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ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ,
καλή δύναµη, καλό κουράγιο και
πολλή φαντασία στα
π ρ ο γ ρ άµµατα Π.Ε.!
Αρκετά τα νέα του καλοκαιριού,
όπως πάντα...
Ανέλαβαν καθήκοντα οι νέοι
Υπεύθυνοι Π.Ε. της Αττικής.
Αντί για
Προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΠΘ η
ίδρυση 25 νέων ΚΠΕ στους
νοµούς που δεν έχουν!
Ιδρύθηκε από το ΥΠΕΠΘ το
Συντονιστικό

Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Τα περσινά ΣΠΠΕ πήραν
παράταση υποβολής ως 30/9. Για
να δούµε τα φετινά πότε θα
προκηρυχτούν...
Τα Θερινά Σχολεία ήταν και πάλι
επιτυχηµένα.
Το Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ
ετοιµάζεται, αν και µε αργούς
ρυθµούς.
Και το Παράρτηµα Αττικής
πρωτοπόρο µε δράση σε µηνιαία
βάση. Αρχή µε εκδροµή,
βιβλιοπαρουσίαση,
επιµορφωτικές ηµερίδες κι
ακολουθούν πολλά!
Υποσχόµαστε εκπλήξεις! Κι
όποιος αντέξει!

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ
• Επιτέλους, ένα παλιό αίτηµα εισακούστηκε. Οι αχανείς ∆/νσεις Εκπ/σης του
Λεκανοπεδίου Αττικής θα «οργώνονται» τώρα από ζεύγη Υπευθύνων Π.Ε.
Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε
ανέλαβαν καθήκοντα:
Α' Αθηνών Α/θµια: Μ. ∆ηµοπούλου και Τάσος Ζόµπολας
Α' Αθηνών Β/θµια: Ντ. Σχίζα και Έφη Φουσέκη
Β Αθηνών Α/θµια: Μ. Χατζηµιχαήλ και Σ. Καινούργιου
Β' Αθηνών Β/θµια: Γ. Κούσουλας και Γ. Παυλίδης
Γ' Αθηνών Α/θµια: Τ. Ξυλόκοτα και (εκκρεµεί επιλογή)
Γ' Αθηνών Β/θµια: Μ. Τσεµπερλίδου
∆' Αθηνών Α/θµια: Κ. ∆ήµου και (εκκρεµεί επιλογή)
∆' Αθηνών Β/θµια: Μαλ. ∆ίτσιου και Γ. Παυλικάκης
Πειραιά Α/θµια: Αυγ. Γεωργόπουλος και Μάγδα Σπανού
Πειραιά Β/θµια: Π. Μάναλης και Αλ. Σούρµπη
Αν. Αττική Α/θµια: Θ. Παπαπαύλου και Χ. Βασιλείου
Αν. Αττική Β/θµια: Ευαγ. Αγγελίδου και Ελ. Κρητικού
∆υτ. Αττική Α/θµια: Ε. Καλεράντε
∆υτ. Αττική Β/θµια: Σπ. Μαργαρίτη
Ευχόµαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και φυσικά είµαστε πρόθυµοι
για κάθε µορφής συνεργασία.

• Άλλο ένα παλιό αίτηµα των ΚΠΕ που είχε ξεχαστεί στα συρτάρια του
ΥΠΕΠΘ ικανοποιήθηκε µέσα στο καλοκαίρι. Με τις 65216 κα 65217/27-03 ιδρύθηκε και στελεχώθηκε το Συντονιστικό Κέντρο Π.Ε. Στελεχώθηκε
από τους: Γ. Φαραγγιτάκη, Ν. Στεφανόπουλο, Φρ. Φλέγγα, Α. Πυλαρινού, Απ.
Παπασπύρου και Ελ. Σκιαδά, οι οποίοι αποτελούν και τη Συµβουλευτική του
Επιτροπή µαζί µε τους: Π. Κάβουρα, Θ. Μαρδίρη, Γ. Σπάλα, Αικ. Αργέντου,
Καλή ανάγνωση και πάλι
Σπ. Πουλιανίτου, Χ. Γούλα, ενώ ορίστηκαν και οι αναπληρωτές τους.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
A.M. Εγκαταστάθηκε στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και ελπίζουµε να προωθήσει
ακόµα καλύτερα τα θέµατα των ΚΠΕ, καθώς ως αυτόνοµο γραφείο µπορεί να
κινηθεί πιο ευέλικτα και ταχύτερα από τη συνήθη γραφειοκρατία του ΥΠΕΠΘ
•
Θετικό βήµα, αν και σε πιο µακρινό χρονικό ορίζοντα, αποτελεί και η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ίδρυση 25 νέων ΚΠΕ στους νοµούς που δεν έχουν. ∆ίνονται οι
απαιτούµενες προδιαγραφές και καλούνται οι τοπικές κοινωνίες των νοµών Ροδόπης, Ξάνθης,
Καβάλας, Γρεβενών, Κιλκίς, Κοζάνης, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Κερκύρας, Κεφαλληνίας,
Λευκάδας, Λάρισας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Σάµου, Ανατ. Αττικής, ∆υτ. Αττικής,
Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ρεθύµνου και Λασιθίου να κινητοποιηθούν
και να υποβάλλουν προτάσεις. Το όραµα κάθε νοµός και ΚΠΕ!

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ:
∆ΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ «ΛΙΒΑ∆ΑΚΙ» ΜΕΓ. ΚΑΨΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
10-11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
Η ∆. Ε. του Παραρτήµατος Αττικής πιστή στο φθινοπωρινό ραντεβού της και µετά από σφοδρές πιέσεις των
... φανατικών εκδροµέων οργανώνει και φέτος περιβαλλοντική εξόρµηση του Παραρτήµατος, στο ∆ασικό
Χωριό «Λιβαδάκι», που βρίσκεται σε υψόµετρο 950µ στις πλαγιές του Τυµφρηστού (Βελούχι) στη
Μεγάλη Κάψη της.∆υτικής Φθιώτιδας 7χλµ από τον κύριο οδικό άξονα Λαµίας-Καρπενησίου.
Η περιοχή του δασικού χωριού διαθέτει φύση καταπληκτικής εναλλαγής και σπάνιας οµορφιάς.
Καταπράσινο περιβάλλον µε λυγερόκορµα έλατα, αιωνόβιες καστανιές και επιβλητικές βελανιδιές.
20 ξύλινα σπιτάκια των δύο δίκλινων δωµατίων το καθένα µε χωλ και µπάνιο µας περιµένουν στη µέση του
πράσινου. Εστιατόριο λειτουργεί στο κέντρο του χωριού. Πολύ κοντά είναι το χωριό Μαυρίλο µε
νερόµυλους, µπαρουτόµυλους και µνηµεία του 18ου αιώνα. ∆ασική έκταση του ΑΠΘ σε 2 χλµ απόσταση
προσφέρεται για αναγνώριση χλωρίδας. Οι στάνες των Σαρακατσαναίων στα 1450µ υψόµετρο είναι
προσιτές. Θα πεζοπορήσουµε (όσο επιθυµούµε), θα αναγνωρίσουµε την τοπική χλωρίδα, θα επισκεφτούµε
χώρους µε ιστορική και θρησκευτική παράδοση, θα απολαύσουµε την τοπική κουζίνα και φυσικά ... θα
τραγουδήσουµε µε τη συνοδεία οργάνων, (κανονισµένο!)
Η εκδροµή θα στοιχίσει 75 ευρώ το άτοµο, ποσό που θα περιλαµβάνει το πούλµαν, τον ξεναγό, τον οδηγό
πεζοπορίας και τις δύο διανυκτερεύσεις. Μόνο για το φαγητό πληρώνετε ξεχωριστά.
Αναχώρηση την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου κατά τις 3.30µµ και
επιστροφή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου κατά τις 8.30µµ Οι
λεπτοµέρειες
θα
δοθούν
τηλεφωνικά,
καθώς
προσπαθούµε να συντονίσουµε τα δύο πούλµαν
καλύπτοντας όλο το λεκανοπέδιο.
∆ηλώσεις τηλεφωνικά: Αχιλ. Μανδρίκας 2109959251 (8.302.30µµ) και Κυριάκος Λεµπέσης 6945898564 (2.30 - 9.30
µµ). Σπεύσατε έγκαιρα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισµένες!
Όποιος αργήσει, µένει στην τσιµεντούπολη να γκρινιάζει, γιατί
έχασε µια ακόµη εξόρµηση της ΠΕΕΚΠΕ!

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ και οι Γ' & ∆' ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης Αθηνών (Τµήµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΕΚΦΕ Αιγάλεω & Ν. Σµύρνης και οι αντίστοιχοι Σχολικοί Σύµβουλοι ΠΕ4)
συνδιοργανώνουν δύο επιµορφωτικές ηµερίδες µε θέµα:

«ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
µε βάση την περσινή εµπειρία της οµώνυµης ηµερίδας του Τµήµατος Π.Ε. της ∆' ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης
Αθηνών και του ΕΚΦΕ Ν. Σµύρνης. Οι ηµερίδες θα πραγµατοποιηθούν:
• το Σάββατο 6 ∆εκεµβρίου 2003 ώρα 9-2µµ στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω (Σχολικό Συγκρότηµα 6ου Εν.
Λυκείου Αιγάλεω, Μίνωος & Προόδου, 12243, Αιγάλεω-ΤΕΙ Πειραιά, τηλ. 2105441533) και
• την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου 2003 ώρα 9-2µµ στο ΕΚΦΕ Ν. Σµύρνης (Σχολικό Συγκρότηµα 2ου
Γυµνασίου-Λυκείου Π.Φαλήρου, 28ης Οκτωβρίου & Τερψιθέας, 17563, Π.Φάληρο-Κοψαχείλα, τηλ.
2109849241).
Πιστεύουµε ότι η εµπειρία που θα αποκτήσουν τα συµµετέχοντα µέλη µας θα είναι άµεσα χρηστική στα
προγράµµατα Π.Ε. που εφαρµόζουν σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι
συνάδελφοι ανεξαρτήτως ειδικότητας και βαθµίδας να δηλώσουν συµµετοχή στους αντίστοιχους
Υπεύθυνους Π.Ε.: Μ. Τσεµπερλίδου (2105314008) και Γ. Παυλικάκης-Μ. ∆ίτσιου (2109310767) ως
25/11/2003 για την αρτιότερη οργάνωση και δεδοµένου ότι ο χώρος του κάθε ΕΚΦΕ δεν µπορεί να δεχθεί
περισσότερα από 30 άτοµα.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εξερευνώ την πόλη µου
Προτάσεις για διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Ένα βιβλίο εργαλείο για προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοπικής
ιστορίας αλλά και για σχέδια εργασίας στην ευέλικτη ζώνη. Κατάλληλο για
µεγάλες τάξεις του δηµοτικού και για το γυµνάσιο. ∆ίνει αφορµές για µελέτη της
ιστορικής, πολιτιστικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής ενός τόπου σε σχέση
πάντα µε την επίδραση τους στη διαµόρφωση του φυσικού τοπίου. Χωρίζεται σε
πέντε θεµατικές ενότητες: η πόλη, η αγορά, ο σταθµός, ο τουρισµός, τα µνηµεία,
ενώ παρατίθενται συγκεκριµένα παραδείγµατα από την πιλοτική εφαρµογή του
υλικού στο Μοναστηράκι. Περιλαµβάνει φύλλα εργασίας, επιλεγµένα κείµενα,
φωτογραφικό υλικό, χαρτοκατασκευή, επιτραπέζιο παιχνίδι και προτάσεις για
ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου, που θα γίνει
από τις συγγραφείς του και εκλεκτά µέλη του Παραρτήµατος µας: Μαρία ∆ηµοπούλου, Ελένη Μπαµπίλα,
Αντιόπη Φραντζή, Μαριάννα Χατζηµιχαήλτο

Σάββατο 15 Νοεµβρίου 2003 και ώρα 9.30-13.30
στη Σχολή Χιλλ (Θουκυδίδου 9, Πλάκα, τηλ. 2103223393)
Κατά την παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει πραγµατική βιωµατική προσέγγιση του υλικού, καθώς θα
δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας, οι οποίες καθοδηγούµενες από τις συγγραφείς θα πραγµατοποιήσουν
µελέτη πεδίου και θα βιώσουν κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Τα πορίσµατα, οι
εντυπώσεις, οι παρατηρήσεις και οι δυσκολίες θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης από την ολοµέλεια
των συµµετεχόντων και φυσικά θα είναι µια άµεση αξιολόγηση του βιβλίου αλλά και της ίδιας της
βιβλιοπαρουσίασης.
Η παρουσία σας θα είναι για τους διοργανωτές και τις συγγραφείς ιδιαίτερη τιµή. Ωστόσο για την καλύτερη
διοργάνωση απαιτείται αριθµός συµµετεχόντων όχι πάνω από 60 άτοµα, γι' αυτό καλό θα ήταν να δηλώσετε
συµµετοχή τηλεφωνικά: Α. Μανδρίκας 2109959251 ή 6972818793.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούµενο «άκρως εκπαιδευτΟΙΚΟ» δηµοσιεύθηκε άρθρο µε εντυπώσεις συναδέλφου, που είχε
παρακολουθήσει το περιβαλλοντικό µονοπάτι στην πόλη της Ελευσίνας στις 19/1/2003. Ατυχώς για τη
Συντακτική Επιτροπή και οπωσδήποτε όχι σκόπιµα παραλείφθηκαν κάποια σηµαντικά στοιχεία γι' αυτή την
εκδήλωση, τα οποία ζητώντας συγγνώµη θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε έστω και αργά. Το µονοπάτι
διοργανώθηκε και είχε επιτυχία χάρη στη συνεργασία των Υπευθύνων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Β/θµιας
Εκπ/σης Λουλάς Μαργαρίτη και της Α/θµιας Εκπ/σης Ευαγγελίας Καλεράντε. Εκείνες προετοίµασαν
την επίσκεψη, βρήκαν και δόµησαν το πληροφοριακό υλικό που δόθηκε στους παρευρισκόµενους και
ήρθαν σε επαφή µε την αρχαιολόγο κ. Παπαγγελή. Η σπουδαία τους κινητοποίηση φάνηκε από την παρουσία
στην εκδήλωση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας κ. Γιώργου Αµπατζόγλου, του Αντιδηµάρχου και εκπαιδευτικού
κ. Χρήστου Χρηστάκη και του 80χρονου δικηγόρου, παλιού κατοίκου και συγγραφέα βιβλίων για την
Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο κ. Βαγγέλη Λιάπη. Τους ευχαριστούµε θερµά όλους.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στο ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Με µεγάλη, κατά γενική οµολογία, επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε και φέτος στο ΚΠΕ Σουφλίου το
τετραήµερο (28/6 1/7) θερινό σχολείο Π.Ε. της
ΠΕΕΚΠΕ. Στο επιµορφωτικό αυτό σεµινάριο
συµµετείχαν συνολικά 44 συνάδελφοι της Α/βθµιας και
Β/θµιας εκπαίδευσης ( 1 4 από το Παραρτήµατος
Αττικής), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τις ακόλουθες εισηγήσεις: Το ΚΠΕ
Σουφλίου και η λειτουργία του, Καλαϊτζής Γεώργιος
(Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Σουφλίου), Οικολογία Παγκόσµια
και Εθνικά Περιβαλλοντικά προβλήµατα Αναγκαιότητα,
Φιλοσοφία και Χαρακτηριστικά της Π.Ε., Κάβουρας

Περιβάλλον και προγράµµατα Π.Ε. [Το παράδειγµα του
αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας] , Βανταράκη Μαρία
(Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ακράτας), Βιοτεχνολογία: Μύθος και
πραγµατικότητα, Γιάγκου Μηνάς (Αναπληρωτής
καθηγητής του Τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ),
Φωτογραφίζοντας το Περιβάλλον (Θεωρητική
προσέγγιση), Αζορίδης Γρηγόρης (Φωτογράφος), Οι
περιπέτειες του µεταξοσκώληκα στην πόλη του µεταξιού:
Πρόγραµµα ΚΠΕ Σουφλίου, Στρατάκης ∆ηµήτριος
(Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Σουφλίου), Το Νερό πηγή Ζωής:
Πρόγραµµα ΚΠΕ Σουφλίου, Αλεξούδης Ιωάννης (Μέλος
Π.Ο. ΚΠΕ Σουφλίου), ∆άσος: Ευκαιρία για
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

Μπακαλούδης ∆ηµήτρης (∆ρ. Οικολογίας &
∆ιαχείρισης άγριας Πανίδας - ∆ασολόγος ∆ασαρχείου
Σουφλίου).
Μερικές από τις στιγµές που ξεχώρισαν είναι: Η
περιήγηση στο ∆έλτα του Έβρου. Το ξεκλάδωµα, δηλ.
το µάζεµα των κουκουλιών από τα κλαδιά. Η επίσκεψη
στο Μουσείο του Μεταξιού. Η παρατήρηση των
αρπακτικών πτηνών στο ∆άσος της ∆αδιάς....και µαζί
µ' αυτά υπάρχουν κι άλλα που δύσκολα ο φακός
απαθανατίζει αλλά είναι βέβαιο ότι θα µας µείνουν
αξέχαστα όπως: Η φιλική διάθεση όλων των µελών της
Π.Ο. του ΚΠΕ Σουφλίου. Η καλοσύνη του προσωπικού
της Μαθητικής Εστίας στην οποία φιλοξενηθήκαµε. Τα
κουνούπια που µας ήπιαν το αίµα. Οι θρακιώτικοι
χοροί... και φυσικά το κλίµα ζεστασιάς (ή δροσιάς αν
προτιµάτε) που δηµιουργήθηκε µεταξύ µας τις τέσσερις
αυτές ηµέρες (αλλά και νύκτες).
Στα µέλη (και φίλους πλέον) της Π. Ο. του ΚΠΕ
Σουφλίου Παναγιώτη Κάβουρα, Γιώργο Καλαϊτζή,
Γιώργο Μπουτάκη, ∆ηµήτρη Στρατάκη, Ιωάννη
Αλεξούδη, Χαράλαµπο Μπαΐρα και Συρµούλα
Αλεξανδρίδου ευχόµαστε καλή συνέχεια στο έργο τους.
Σε όλους δε εµάς καλή δύναµη στα Προγράµµατα Π.Ε.
που υλοποιούµε στα σχολεία µας.
Αλέξανδρος Πανταζίδης
∆ρ.Βιολογίας Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης

Το Θερινό Σχολείο στο Σουφλί µας έδωσε την ευκαιρία
να ανακαλύψουµε την ακριτική περιοχή της θρακιώτικης
γης. Αναπαύεται το βλέµµα στην απεραντοσύνη του
θρακιώτικου κάµπου, όπου πανύψηλες λεύκες
σηµατοδοτούν την κοίτη του ποταµού Έβρου,
ορίζοντας το φυσικό σύνορο µε την Τουρκία. Αξέχαστη
ανάµνηση η βαρκάδα από το ∆έλτα του ποταµού µέχρι
το Θρακικό Πέλαγος. Στο ∆άσος της ∆αδιάς, από το
παρατηρητήριο διακρίναµε µε τα κιάλια αρπακτικά
πουλιά και καταγής κουφάρια ζώων που έχουν
καταβροχθίσει. Η ξενάγηση στο Μουσείο Μεταξιού
µας αποκαλύπτει τα µυστικά παραγωγής του, µιας
τέχνης αξιοθαύµαστης. (...) Ακολουθώντας το «δρόµο
του νερού» ζωντανεύει στη
φαντασία µας ο κόσµος του παρελθόντος (παλιό σχολείο, παλιά σπίτια, κουκουλόσπιτα, βρύσες). Στη δεξίωση του κ.
∆ηµάρχου γευόµαστε ντόπιες νοστιµιές, πίτες, καβουρµά, λουκάνικα, ενώ στο αποχαιρετιστήριο γλέντι µε κιθάρα,
τροµπέτα, τραγούδι και χορό, έχουµε την ευκαιρία να µυηθούµε και στους θρακιώτικους χορούς. Ευχαριστούµε τους
διοργανωτές και ευχόµαστε όλο και περισσότερα Θερινά Σχολεία να προσφέρουν ανάλογες εµπειρίες.
Ρούλα Κλάγκου, φιλόλογος, 30ό Γυµνάσιο Αθηνών

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
Μετά από ένα όµορφο και άνετο ταξίδι φτάσαµε στο ακριτικό
Σουφλί., όπου µας περίµεναν πολλά χαµόγελα για να γίνουν οι
πρώτες γνωριµίες. Και τις υπόλοιπες µέρες αισθανθήκαµε την
ίδια ζεστασιά και φιλικότητα. Το µόνο που δεν είχαν φροντίσει
ήταν να διώξουν τα ... κουνούπια!!!! (...) Φτάνοντας στο
αεροδρόµιο για την επιστροφή, στην Αλεξανδρούπολη, ένοιωθα
ότι δεν µου είχε λείψει καθόλου το σπίτι µου. Οι πέντε µέρες της
παραµονής µας ήταν γεµάτες και µας αποζηµίωσαν για την
απόφαση µας. Ήταν όλα όσα µπορούµε να σκεφτούµε: γνώσεις,
συζητήσεις, γνωριµίες, διασκέδαση.
Ελπίζω οι υπεύθυνοι της Ένωσης και των ΚΠΕ να παραδειγµατιστούν από την αποτελεσµατικότητα αυτού του θεσµού
και να τα επεκτείνουν, ώστε να έχουν την ευκαιρία πολλοί περισσότεροι εκπαιδευτικοί να τα παρακολουθήσουν.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες µας στο ΚΠΕ Σουφλίου για τις αξέχαστες µέρες που
περάσαµε µαζί τους.
Μητσάνη Ευαγγελία, Γαλλικών, 4" Γυµνάσιο Αγ. ∆ηµητρίου

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στο ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αποβιβαζόµαστε από το «∆ιονύσιος
Σολωµός» στο λιµάνι της όµορφης Ζακύνθου, όπου
δεσπόζει η επιβλητική όψη του ναού του Επισκόπου
Αιγίνης Αγίου ∆ιονυσίου, ενώ το τζιπ του ΚΠΕ
Λιθακιάς στέκει «σηµαδούρα» για τα µέλη που
ψάχνουν.Το συνηθισµένο στο «ψάχνεσθαι» µάτι του
Υπευθύνου Κ.Π.Ε. κ. Κωνσταντίνου Γελάδα µας
εντοπίζει και το χέρι του µας κάνει νόηµα να πάµε
κοντά του. Χωρίς να µας γνωρίζει, «ξέρει» ποιοι
είµαστε, ξέρει ότι αναζητάµε εκείνον κι αφού
χαιρετηθούµε, µας ανευρίσκει στη λίστα του και µας
δίνει το ραντεβού: «19.30 στη Μαθητική Στέγη για
γνωριµία και φαγητό» (...)
«Ο πλανήτης κινδυνεύει» ήταν η κεντρική ιδέα της
ανακοίνωσης της κ. Ευγενίας Πισάνου, η οποία
πειστικά και διεξοδικά µας έδωσε αρκετές πληροφορίες για την αναγκαιότητα, τη φιλοσοφία και τα
χαρακτηριστικά της Π.Ε., ενώ ο αναπληρωτής
Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. κ. ∆ιονύσιος Τριαντάφυλλος
παρουσίασε µεθόδους υλοποίησης προγραµµάτων Π.Ε.. Εδώ θα είχα να παρατηρήσω ότι πιο
επιτυχή και κατανοητή ανάλυση του Project δεν είχα
παρακολουθήσει έως τότε! Το πρόγραµµα
εµπλούτισαν µε τις παρουσιάσεις τους για «το
Θαλάσσιο Περιβάλλον και τα Απειλούµενα Είδη»
οι κ. Θεοδόσης Σ., Γαρδέλης, ∆., Γελάδας Κ.

και η κ. Ποµόνη P.. Τους ευχαριστήσαµε θερµά και
συνεχίσαµε µε τη Μελέτη Φυσικού Πεδίου. Τι
εννοώ; Παρατήρηση της χελώνας Caretta-Caretta
και προσπάθειες για

φωτογράφηση της. (...) Ακολούθησε περπάτηµα στο
οικολογικό µονοπάτι του κόλπου του Λαγανά και

Κι όσο για το πρωινό της Κυριακής; Ήταν «άκρως
εκπαιδευτΟΙΚΟ», αφού επισκεφτήκαµε τα σηµαντικά
µουσεία της πόλης («Μελέτη αστικού πεδίου πόλεως
Ζακύνθου», έλεγε το πρόγραµµα) και πήγαµε σε τόπους
ιδιαιτέρου οικολογικού και ιστορικού περιεχοµένου. Τον
καφέ στην Μπόχαλη δεν ξέρω σε τι περιεχόµενο να τον
εντάξω... Η θέα της πόλης, του λιµανιού, της θάλασσας, τ'
ουρανού ήταν µαγευτική, ο αέρας µοσχοµύριζε...δέντρα
(!)κι ο ∆ιονύσης Παπαγιαννόπουλος ξαναζούσε στις
µνήµες κυνηγώντας µ' εκείνη την αξέχαστη ορµή του τον
...«Ποπολάρο».
Κι αν φτάσουµε στη µέρα των συµπερασµάτων και
της αξιολόγησης του έργου που επιτελέστηκε, θα πούµε ότι
κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει µια τέτοια εµπειρία.
Καθ' ένας από µας χρειάζεται να παρακολουθήσει το θερινό
αυτό σχολείο, διότι εκτός από τις γνώσεις που παίρνει,
αποκτά έστω και για λίγο τη νοοτροπία του παιδιού,
έρχεται στη θέση του µαθητή και αντιλαµβάνεται τι πρέπει
ίδιος να κάνει για τους µαθητές του. Λιθακιά, σ'
ευχαριστώ και πάλι. Με φιλία.
Μαρία Ν. Ταστσόγλου, 1 1 ° ∆. Σχ. Κορυδαλλού

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ∆' ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Στις 16, 17 & 18 Μαΐου 2003 οργανώθηκε από το Γραφείο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ∆' ∆/νσης Α/θµιας
Εκπ/σης Αθηνών παρακολούθηση σεµιναρίου κι
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πήλιο, στην οποία
συµµετείχαν 30 εκπαιδευτικοί. Το πρόγραµµα εκτός από το
ψυχαγωγικό µέρος στα καφενεδάκια µε τα παραδοσιακά
γλυκά, τα ουζερί, τις ταβέρνες και τα κέντρα διασκέδασης της
περιοχής, περιελάµβανε επιµορφωτικό σεµινάριο στο ΚΠΕ
Μακρινίτσας και επισκέψεις σε σηµαντικά µέρη.
Το θέµα του σεµιναρίου ήταν: «Τουριστικές διαδροµές στη φύση και την παράδοση του πηλιορείτικου
χωριού» και το πρόγραµµα περιελάµβανε:
Υποδοχή και ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ΚΠΕ από τον υπεύθυνο κ. Άγγελο
Παπαϊωάννου
•
Θεωρητική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα, στο οποίο θα συµµετέχουν
•
Προβολή βιντεοταινίας µε θέµα τη Μακρινίτσα
•
Τυχαία κατανοµή σε τρεις οµάδες µε τα εξής υποθέµατα:
Α. Τουριστικές και οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής (επίσκεψη στους ξενώνες, τα εστιατόρια,
τα καταστήµατα και συνοµιλία µε ιδιοκτήτες και εργαζόµενους)
Β.
Αρχιτεκτονική
και
πολεοδοµική
παράδοση
του
οικισµού
(περιήγηση
σε
τµήµα του οικισµού της Μακρινίτσας και
επίσκεψη
στο
Μουσείο
Λαϊκής
Τέχνης
&
Ιστορίας)
Γ.
Το
φυσικό
περιβάλλον
του
χωριού,
γνωριµία µε τα βότανα της περιοχής και τις
δυνατότητες περιπατητικού τουρισµού
• Έξοδος των οµάδων στο πεδίο εργασίας
τους στην περιοχή της Μακρινίτσας και
καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων
• Επιστροφή στο ΚΠΕ και συζήτηση για
τρόπους παρουσίασης
• Παρουσίαση των εργασιών των οµάδων
• Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου
αξιολόγησης
• Αποχαιρετισµός και αναχώρηση
Το δεύτερο µέρος του συνολικού προγράµµατος
περιελάµβανε επισκέψεις σε σηµαντικούς χώρους
πολιτισµού και ιστορίας του Πηλίου, όπως στο Μουσείο
Θεόφιλου στην Ανακασιά του ∆ήµου Ιωλκού, στη
Βιβλιοθήκη και την εκκλησία των Μηλεών και στα
αρχοντικά των Μηλεών και της Βυζίτσας, παντού µε την
ανάλογη ξενάγηση.
Το συµπέρασµα του όλου προγράµµατος ήταν ότι οι
παρακολουθήσεις σεµιναρίων σε περιφερειακά ΚΠΕ και ο
συνδυασµός τους µε επισκέψεις σ' άλλους χώρους της
περιοχής, αποτελεί ανάγκη
των εκπαιδευτικών. Επιτυγχάνεται η δηµιουργία συνεργασιών, η επαφή µε τη φύση, η εναλλαγή εικόνων, η
γνωριµία µε την κοινωνική κι επαγγελµατική ζωή των κατοίκων της περιοχής µε έµφαση στις ιδιαιτερότητες
της, όπως οι διατροφικές συνήθειες και τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα.
Κατερίνα ∆ήµου, Υπεύθυνη Π.Ε. ∆' ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αθηνών

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•
Μετά από βουνό αιτηµάτων προς το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για τα ΣΠΠΕ του έτους 2002-2003
δόθηκε τελικά παράταση για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων και γίνεται δεκτή η επιλεξιµότητα των
δαπανών για την πραγµατοποίηση ηµερίδων µέχρι 30/9/2003. Ήταν φυσικό κι επόµενο να γίνει µετά τις
αγχώδεις περσινές διαδικασίες. Ωστόσο ας γίνει αυτό χρήσιµο µάθηµα για τα φετινά ΣΠΠΕ, που
προβλέπεται να είναι και περισσότερα. Πότε θα βγει η προκήρυξη; Οι συνάδελφοι στα σχολεία αναµένουν
για έγκαιρο προγραµµατισµό.
•
Συνέδριο µε θέµα : «Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µνηµεία και µουσεία & Σχεδιασµός
εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισµού,
τον ICOM και τις ∆/νσεις Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης Λέσβου στις 17-19/10/2003 στη Μυτιλήνη. Κόστος
50 ευρώ. Πληροφορίες: 2251047033 και2253054434 ή στο www.petrifiedforest.gr
•
Επιστηµονικό σεµινάριο για τη διαθεµατικότητα και το µάθηµα της Ιστορίας στην Πρωτοβάθµια
και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση διοργανώνουν οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ στις 28-30/11/2003 στην
Αθήνα (ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7). Κόστος 120 ευρώ. Πληροφορίες: 2103615780 ή στο www.metaixmio.gr
•
Είναι γνωστό ότι από τις 21/5/2003 το Παιδαγωγικό* Ινστιτούτο προκήρυξε διαγωνισµούς για τη
συγγραφή νέων βιβλίων και στις δυο εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αν και τα χρονικά περιθώρια ήταν
ασφυκτικά, πολλοί συνάδελφοι-µέλη µας συµµετείχαν στις σχετικές συγγραφικές οµάδες και αρκετοί
ακόµη επελέγησαν για τις επιτροπές αξιολόγησης από το Π.Ι. Το θετικό πάντως είναι ότι η περίφηµη
«διαθεµατική προσέγγιση», που την έχουµε ως ευαγγέλιο στην Π.Ε., χαρακτηρίζεται πια ως βασική
συνιστώσα αλλά και προτεραιότητα όλου του Αναλυτικού Προγράµµατος!
•
Πολλά µέλη µας, επίσης, εκµεταλλευόµενα την εµπειρία που αποκόµισαν από την ενασχόληση τους
µε προγράµµατα Π.Ε., υπέβαλαν αίτηση για τις νεοπαγείς θέσεις Υπευθύνων Πολιτιστικών
∆ραστηριοτήτων στις κατά τόπους ∆/νσεις Εκπ/σης, οι οποίες προκηρύχθηκαν επίσης διπλές στα πρότυπα
των αντίστοιχων της Π.Ε. Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία!
•
Αποχώρησαν από το ΚΠΕ Αργυρούπολης δύο µέλη της Παιδαγωγικής Οµάδας, η Λώρα
Αννουσάκη και ο Κυριάκος Λεµπέσης. Η προσφορά τους ήταν σηµαντική στο έργο του ΚΠΕ την τελευταία
διετία και η απουσία τους είναι αισθητή. Επέστρεψαν πάντως χαρούµενοι στα σχολεία τους, ενώ οι θέσεις
τους ήδη προκηρύχθηκαν από το ΥΠΕΠΘ. Στο ΚΠΕΑ µπορείτε µε τις µαθητικές σας οµάδες να
παρακολουθήσετε ηµερήσια προγράµµατα Π.Ε. µε θέµα: «∆άσος-Περιαστικό πράσινο», «∆ασικές
πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου», «Το νερό-τα ρέµατα», «Η θάλασσα», «Επικονίαση στα φρυγανικά
οικοσυστήµατα» και «Κυκλοφοριακό-Ατµοσφαιρική ρύπανση». Μπορείτε επίσης να ενταχθείτε στα
Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα «Θάλασσα» και «Βιώσιµες πόλεις-Ποιότητα ζωής». Τηλεφωνήστε: 2109959251
•
Αποχωρήσεις υπήρξαν και στο ΚΠΕ ∆ραπετσώνας. Ο πρόσφατα τοποθετηθείς Αυγερινός
Γεωργόπουλος επελέγη ως Υπεύθυνος Π.Ε. της Α/θµιας Πειραιά και στο ΚΠΕ∆ έµειναν µόνο τρεις
συνάδελφοι. Ωστόσο µπορείτε να παρακολουθήσετε ηµερήσια προγράµµατα Π.Ε. µε θέµα:
«Παραθαλάσσια διαδροµή», «Η θαλάσσια ζωή και η αλιεία στο Σαρωνικό» και «Το λιµάνι του Πειραιά χθες
και σήµερα». Επίσης, µπορείτε να συµµετάσχετε στο νέο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο «Τα λιµάνια της
Ελλάδας». Τηλεφωνήστε: 2104624627.
•
Το τρίτο ΚΠΕ του λεκανοπεδίου δυστυχώς θα αργήσει όπως φαίνεται να λειτουργήσει. Το ΚΠΕ
Αµαρουσίου παρουσιάζει πρόβληµα στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς µέσα στο Κτήµα Συγγρού. Για να
γίνει η υπογραφή της σύµβασης ΥΠΕΠΘ-∆ήµου, να προκηρυχθεί η στελέχωση του και να λειτουργήσει,
πρέπει να αναµένουµε δικαστικές αποφάσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Η ∆.Ε. αγωνίζεται να επιβιώνει οικονοµικά λαµβάνοντας διάφορα µέτρα, χωρίς να παραµελεί τους στόχους
της µέσα από συνεχείς και ποικίλες εκδηλώσεις. Εσείς οφείλετε µόνο να ανανεώνετε τη συνδροµή σας, που
αποτελεί το µοναδικό µας έσοδο. Μην την αµελείτε! Φροντίστε το ως το τέλος του χρόνου,
επικοινωνώντας µε τον ταµία Κυριάκο Λεµπέση (6945898564) ή αποστέλλοντας ταχυδροµική επιταγή 20
ευρώ στο όνοµα του και στη διεύθυνση: Μιαούλη 6 Αργυρούπολη 16451

Το παρόν τεύχος του «άκρως εκπαιδευτΟΙΚΟ» είναι εξολοκλήρου µια προσφορά του Ανδρέα
Σεληνιωτάκη, συναδέλφου και µέλους της ∆.Ε. του Παραρτήµατος, η οποία τον ευχαριστεί θερµά.

