρες επιπτώσεις των νέων
τεχνολογιών
και
των
«µεταλλαγµένων» προϊόντων, ενώ
δεν έλειψαν και αναφορές στα
προγράµµατα NATURA 2000 και
LIFE.
Όπως θα καταλάβατε, η
συζήτηση ήταν µια πολύ καλή
ευκαιρία να κατανοήσουµε εµείς οι
πολίτες της Ε.Ε. πώς σκέφτονται
στις
«απρόσωπες
Βρυξέλλες».
Αναδείξαµε την αγωνία του µέσου

πολίτη για όσα γίνονται «γι' αυτόν
χωρίς αυτόν». Γνωρίσαµε τις
δυνατότητες παρέµβασης µας για
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας στην Ελλάδα µε
καταγγελίες στη Γ. ∆. 1 1 , µε
αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο και
προσφυγή
σ τον
Ευρωπαίο
Συνήγορο του Πολίτη.
Γνωστοποιήσαµε, τέλος, σε έναν
πολιτικό την ύπαρξη και τις δράσεις
της Π.Ε. στην Ελλάδα κι αυτό
θεωρούµε πως δεν ήταν λιγότερο
σηµαντικό από αυτά που ακούσαµε.
Αχιλλέας Μανδρίκας

....Από τις δράσεις και τα προγράµµατα ΠΕ που
υλοποιούνται στην Αττική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρά τις δυσκολίες που συναντώνται στο Λύκειο
κ ατά
την
υλ οποί ηση
Προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτάσεις, που
ενεργοποιούν τους µαθητές στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών και στην απόκτηση ρόλων, γίνονται
µε ενθουσιασµό δεκτές ιδιαίτερα στην πρώτη τάξη.
Η περιβαλλοντική οµάδα του 5ου Ενιαίου Λυκείου
Κορυδαλλού,( πρώην Ε.Π.Λ.), ανέπτυξε πολλές
δραστηριότητες στα πλαίσια του Προγράµµατος µε
τίτλο: « Η οικιστική ανάπτυξη του ΚορυδαλλούΑξιοποίηση της Λατοµικής Ζώνης». Η γνώση
της τοπικής ιστορίας και η παρέµβαση σε τοπικά
περιβαλλοντικά προβλήµατα αποτέλεσαν κίνητρο
ενεργοποίησης των µαθητών. Στην προσπάθεια
τους να συλλέξουν υλικό για την εργασία τους
δηµιούργησαν ερωτηµατολόγια, επισκέφθηκαν τις
υπηρεσίες του ∆ήµου τους, την ΑΝ.∆Η.Π Α.Ε.
(Αναπτυξιακή ∆ήµων Πειραιά),τα Κ.Α.Π.Η. της
πόλης τους, κατοίκους της περιοχής του Σχιστού
και φωτογράφισαν τα ανενεργά πλέον Λατοµεία
στην περιοχή όπου έκαναν τις παρεµβάσεις. Η
αξιολόγηση και η διαµόρφωση του υλικού έγινε µε
τη χρήση νέων τεχνολογιών και η εργασία τους
παρουσιάστηκε ενδεικτικά στην ηµερίδα που
διοργάνωσε η ∆ευτεροβάθµια ∆ιεύθυνση Πειραιά
στις 15/5/2002.

Στιγµιότυπο από την εκπαιδευτική
επίσκεψη της περιβαλλοντικής
οµάδας στο Κ.Π.Ε. Κλειτορίας.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κ.Π.Ε. λειτουργούν
επίσης ως κίνητρο για τη συµµετοχή των µαθητών
σε δραστηριότητες µε τις οποίες αποκτούν
περιβαλλοντική συνείδηση και βιωµατική γνώση.
Επικοινωνώντας µε τη γενιά που «γεύτηκε» το
«χρώµα» µιας άλλης εποχής γνωρίζουµε την
ιστορία της πόλης µας.
Το Πρόγραµµα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΉΣ/CΟΜΕΝUS-δραση 1 µε
τίτλο: « Οι περιβαλλοντικές ποιότητες της
αστικής Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς-Συγκρίσεις
Σχολείων».
Συµµετέχουν οι χώρες: Ιταλία-Ισπανία-Νορβηγία.
Πολλές δραστηριότητες έχουν γίνει στα πλαίσια
του Προγράµµατος αυτού και συνεχίζονται κατά το
σχολ. έτος 2002-2003 επεκτείνοντας τη µελέτη µας
στο όρος Αιγάλεω και στο Σαρωνικό Κόλπο.
Κοτσιάκου Γεωργία ΠΕ-02
Συντονίστρια

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη των
µαθητών στο 2° Κ.Α.Π.Η Κορυδαλλού
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Αθήνα 16-9-2002
Προς όλα τα µέλη της Ένωσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ ολοκληρώνει τη θητεία του στις 1 ∆εκεµβρίου 2002 µε την
κορυφαία στιγµή της δηµοκρατικής λειτουργίας, την πραγµατοποίηση της Ε' Εκλογοαπολογιστικής
Συνέλευσης στην Άµφισσα.
Τα δύο χρόνια της θητείας µας προσπαθήσαµε συνεργαζόµενοι µεταξύ µας σε κλίµα φιλίας και
συναδελφικότητας, να διαµορφώσουµε προϋποθέσεις προαγωγής των σκοπών της Ένωσης µας. Στην
προσπάθεια µας αυτή είχαµε δηµιουργική συνεργασία µε τις ∆ιοικούσες Επιτροπές των παραρτηµάτων
της Ένωσης και γόνιµο διάλογο µαζί σας σε συγκεντρώσεις µελών µας και µε άλλα µέσα αµφίδροµης
επικοινωνίας. Έτσι όλοι µαζί φθάσαµε κάπου και κοιτάζοντας πίσω µε συγκίνηση αλλά και µε διάθεση
αυτοκριτικής- εµείς τουλάχιστον- βλέπουµε τα εξής:
¾ Ο συνολικός αριθµός των µελών µας διπλασιάστηκε. Τα παραρτήµατα της Ένωσης έγιναν έντεκα
και όλα ανέπτυξαν, στο µέτρο του δυνατού, πολυεπίπεδη δραστηριότητα, ( επιµορφωτικές
ηµερίδες, καλοκαιρινά σχολεία, διαλέξεις- συζητήσεις, προγράµµατα,
εκδροµές, εκδόσεις,
συνεστιάσεις, πράσινες διαδροµές, και άλλες δράσεις).
¾ Η Ένωση µας ανέπτυξε δηµοκρατικό διάλογο µε τα µέλη της για το περιεχόµενο, την παιδαγωγική
µεθοδολογία και το θεσµικό πλαίσιο της Π.Ε.. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου πραγµατοποιήθηκαν
δώδεκα (12) συναντήσεις σε όλη τη χώρα µε συµµετοχή οκτακοσίων (800) συνολικά µελών. (Τα
πορίσµατα αυτού του εξαντλητικού διαλόγου θα παρουσιαστούν στην Συνέλευση της Άµφισσας.)
¾ Σχεδιάσαµε και πραγµατοποιήσαµε σε συνεργασία µε τα Παραρτήµατα Θεσσαλίας, Έβρου,
Καστοριάς και Ιόνιων νήσων και τα ΚΠΕ Μουζακίου, Σουφλίου, Καστοριάς και Λιθακιάς Ζακύνθου
έξι (6) δωρεάν πενθήµερα θερινά Σχολεία για επιµόρφωση στην Π.Ε. διακοσίων πενήντα (250)
µελών µας δίνοντας προτεραιότητα σε µέλη µας που δεν είχαν επιµορφωθεί. Η αξιολόγηση αυτής
της προσπάθειας βάσει ερωτηµατολογίων δίνει εξαιρετικά ενθαρρυντικά µηνύµατα και στοχεύουµε
στη µελλοντική διεύρυνση του θεσµού, επ' ωφελεία των µελών µας.
¾ Εκδώσαµε χάρη στη συνεπή προσπάθεια των συναδέλφων της Βορείου Ελλάδας οκτώ (8) τεύχη
του αγαπηµένου µας περιοδικού "ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ" µε πλήθος
συνεργασιών των µελών µας. Το περιοδικό ήταν βήµα ανακοινώσεων, διαλόγου και ενηµέρωσης.
¾ ∆ροµολογήσαµε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, διαρκή διάλογο µε το ΥΠΕΠΘ
(Υφυπουργούς κ.κ. Φ. Πετσάλνικο και Ν. Γκεσούλη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες) θέτοντας
επί τάπητος εγγράφως και προφορικά τα αιτήµατα µας (έχετε λάβει άλλωστε τις κοινοποιήσεις των
τεσσάρων (4) επιστολών µας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ ).
Αποτέλεσµα του διαλόγου αυτού και των διεκδικήσεων µας ήταν:
• Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του Ν2986/2002 για την Π.Ε. που ανοίγουν το δρόµο για τη συνολική
αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου στην ΠΕ (Ήταν αδύνατο να ξεκινήσει αναµόρφωση του θεσµικού
πλαισίου χωρίς εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου).
• Η Υπ. Απόφαση 57905/4-6-2002 για θέσπιση αδιάβλητων διαδικασιών επιλογής στελεχών Π.Ε. για
Κέντρα και ∆/νσεις µε συγκεκριµένα αξιοκρατικά προσόντα και κριτήρια. (Θυµόσαστε τη διαµαρτυρία
µας µετά από σχετικά αιτήµατα των µελών µας ύστερα από διαδικασίες επιλογών).
• Η ίδρυση 16 νέων Κέντρων Π.Ε. µε προτεραιότητα όπως επί 3 χρόνια τώρα ζητούσαµε σε
νησιωτικές περιοχές(Κρήτη, Χίος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Άνδρος, Ιθάκη, αλλά και Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα,
Κεντρική — ∆υτική και Ανατολική Μακεδονία). Ο χάρτης της χώρας συµπληρώνεται αλλά παρ' όλα αυτά
θεωρούµε ότι µετά το στήσιµο των νέων ΚΠΕ υπάρχει παραπέρα ανάγκη για πλήρη κάλυψη των
αναγκών.
• Η αύξηση του αριθµού Υπευθύνων Π.Ε. στις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης µε µεγάλο αριθµό
Σχολείων (όπως Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πειραιάς, Πάτρα) ή µε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες(όπως Κυκλάδες
και ∆ωδεκάνησα), ώστε να υπάρχει επαρκής υποστήριξη σε όλα τα σχολεία.
• Η προκήρυξη χρηµατοδότησης 3000 σχολικών προγραµµάτων Π.Ε. µε 3 δις δρχ. µέχρι τέλους του
2003. Πάγια θέση µας είναι η στήριξη της ΠΕ στις σχολικές µονάδες και σας καλούµε να θυµηθείτε ότι
στο προηγούµενο Κοινοτικό Πλαίσιο δεν δόθηκε ούτε µια δραχµή στα σχολεία. Με την υλοποίηση
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αυτού του µέτρου 3000 σχολικές µονάδες θα χρηµατοδοτηθούν µε ποσά της τάξεως των 500.0001.000.000 δρχ. για προγράµµατα Π.Ε. ενώ άλλα τόσα χρήµατα θα δοθούν µέχρι τέλους του 2006.
Πιστεύουµε ότι αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί µε αίσθηµα ευθύνης από τα µέλη µας για τη
µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος.
• Η συγκρότηση ενιαίου Γραφείου Π.Ε. στο ΥΠΕΠΘ µε συνύπαρξη επί τέλους της Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης, όπως εδώ και πολλά χρόνια ζητούσαµε για την ενιαία ανάπτυξη της Π.Ε.
• Η θεσµοθέτηση οικονοµικών αποζηµιώσεων των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ και για πρώτη φορά των
Υπευθύνων Π.Ε. των ∆/νσεων Εκπαίδευσης.
• Η κατοχύρωση της διεπιστηµονικής σύνθεσης των παιδαγωγικών οµάδων των ΚΠΕ και η αναλογική
συµµετοχή δασκάλων και καθηγητών.
• Η συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε ΚΠΕ που βάζει τις βάσεις της βιώσιµης
αυτοδιαχείρισης τους. Τα Κέντρα έχουν πλέον πλήρη νοµική υπόσταση και µπορούν µε βάση την
ποιότητα της δουλειάς τους να διασφαλίσουν το µέλλον τους και µετά τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
• Η έγκριση χρηµατοδότησης λειτουργικών εξόδων των ΚΠΕ από τον τακτικό Προϋπολογισµό.
Σε όλα τα παραπάνω µε την εµπειρία της εφαρµογής και µε σύνθεση απόψεων θα γίνουν οι
απαιτούµενες βελτιώσεις
Στο διάλογο µε το ΥΠΕΠΘ παραµένουν άλυτα τα ζητήµατα:
- της ονοµασίας της νέας ∆/νσης Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων του ΥΠΕΠΘ. Η ΠΕ είναι αγωγή και όχι εκπαιδευτική δραστηριότητα.
(Ο όρος ∆/νση Συµπληρωµατικών Αγωγών ή κάποιος άλλος θα ταίριαζε καλύτερα σε αυτή τη ∆/νση).
- της µοριοδότησης των εκπαιδευτικών, που υλοποιούν προγράµµατα ΠΕ, καθώς και των στελεχών
της Π.Ε. µε όρους ισότητας και δίκαιης αντιστοιχίας προς τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης .
- της αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου υλοποίησης Π.Ε. στα Σχολεία µε ριζικές ρυθµίσεις, για την
θεσµική και οικονοµική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και της µαθητικής οµάδας. Το σηµερινό θεσµικό
πλαίσιο δεν δίνει τα απαιτούµενα κίνητρα, ενώ οι περσινές οικονοµικές περικοπές χάριν των
καλλιτεχνικών αγώνων (!) αποκαρδίωσαν τους συναδέλφους.
-της ρύθµισης των θεµάτων που αφορούν τη ζώνη καινοτοµικών δραστηριοτήτων στην οποία το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αφού οικειοποιήθηκε την ιδέα που επί 5ετία καλλιεργούσαµε, απέκλεισε τα
στελέχη της ΠΕ.
Τέλος σας πληροφορούµε ότι:
¾ α) δροµολογήσαµε σε συνεργασία µε τον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Παπαγιαννάκη διεργασίες
ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
¾ β) στην τελευταία συνεδρίαση µας, δροµολογήσαµε την πραγµατοποίηση του 2ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΠΕΕΚΠΕ, το Σεπτέµβρη του 2003 στη Βόρεια
Ελλάδα µε θέµα: "Βιώσιµη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές κοινωνίες". Στο Συνέδριο
αυτό θα γίνει εµβόλιµα και η Καταστατική µας Συνέλευση.
Συνάδελφοι πυκνώστε τις τάξεις της Ένωσης και πάρτε µέρος σε όλες τις δράσεις της. Μαζί θα
προχωρήσουµε στη µεγάλη προσπάθεια για τη δηµιουργία του γνωστικού υπόβαθρου των νέων και
του αξιακού προσανατολισµού, που είναι προϋποθέσεις για την προστασία της οικολογικής
ισορροπίας, της ποιότητας της ζωής και της βιώσιµης ανάπτυξης. Ήδη έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα,
όµως ο δρόµος για το κοινό µας µέλλον είναι µακρύς. Η θετική ανταπόκριση των νέων ανθρώπων και
των τοπικών κοινωνιών µας δίνουν δύναµη να συνεχίσουµε ενώ οι εξελίξεις σε όλο τον πλανήτη µας
δείχνουν ότι επιβάλλεται να συλλειτουργήσουµε σε αυτή την κατεύθυνση.
Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναµη στο δύσκολο έργο σας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

27-29/9/2002 από το Σύλλογο Ελλήνων
Ωκεανογράφων υπό την αιγίδα της προσφάτως
συγκροτηθείσας Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Ωκεανογραφικών Συλλόγων. Θέµατα του
Συνεδρίου ήταν µεταξύ άλλων η ποιότητα του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων, οι ρύποι από την αγροτική
δραστηριότητα,
οι
ιχθυοκαλλιέργειες,
η
πετρελαϊκή ρύπανση, τα τοξικά απόβλητα και η
διαδικασία απονοµής της «γαλάζιας σηµαίας» στις
ακτές της Μεσογείου.

¾Ή

ίδρυση δεκαπέντε (15) νέων Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), που
έγινε µε την υπ'αρ. 72942/Γ2/11-7-02 του
ΥΠΕΠΘ, έλυσε ένα από τα χρόνια προβλήµατα
της δίκαιης γεωγραφικής διασποράς των ΚΠΕ σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας µας. Τα νέα
ΚΠΕ ιδρύθηκαν στους παρακάτω ∆ήµους:
∆ήµος Βάµου Νοµού Χανίων, ∆ήµος Αρχανών
Νοµού Ηρακλείου, ∆ήµος Άµφισσας, ∆ήµος
Οµηρούπολης Νοµού Χίου, ∆ήµος Ευεργέτουλα
Νοµού Λέσβου, ∆ήµος Αµαρουσίου, ∆ήµος
Μελίτης Νοµού Φλώρινας, ∆ήµος Ανατολικού
Ολύµπου,∆ ή µ ο ς
Βερτίσκου
Νοµού
Θεσσαλονίκης, ∆ήµος Έδεσσας, ∆ήµος
Παρανεστίου Νοµού ∆ράµας, ∆ήµος Αράχθου
Νοµού Άρτας, ∆ήµος Πεταλούδων Νοµού
∆ωδεκανήσου, ∆ήµος Κορθίου Άνδρου, ∆ήµος
Ιθάκης . Σίγουρα πρόκειται για µια µεγάλη
επιτυχία - ένα µεγάλο µπράβο σε αυτούς που
εργάστηκαν για την προσπάθεια αυτή- αφού µε
τη
στελέχωση
των
παραπάνω
ΚΠΕ
θα
λειτουργούν πανελλαδικά 34 ΚΠΕ, τα οποία θα
στηρίξουν µε το έργο τους της Π.Ε. σε όλη τη
χώρα.

¾Το

3° Πανελλήνιο Συνέδριο της µε διεθνή
συµµετοχή πραγµατοποίησε σε συνεργασία µε το
Παν/µιο Αιγαίου η Ελληνική Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επ/νιών
στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) στη Ρόδο από 2629/9/2002. Σηµαντική ήταν η παρουσία πολλών
ξένων επιστηµόνων, που προσέδωσαν ιδιαίτερη
αξία στο συνέδριο.

¾Η

Υπεύθυνη Π.Ε. της Α' ∆/νσης Β/θµιας
Εκπ/σης
Αθηνών
Ντίνα
Σχίζα
είχε
την
πρωτοβουλία για την οργάνωση ενός Πιλοτικού
Προγράµµατος Π.Ε. στην Αρχαία Ολυµπία από
30/8-2/9/2002 µε θέµα: «Οι Αθηναίοι και οι
Αθηναίες οικοδεσπότες και οικοδέσποινες των
Ολυµπιακών Αγώνων». Τελικός σκοπός είναι η
συµµετοχή σχολείων που θα εκπονήσουν το
οµώνυµο πρόγραµµα για δύο σχολικά έτη και η
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για επιµόρφωση
εκπαιδευτικών και κάθε άλλη χρήση.

¾Αλλαγές

σε Θέσεις Υπευθύνων Π. Ε. Στη
Β/θµια ∆/νση Πειραιά Το σηµαντικό έργο του
νυν
∆ιευθυντή
του
Ζαννείου
Γυµνασίου
Πειραιά Σίµου Τσελέντη αναλαµβάνει να
συνεχίσει ο εκλεκτός συνάδελφος και πρωτοπόρος
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο αγαπητός σε
όλους Παντελής Μάναλης.
Στη Β/θµια ∆/νση της ∆' Αθηνών την
επιτυχηµένη θητεία του νυν ∆ιευθυντή του
Λυκείου Θέρµου, Γιάννη Μπότσαρη καλείται να
συνεχίσει η δηµιουργική και σεµνή εργάτρια της
Π.Ε., η αγαπηµένη µας, Ρέα Παλαιοπούλου. Στη
∆/νση Α/θµιας ∆υτ. Αττικής το Β. Κολοβό
αντικατέστησε η Ευαγγελία Καλεράντε µε
µεγάλο ζήλο και όρεξη για δουλειά. Και στους
τρεις συναδέλφους το Παράρτηµα εύχεται καλό
κουράγιο και καλή επιτυχία στο έργο τους!

¾Η

Υπεύθυνη Π.Ε της ∆/νσης Β/θµιας
Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νικης Κ.Ταµουτσέλη σε
συνεργασία µε άλλους φορείς οργάνωσε το 2°
∆ιήµερο Πανελλαδικό Σεµινάριο Εκπαιδευτικών
του Θεµατικού ∆ικτύου "Η αυλή του σχολείου"
στις 4-5/9/2002 στην Αµερικανική Γεωργική
Σχολή Θεσσαλονίκης. Το Σεµινάριο είχε
δραστηριότητες για µαθητές και εκπ/κους,
εισηγήσεις, εργαστήρια και ξεναγήσεις, ενώ
συµµετείχαν και µέλη µας από την Αττική.

¾Τ α

¾Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στον Εθνικό

¾To

Στις 6 Οκτωβρίου 2002 το Παράρτηµα, σε συνεργασία µε το
"Εργαστήρι Οικολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
συνδιοργάνωσαν περιβαλλοντικό µονοπάτι στον Εθνικό ∆ρυµό
Σουνίου. Συµµετείχαν 50 µέλη του παραρτήµατος ,που
περπάτησαν µέσα στον ∆ρυµό µε την καθοδήγηση της κας Ρίτας
Αριανούτσου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου και του
συνεργάτη της κου ∆. Καζάνη. Η µελέτη των οικοσυστηµάτων
της περιοχής και των ανθρώπινων παρεµβάσεων, κατατόπισαν
πλήρως του εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν και επιθυµούν να
εκπονήσουν σχετικό πρόγραµµα ΠΕ µε τους µαθητές τους.

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ-NEWS ON
MINERALS διοργανώνουν για 16η συνεχή χρονιά
την Έκθεση GeMin Ορυκτών, Απολιθωµάτων και
Πολυτίµων-Ηµιπολυτίµων Λίθων, στο ξενοδοχείο
ROYAL OLYMPIC στην οδό Αθ. ∆ιάκου 28-32
Α θ ή να ( Σ τ ή λε ς Ο λυ µ π ί ου ∆ι ό ς) α π ό 13/11/2002. Πληροφορίες για συµµετοχή ή απλή
επίσκεψη στα τηλέφωνα 4171680 ή στο
users .hoi. gr/ -minat

∆ρυµό Σουνίου.

1° Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ωκεανογραφικών
Συλλόγων διοργανώθηκε στη Ρόδο το διάστηµα
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ΠΕΕΚΠΕ 2002
στο ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Η παραµονή µας στο δασικό χωριό ολοκληρώθηκε µε
την εργασία σε οµάδες, ώστε να ετοιµαστούν οι
παρουσιάσεις µε την καθοδήγηση των υπευθύνων.
Έπρεπε
να
προσπαθήσουµε
πολύ
να
συγκεντρωθούµε στο στόχο µας, αφού η φύση µας
ξεµυάλιζε µε τις άπειρες οµορφιές της, εκείνο το
υπέροχα ηλιόλουστο πρωινό της Τρίτης.
Απογευµατάκι ξεκινήσαµε για το ΚΠΕ στο Μουζάκι.
Και µέχρι να φτάσουµε είχαµε την ευκαιρία ορισµένοι,
καθοδηγούµενοι από συναδέλφους που γνώριζαν την
περιοχή, να απολαύσουµε τον
Ταυρωπό ή Μέγδοβα ποταµό
στα πόδια του δασικού χωριού
και ένα δροσιστικό καφέ
στους ήχους ενός ζωντανού
Μουσείου
υδροκίνησης,
τις
Νεροτριβές και τον πετρόχτιστο
Νερόµυλο στα Μαντάνια. Άλλη
µία στάση στο Μπελοκοµύτη,
στον Εύρυτο, είδαµε πέστροφες,
περπατήσαµε
παραποτάµια,
ακούσαµε το νερό, νοιώσαµε
τη δροσιά στον ίσκιο των
πλατανιών. Κατά τις 7 η
ολοµέλεια συγκεντρώθηκε και ακολούθησαν οι
παρουσιάσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κ.Π.Ε.
Μουζακίου.
Η φαντασία , η εφευρετικότητα, το κέφι, η ζωντάνια, η
χαρούµενη και δηµιουργική διάθεση έφτιαξαν ένα κλίµα
καταπληκτικό που όλοι απόλαυσαν και η κάµερα του
Ξενοφώντα κατέγραψε.
Το θερινό σχολείο στο Μουζάκι µας έκανε πιο
πλούσιους σε εικόνες, σε αισθήµατα. Οι σχέσεις
µεταξύ των συµµετασχόντων έγιναν πιο βαθιές, πιο
αληθινές, πιο ανθρώπινες. Πλουτίσαµε σε εφόδια για
πιο ποιοτική και αποτελεσµατική εργασία στα
προγράµµατα που υλοποιούµε. Αξιολογώντας το
«θερινό σχολείο» σαφώς και βάλαµε «Άριστα» στην
εµπειρία αυτή και οφείλουµε ένα «Ευχαριστώ» στην
ΠΕΕΚΠΕ που µας έδωσε αυτή την ευκαιρία.
Ο Μάνθος, ο Γιώργος, ο Κώστας, ο ∆ηµήτρης, ο
Αντώνης, ο Μιχάλης και ο Κώστας, µέλη της Π.Ο. του
Κ.Π.Ε. φιλικοί, υποµονετικοί, υπεύθυνα µας στήριξαν
στα όποια βήµατα µας, µας αγκάλιασαν µε αγάπη,
µοιράστηκαν µαζί µας προσπάθειες και γνώση και µας
χάρισαν µια φιλοξενία που θα µας µείνει αξέχαστη.
Ευχόµαστε και εργαζόµαστε ώστε αυτές οι όµορφες
προσπάθειες
να
συνεχιστούν
και
να
πολλαπλασιαστούν, ώστε όλο και περισσότεροι να
γίνουν κοινωνοί των καταπληκτικών δραστηριοτήτων
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης!

Όταν τελειώνει µια σχολική χρονιά και ξεκινώντας το
καλοκαίρι σου βρίσκεσαι να µαθητεύεις, τότε νοιώθεις
τη διαφορά «διακοπές» - «σχολείο» να είναι ένας
συνδυασµός: «Θερινό Σχολείο».
∆ηλώσαµε συµµετοχή λοιπόν ως µέλη του
Παραρτήµατος Αττικής για το ΚΠΕ Μουζακίου.
Σάββατο 29 Ιουνίου 2002: Η
«φοίτηση» ξεκίνησε!
Γνωριµία, εισηγήσεις, προβληµατισµοί σ' ένα
δηµιουργικό
τετραήµερο.
Οι συντονιστές του
Προγράµµατος
ορεξάτοι,
προσπάθησαν
να
µας
µεταδώσουν
ιδέες
και
προοπτικές για ένα πρόγραµµα
Π.Ε. υλοποιώντας το σ' ένα
εκπληκτικό περιβάλλον:
στις
«∆ρυάδες»
(Ανθηρό),δασικό
χωριό στο οποίο καταλήξαµε,
διασχίζοντας ελατοδάση µοναδικής οµορφιάς.
Η ∆ευτέρα µας βρήκε κεφάτους
για εξόρµηση και περιήγηση
στο µαγευτικό τοπίο της λίµνης
Πλαστήρα. (Όσους βέβαια είχαµε πάει για ύπνο κατά
τις 5 το πρωί, οι άλλοι που κοιµήθηκαν νωρίς...
καθυστέρησαν!). Ευδιάθετοι λοιπόν, µε ανεβασµένη
την αδρεναλίνη και µε τον ήλιο να λούζει κυριολεκτικά
τις πλαγιές της Πίνδου ξεκινήσαµε απολαµβάνοντας
την καταπράσινη φύση: δάση ελάτης, καστανιάς
και οξιάς, αγναντεύοντας δυτικά την ξακουστή
«Κοιµωµένη» των Αγράφων.
Η πρώτη µας στάση: στο πεδίο. Οι οµάδες χωρίστηκαν
και η δράση ξεκίνησε. Η µελέτη πεδίου έγινε µε
ενθουσιασµό. ∆ιασκεδαστικό ήταν το παιχνίδι
αναγνώρισης...του δάσους. Η γεύση της µικρούλας
αγριοφράουλας θα µείνει αξέχαστη όπως και η
καταπληκτική µυρωδιά της. Η εξόρµηση µας στο
παραλίµνιο δάσος ολοκληρώθηκε µε µικρά θεατρικά
δρώµενα, που µας ένωσαν και µας διασκέδασαν. Το
υπέροχο φυσικό τοπίο, το φως, οι ήχοι, οι οσµές
αποτέλεσαν πλούσια έµπνευση και η φαντασία
ανέλαβε την ολοκλήρωση των σεναρίων, που µε κέφι
παρουσίασαν οι οµάδες.
Στη συνέχεια περιηγηθήκαµε την λίµνη Πλαστήρα: ο
συνδυασµός της στεριάς µε τη λίµνη, τα µικρά φιόρδ
που έχουν σχηµατισθεί, η βλάστηση που την
περιβάλλει και η ποικιλία των χρωµάτων, δεν άφησε
κανένα µας αδιάφορο. Επιβλητικό το φράγµα, γεύµα
παραλίµνια στο Λαµπερό, επίσκεψη της ιστορικής
Μονής της Κορώνας, η ξενάγηση και η περιήγηση στον
Βοτανικό κήπο, καθώς και ο απογευµατινός καφές στη
Πεζούλα ήρθαν να γεµίσουν τις αισθήσεις µας, µε την
ηρεµία του τοπίου, τη γαλήνη της ψυχής.

Γιώτα Στελλάκη - Γιώργος Ρούσσος
14° Λύκειο Περιστερίου
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ 2002

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Κυκλοφόρησε το 1" και πολύ σύντοµα θα
κυκλοφορήσει και το 2" Τεύχος του περιοδικού της
Ένωσης για τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών
(Ε.∆Ι.Φ.Ε.) µε τίτλο «∆ιδασκαλία των Φυσικών
Επιστηµών - Έρευνα και Πράξη». Το περιοδικό
απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς,
µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που
ασχολούντα ι µε τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστηµών στην Προσχολική και την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση. Το περιοδικό εκδίδεται από τις εκδόσεις
«Γρηγόρη», οι οποίες θα έχουν την κεντρική διάθεση.
Η ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, ως αυτόνοµος
επιστηµονικός κλάδος, έχει στρέψει τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα τόσο σε ζητήµατα που αφορούν στη
µάθηση όσο και σε ζητήµατα που αφορούν στη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Η απόφαση της
Ε.∆Ι.Φ.Ε. να εκδοθεί ένα περιοδικό γεννήθηκε από την
αντικειµενική πραγµατικότητα: την επιστηµονική και
την
κοινωνική-εκπαιδευτική.
Αυτή
η
απόφαση
ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι εντοπίστηκε η
έλλειψη
ενός
περιοδικού
το
οποίο
να
διαπραγµατεύεται θέµατα της ∆ιδακτικής των Φ.Ε.
στον ελλαδικό χώρο, κάτι που στον ευρωπαϊκό χώρο
υπάρχει εδώ και χρόνια π.χ ενδεικτικοί τίτλοι: Primary
Science Review, International Journal of Science
Education, Science Education
To περιεχόµενο του περιλαµβάνει θέµατα ερευνητικού
χαρακτήρα γραµµένα από ερευνητές του χ ώ ρ ο υ τ η ς
∆ ι δ α κ τ ι κ ή ς τ ω ν Φ . Ε κ α ι α π ό εκπαιδευτικούς της
πράξης (είναι ευπρόσδεκτες όλες οι εργασίες που θα
πληρούν τις προϋποθέσεις) και δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση σε σκέψεις, απόψεις και τεκµηριωµένες
προτάσεις
που αφορούν την
καθηµερινή διδακτική πρακτική
στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο
και Νηπιαγωγείο. Επίσης στο
περιοδικό
θα
παρουσιάζονται
θέµατα που
απασχολούν τη
διεθνή επιστηµιονική κοινότητα
σε τοµείς της ∆ιδακτικής των
Φ.Ε, θέµατα που σχετίζονται µε
τις νέες τεχνολογίες και τις Φ.
Ε,
θα
γίνονται
βιβλιοπαρουσιάσειςβιβλιοκριτικές
και
θα
παρουσιάζονται ολοκληρωµένες πρακτικές, φύλλα
εργασίας και δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν
δοκιµαστεί και θα µπορούν να εφαρµοστούν στην τάξη.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
http://www.prirnedu.uoa.gr/sciedu/

Φθινόπωρο

,η

«εποχή

των

χρωµάτων, του κάστανου και του
καρυδιού,

η

ώρα

για

µία

ακόµα

εξόρµηση της ΠΕΕΚΠΕ!!!
Ο Πάρνωνας, βουνό της Ν. Πελοποννήσου,
προσφέρει

τις

απολαύσουµε

προϋποθέσεις

ένα

τριήµερο

για

να

ξεγνοιασιάς

µέσα στη µαγεία της φύσης.
Φιλόξενος όλες τις εποχές, µοιράζει τις
καταπράσινες πλαγιές του στη Λακωνία
και

την

Αρκαδία,

γεµάτος

οµορφιές

και

πνιγµένα στη βλάστηση χωριά!
Θα

επι σκεφτούµ ε

την

...

καρδιά

του,

θέλοντας να ικανοποιήσουµε όλες µας τις
αισθήσεις!

Άγιος

Βαµβακοϋ,
περιµένουν

Πέτρος,

Πολύδροσο,
µέσα

σε

Καστάνιτσα,
Καρυές

πυκνό

δάσος

µας
και

τρεχούµενα νερά.
Στην εξόρµηση µας θα υπάρχει έµπειρος
συνοδός

από

το

γραφείο

εναλλακτικού

τουρισµού «ΑΤΡΑΠΟΣ».
Κόστος συµµετοχής:

90 ευρώ το άτοµο και

περιλαµβάνει:
•

∆ιαµονή

σε

δίκλινα

ή

τρίκλινα

δωµάτια µε πρωινό (δύο διανυκτερεύσεις)
•

Μεταφορά - Συνοδό

•

Συνοδευτικό υλικό(ιστορικά και γεωγραφικά

στοιχεία, χάρτη, κ.τ.λ.)
∆ηλώσεις
στους.

συµµετοχής

Λεµπέση

Μανδρίκα

και

πληροφορίες

Κυριάκο

0945898564,

Αχιλλέα

0972818793

και

Στεφανόπουλο Νίκο 01 09959251.
Οι θέσεις θα είναι περιορισµένες (περίπου
50 άτοµα) και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ.
Οι

θέσεις

θα

κρατούνται

µόνο

αν

καταβάλλεται το ποσό των 90 ευρω είτε
απευθείας στον ταµία του Παραρτήµατος
Λεµπέση

Κυριάκο

επιταγή

στη

είτε

µε

διεύθυνση:

Παναγιώτης Πήλιουρας

ταχυδροµική
Μιαούλη
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Αργυρούπολη, 16451.
Επιµέλεια έκδοσης: Νίκος Στεφανόπουλος, Αχιλλέας Μανδρίκας

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!!!

