Ατάκτως εκδιδόµενο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Πανελλήνιας
Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ατάκτως ναι
Σπανίως όχι
Το δεύτερο τεύχος του «Άκρως
εκπαιδευτ οίκο» είναι ήδη γεγονός, µε
τις ελλείψεις του και τον ολοφάνερο
ερασιτεχνισµό του. Είναι όµως µια
προσπάθεια µε µεράκι, γεµάτη αγάπη
για την Π.Ε . που φιλοδοξεί να γίνει
ένα βήµα διαλόγου και επικοινωνίας
όλων αυτών που προσπαθούν και
παλεύουν για την ανάπτυξη της Π.Ε
στο σχολείο και στην κοινωνία.
Μη διστάσετε λοιπόν να µας
στείλετε τις παρατηρήσεις σας , τα νέα
σας και συνεργασίες σας για να τα
δηµοσιεύσουµε. Μόνο έτσι θα
παραµείνει
ζωντανό
και
θα
εκπληρώσει και τον κύριο στόχο του,
την «οριζόντια» επικοινωνία των
αναγνωστών του . Όπως είναι φυσικό
πολύ µεγάλα κείµενα δεν µπορούµε
να φιλοξενήσουµε , παρ' όλα αυτά είναι
ευπρόσδεκτα . Η συντακτική επιτροπή
θα στείλει τα «µεγάλα» κείµενα για
δηµοσίευση στο κεντρικό έντυπο της
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση». Πιστεύουµε ότι αξίζει να
στηρίξετε τα δύο έντυπα, µε τις απόψεις
σας , τα σχόλια σας , τα νέα σας και
τα δύο έντυπα .
Για πληροφορίες µπορείτε να
τηλεφωνείτε στα µέλη του ∆ιοκούσας
Επιτροπής:
• Παύλος Κοσµίδης
2715525
« Θοδωρής Παπαπαύλου 4619608
• Ρέα Παλαιοπούλου
9820836
• ∆ηµήτρης Καλαϊτζίδης 4835534
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Επιτέλους δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που
ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική εκπαίδευση, να αποκτήσουν
περισσότερες γνώσεις, να κάνουν προτάσεις, να ανταλλάξουν
ιδέες, εµπειρίες, να γνωρίσουν τους τρόπους προσέγγισης της Π.Ε.
από τους εκπαιδευτικούς των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, να
παράγουν σχετικό υλικό και γενικά µπορούν να πραγµατοποιήσουν
πολλά απ' αυτά που ως τώρα θεωρούσαµε ως βοηθητικά στοιχεία
για την αναβάθµιση της Π.Ε.
Πράγµατι τα προγράµµατα κινητικότητας, που περιλαµβάνουν
κινητικότητα εκπαιδευτικών και µαθητών, πολυεταιρικες σχολικές
συµπράξεις, δίνουν πια τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν
για το καλό της Π.Ε., των µαθητών και της παιδείας γενικότερα,
πόρους που χρόνια έλλειπαν.
Οι προθεσµίες υποβολής προτάσεων ποικίλουν ανάλογα µε τη
δράση που επιλέγει ο καθένας. Όπως είναι φυσικό , σε ένα τόσο
µικρό χώρο µικρή µόνο αναφορά µπορεί κανείς να κάνει για τα
προγράµµατα κινητικότητας. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι:
η ∆ράση Ι αφορά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, σε
προγράµµατα α) ατοµικά: µε επιµορφώσεις σε ιδρύµατα του
εσωτερικού και του εξωτερικού, β) οµαδικά: µε επισκέψεις σε
ιδρύµατα που παρέχουν επιµορφωτικά σεµινάρια σε διάφορους
τοµείς της επιστήµης.
Η
∆ράση
II
αφορά
τους
µαθητές
και
εκπαιδευτικές επισκέψεις µε προστιθέµενη αξία στη µάθηση,
σεµινάρια προσανατολισµού και ενηµέρωσης, εργαστηριακή
άσκηση σε εκπαιδευτικούς χώρους ή σε χώρους εργασίας και
συνδυασµοί εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργαστηριακών
ασκήσεων.
Τέλος η ∆ράση III αφορά πολυεταιρικες σχολικές συµπράξεις
σε θεµατικές ενότητες όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Οι
συµπράξεις µπορούν να γίνουν είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό
Ί δ ρ υµ α Ν ε ό τ η τ α ς : Ε . Ι . Ν . Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς 1 5 A . 1 0 5 4 7 Αθ ή ν α .
τηλ.: 3314390. fax: 3251660
Το παράρτηµα Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. σε λίγο καιρό, θα σας
καλέσει σε ενηµερωτική συνάντηση, για τα προγράµµατα
κινητικότητας
Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εµείς την ...κόψαµε !

Αλλά την έκοψαν κι άλλοι...

Το κόψιµο της πίττας του Παραρτήµατος µας
έγινε τελικά την Τετάρτη, 15.1.97. Αφού είχε
προηγηθεί ο κατακλυσµός της Κυριακής, που
έπνιξε την Κόρινθο, µαταίωσε τον αγώνα ΑΕΚ
- Ολυµπιακού και το προγραµµατισµένο για
εκείνη την ηµέρα κόψιµο της πίττας µας και
µας ανάγκασε να µείνουµε στα σπίτια µας για
να µη µας ψάχνουν στ» Φάληρο, η Τετάρτη
ήταν µια κάποια λύση.
Όσα µέλη τα κατάφεραν µε τις άλλες
υποχρεώσεις τους, έφθασαν στον ΚΕΝΤΑΥΡΟ
εγκαίρως για να δουν τον Πρόεδρο µας, τον
Παύλο Κοσµίδη να κόβει τις δύο τεράστιες
πίττες συνεπικουρούµενος και από τον άλλο
Πρόεδρο ,το Βασίλη Ψαλλιδά.
Οι τυχεροί στα φλουριά (δύο παρακαλώ), ήταν
ένα νέο µέλος, η Χρυσούλα Βαλεργάκη από το
13° ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, η οποία
πήρε ένα ωραιότατο λεύκωµα, τις ΛΙΜΝΕΣ
του ∆. Ταλιάνη, και ο ∆ηµήτρης Γεροντάκης
από την ΤΡΕΚΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ, που πήρε κι
αυτός το λεύκωµα του θ. Κατσαδωράκη
ΠΡΕΣΠΑ. Ευχόµαστε και στους δύο το γούρι
να είναι µαζί τους όλη τη χρονιά.
Η βραδιά συνεχίστηκε µε φιλότιµες
προσπάθειες µερικών να παρασύρουν κι
άλλους στη µεγάλη πίστα. Φαίνεται όµως, ότι
οι περισσότεροι προτιµούσαν την κουβεντούλα
µε φίλους, που είχαν καιρό να τους δουν. ∆εν
µπορούµε να πούµε ότι ξεφαντώσαµε, αλλά
υπήρξαν και κάποιοι που έφυγαν παίρνοντας
άλλο παλτό αντί για το δικό τους.
Ευχόµαστε
και
σ'αυτούς ευχάριστες
αφηρηµάδες όλη τη χρονιά.
Σε όλα τα µέλη µας ευχόµαστε υγεία, χαρά και
ευτυχία και του χρόνου να κόψουµε την πίττα
µας όλοι µαζί, χωρίς εµπόδια και αναβολές.

Στις 9.1.97, το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης
πραγµατοποίησε την καθιερωµένη πια, µηνιαία
συνάντηση εσωτερικής επιµόρφωσης µε τους
Υπευθύνους Π.Ε. Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης. Η Ντίνα Σχίζα µε
την Αντιόπη Φραντζή παρουσίασαν εισήγηση
µε θέµα : «Σκοποί και στόχοι της Π.Ε.».
Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του Κέντρου,
Γιώργος Φαραγγιτάκης έκοψε την πίττα του
Κέντρου. Στο κόψιµο τον βοήθησαν και οι
Αντιδήµαρχοι Σταύρος Βιρβίλης και Γιάννης
Μπελιάς από τους ∆ήµους Αργυρούπολης και
Αλίµου αντίστοιχα. Το φλουρί έπεσε στον
Αντιδήµαρχο του Αλίµου.
Η συνάντηση συνεχίστηκε µε κέφι στο οποίο
πρωτοστάτησε ο ταµίας του Παραρτήµατος
µας ∆ηµήτρης Καλαϊτζίδης µε την κιθάρα
του, ενώ στο τραγούδι έκανε ντουέτο µε την
Αγγελική
Τρικαλίτη
από
το
Κ.Π.Ε.
Ευχόµαστε στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης καλή
χρονιά και πάντα τέτοια!

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το παράρτηµα Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σας προσκαλεί στη νυχτερινή περιβαλλοντική συνάντηση
εργασίας µε θέµα: ''Χορός & τραγούδι, διασκέδαση µέχρι πρωίας. Επιπτώσεις και
προοπτικές".
Θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Μαΐου 1997 (έναρξη ώρα 21.30). στο κέντρο
'Κένταυρος', που βρίσκεται στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας (δίπλα στη λίµνη)
(τηλ. 25 31 6 1 0 - 2 1 83 977)
Θα γίνει "βιωµατική προσέγγιση της µεθόδου project" και θα επακολουθήσει
"αξιολόγηση" της συνάντησης, θα χαρούµε να συµµετάσχετε και σεις.
Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις 4 Μαρτίου 1997 το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σε συνεργασία µε τις τέσσερις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Αθήνας πραγµατοποίησαν σεµινάριο µε θέµα « Κατάρτιση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης σε θέµατα ανάκτησης υλικών από απορρίµµατα». Το σεµινάριο αυτό ήταν µια
δραστηριότητα του ∆ικτύου Ανάκτησης Υλικών από απορρίµµατα µε έµφαση στα πλαστικά από
συσκευασίες «∆ΙΑΥΛΟΣ»
Στόχος του δικτύου «∆ΙΑΥΛΟΣ» είναι :
• Ανάπτυξη "µεθόδων προς ενηµέρωση της κοινής σε θέµατα ανάκτησης υλικών από απορρίµµατα.
• Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέµατα ανακύκλωσης .
• Μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυση της πληροφόρησης µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων .
•

Συντονισµός ενεργειών στην προσπάθεια εναρµόνισης της χώρας µας µε τον κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Το σεµινάριο διεξήχθη στην αίθουσα «Τρίτση» του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Αθηναίων
Ακαδηµίας 50, Αθήνα .

∆' ∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Στις 5 Μαρτίου 20 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης πήραν µέρος στο σεµινάριο
που
διοργάνωσε το ΚΠΕ Αργυρούπολης µε την εταιρεία
αλουµινίου στην
αίθουσα
διαλέξεων
του
ΚΓΙΕ , µε θέµα : « Ανακύκλωση αλουµινίου»
Μετά από πρόταση της υπεύθυνης Π.Ε Κατερίνας
∆ήµου , σε ∆ήµους και Σχολεία , 20 εκπαιδευτικοί
Ανέλαβαν τη διαµόρφωση των χώρων του σχολείου
µέσα από προγράµµατα Π.Ε , µε την . βοήθεια
των ∆ήµων Αγ. ∆ηµητρίου και Ελληνικού.
Έτσι γίνεται πράξη η πρόταση της Π.Ε για
µικρά παιδιά να αρχίζει από τους χώρους που
γνωρίζουν , κινούνται και ζουν .
Μια οµάδα εκπαιδευτικών εκπονεί πρόγραµµα
µε θέµα «Το ρέµα» µετά από τη διαπίστωση
ότι πολλά σχολεία της ∆/νσης βρίσκονται κοντά
σε ρέµατα τα οποία αποτελούν πηγές γνώσης,
αναψυχής και άσκησης.
Γι αυτό
το
σκοπό διοργανώνεται
σεµινάριο
σε συνεργασία µε το ΚΠΕ Αργυρούπολης 31
Μαρτίου και 1Απριλιου, που θα πραγµατοποιηθεί στο
ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Με ευθύνη της υπεύθυνης ΠΕ της ∆/νσηςέχει
ήδη
εκδοθεί
ένα
καλαίσθητο
περιοδικό
µε
τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» .
Το περιοδικό περιέχει περιλήψεις των προγραµµάτων Π.Ε που πραγµατοποιήθηκαν στην ∆/νση
την σχολική χρονιά 1995-96 και πολλές άλλες
χρήσιµες πληροφορίες (βιβλιογραφία , οικολογικές
οργανώσεις κλπ) . Ένα πραγµατικά πολύ χρήσιµο
βοήθηµα στην προσπάθεια προώθησης της Π.Ε
στη ∆' ∆/νση .

Α' ∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Στις 10-11/4 θα πραγµατοποιηθεί διήµερο
σεµινάριο - εργαστήριο µε θέµα «Μέθοδος σχεδίων
εργασίας>> (project) .
Κύριοι οµιλητές θα είναι ο Κ. Χρυσαφίδης ,
αναπλ. καθηγητής του Παιδαγωγικού Αθηνών
και η Άννα Στεφανάκου εκπαιδευτικός - εκδότρια
του περιοδικού «Ανοιχτό Σχολείο» .
Η διηµερίδα θα γίνει στην αίθουσα «Σχεδία»
Μητροπόλεως 64 από 8.30 έως 2.30.
Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει πρακτική
άσκηση (εργαστήριο) .
Εκδόθηκε έντυπο (σε τετραχρωµία) µε τίτλο
« Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που περιλαµβάνει
ενηµέρωση για τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα της σχολικής χρονιάς 1995-96. Στο
ανάπτυγµα του γίνεται µία υπέροχη τετράχρωµη
αφίσα διαστάσεων 70 χ 100. Η αφίσα είναι
οµαδική εργασία µε την τεχνική του κολλάζ από
την τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών µε
υπεύθυνο δάσκαλο τον Πέτρο Πατσιάρη .
Σκοπός της έκδοσης είναι να χρησιµεύσει για
τ η ν ε νη µ έ ρ ω σ η ό λ ω ν τ ω ν σ υ να δ έ λ φ ω ν τ η ς
Α' ∆/νσης , µε σκοπό την ευαισθητοποίηση τους
και την πάρα πέρα προώθηση του θεσµού της
Π.Ε , αλλά και για να χρησιµοποιηθεί και ως
εποπτικό υλικό στην τάξη .

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Αθήνα 21-22-23 Μαρτίου 1997
3ο συνέδριο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας µε θέµα :
«Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών : θεσµοθετηµένες και

άτυπες µορφές»

2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθηνών . Φιλήµονος και Τσόχα (πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού)

Ξάνθη 23-24-25 Μαρτίου 1997
Επιµορφωτική συνάντηση µελών του µοναδικού ελληνικού δικτύου για την Π.Ε «Το ποτάµι»
Θέµα : δραστηριότητες πεδίου»
Εισηγητές : Κ. Ουζούνης . Μ. Λαζαρίδου . ∆όµνα Μιχαήλ . ∆. Καλαϊτζίδης .

Αθήνα 4-5 Απριλίου 1997
1η ∆ιηµερίδα της ΠΕΕΚΠΕ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Θέµα : " Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και προγράµµατα σπουδών . Εκτιµήσεις - τάσεις - προοπτικές»

Αίθουσα τελετών κτιρίου διοίκησης ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Εισηγητές : Αθανασάκης . Κριβάς . Φραντζή . Τσούλιας κ. α.

Αθήνα 10-11 Απριλίου 1997
∆ιηµερίδα µε θέµα : "Μέθοδος σχεδίων εργασίας - (project )»

Αίθουσα «Σχεδία» Μητροπόλεως 64 8.30- 14.00
Εισηγητές : Κ. Χρυσαφίδης . Α. Στεφανάκου

Αθήνα 5-6-7- Μαίου 1997
Ευρωπαϊκό Συνέδριο εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Πληροφορίες ΚΑΠΕ τηλ: 6039 900 fax: 6039 9 1 1

Αθήνα 16-17-18 Μαίου 1997
1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για καθαρά αυτοκίνητα
Πληροφορίες : κ. Β. Πανταζή τηλ:7722 006 fax: 7722 028

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕ.ΜΕ.ΤΈ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
Το παράρτηµα Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. πρότεινε συνεργασία στο ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε για :
1) την ανάπτυξη γόνιµου προβληµατισµού για τη µέχρι τώρα πορεία και το µέλλον του θεσµού της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων.
2) τη διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων, ώστε από κοινού να συµµετέχουν στα προγράµµατα
κινητικότητας του Β' κοινοτικού πλαισίου στήριξης.
Στις συναντήσεις συµµετείχαν από την Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. οι Π. Κοσµίδης και ∆. Καλαιτζίδης από δε το
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ οι Α. Γούµενος και Β. Πιαδίτου. Έτσι συντάχθηκε και η παρακάτω ανακοίνωση -πρόσκληση
που θα δηµοσιευτεί και στο ενηµερωτικό έντυπο της Ο.Α.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ σε συνεργασία µε το παράρτηµα Αττικής της
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στη σύσταση οµάδας εργασίας για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση η οποία θα ασχοληθεί :
α) Με τη διαµόρφωση προτάσεων και θέσεων για την Π.Ε., ενόψει του 8ου Τακτικού Συνεδρίου
της ΟΛME.
β) Με την ανάπτυξη προβληµατισµών για το παρόν και το µέλλον του θεσµού της Π.Ε.
γ) Με την δηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων (αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ), για την Π.Ε.
Καλούµε κάθε συνάδελφο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιθυµεί να γίνει µέλος και να
συνεισφέρει µε οποιονδήποτε τρόπο, να επικοινωνήσει µε το ΚΕΜΕΤΕ ή µε την Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε στις
παρακάτω δ/νσεις :
ΚΕΜΕΤΕ - (υπόψη κ. Βάντας Πιαδίτου)
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε -παράρτηµα Αττικής (κ. Π.Κοσµίδη)
Κορνάρου 2 -10563 Αθήνα
Χάλκης 50, Ν.Ιωνία 142 33
Τηλ. ΚΕΜΕΤΕ : 01 3252189
Τηλ: 01 2715525
FAX: 01 3227382
FAX: 01 6033094

