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Ξανά στο "Περιβάλλον"
µας
Με
την
καινούρια
σχολική
χρονιά
βρισκόµαστε πάλι στο
γνωστό µας περιβάλλον,
στο σχολείο µας, στην
τάξη µας. στην έδρα µας,
στα
παιδιά
µας.
Εµείς, είµαστε κοντά σας
για να σας ευχηθούµε
καλή σχολική χρονιά και
να σας θυµίσουµε, αν
ήδη δεν το έχετε κάνει,
ότι είναι καιρός να
σχεδιάσετε το καινούριο
σας
πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
.
Μπορεί όµως να πείτε ότι
αυτό
το
έχουµε
ξανακούσει, και έχουµε
βαρεθεί να σχεδιάζουµε
προγράµµατα Π.Ε., να
δουλεύουµε στα κενά
µας.
ή
µετά
τα
µαθήµατα, ή ακόµη και
τα Σαββατοκύριακα και
α ς πε ρ άσ ε ι κ αι µι α
χρονιά χωρίς να κάνουµε
τίποτα,
βρε
αδερφέ.
Είναι αλήθεια ότι όποιος
ψάχνει για επιβράβευση
θα απογοητευθεί. Και αν
κάποιοι κουράστηκαν,
δεν πειράζει, υπάρχουν
κάποιοι άλλοι που ίσως
αυτή
τη
χρονιά
αισθάνονται σε φόρµα.
Και
για
τους
κουρασµένους
όµως,

υπάρχει λύση. Επειδή
το περιβάλλον δεν
µπορεί να περιµένει,
και
τα
παιδιά
περιµένουν από µας,
υπάρχουν και άλλοι
τρόποι
για
να
τα
ευαισθητοποιήσουµε.
Μπορούµε και την ώρα
που
διδάσκουµε
τα
καθηµερινά
µας
µαθήµατα να κάνουµε
Π.Ε. Αρπάζοντας κάθε
ευκαιρί α που µ ας
δίνεται,
από
µια
εφαρµογή της φυσικής
ή της χηµείας, ένα
κείµενο, ένα ποίηµα,
ακόµη και µια άσκηση
αριθµητικής.
Είναι
σίγουρο, ότι το θέµα
περιβάλλον θα κινήσει
την προσοχή των
παιδιών και έτσι το
µάθηµα
µας θα
αποκτήσει ενδιαφέρον
και θα περάσουµε τα
µηνύµατα µας στα
παιδιά .
Συνάδελφοι.
Καλή
χρονιά!
Και µην ξεχνάτε, ότι
αυτό
ακριβώς
περιµένουν από µας:
Να βαρεθούµε και να
τα
παρατήσουµε.
∆εν θα τους κάνουµε τη
χάρη!

Πέντε νέα
Κέντρα Π.Ε.
"στα σκαριά"
Τα Κ.Π.Ε. που ήδη
λειτουργούν,
έχουν
αρχίσει να πείθουν
για τη σηµαντική
συµβολή τους στην
ενίσχυση της Π.Ε.
µέσω της ανάπτυξης

Πέντε χρόνια µετά τη
∆ιεθνή Συνδιάσκεψη
για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη
(Ρίο- 1992) και 20
χρόνια
µετά
το
συνέδριο για την
Π.Ε. της Τυφλίδας,
στη
∆εκέµβριο
Θεσσαλονίκη
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη µε
τίτλο:
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κ

ΚΑΙ

Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α :

Εκπαίδευση
και
Ευαισθητοποίηση
των πολιτών για την
Αειφορία"
Θεσσαλονίκη
8-12 ∆εκεµβρίου

εκπαιδευτικών
και
επιµορφωτικών
δράσεων,
τοπικών
και
διεθνών
συνεργασιών.
Έτσι
το
ΥΠΕΠΘ
συνεχίζει να προωθεί
το θεσµό των Κ.Π.Ε.
σε συνεργασία µε την
τοπική αυτοδιοίκηση
και το Ε.Ι.Ν. και
επίκειται
η
δηµοσίευση
στο
Φ.Ε.Κ. της ίδρυσης
νέων Κέντρων στη
∆ραπετσώνα,
στις
Σπέτσες,
στην
Καλαµάτα,
στη
Ζάκυνθο και στην

Αρναία.

Τί κινείται στη ∆ευτεροβάθµια
Στη σελ. 2
Εκπαίδευση;

Περιβάλλον
και
Κοινωνία

Τεύχος 3
τηλ. 9223342

συνέχεια στη σελ.2

Συνεδριακό
Κέντρο ι
Βελλίδη
Στη ∆ιάσκεψη που
οργανώνεται από
την UNESCO και
την
Ελληνική
Κυβέρνηση,
θα
κληθούν ειδικοί απ'
όλο
τον
κόσµο.
Η ΠΕΕΚΠΕ, που
συµετέχει
µε
εκπροσώπους
της
στην Συντονιστική
Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή
Επιτροπή
(ΣΟΕ)
έπαιξε
ένα
σηµαντικό ρόλο στη
διοργάνωση αυτή.
συνέχεια στη σελ. 3

Πέντε νέα Κ.Π.Ε.
συνέχεια από την 1 σελ.
Νέες, λοιπόν υποδοµές µακράς πνοής θα δοθούν στη
διάθεση του εκπαιδευτικού κόσµου, των µαθητών και των
τοπικών κοινωνιών για την προαγωγή της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
*
Στη
∆ραπετσώνα,
στο
κτίριο του
παλιού
"Απεντοµωτηρίοΰ", θα στηθεί αστικού τύπου -Κ.Π.Ε., που θα
εστιάζει σε θέµατα βιοµηχανίας, ρύπανσης, µεταφορών κ.ά.,
απευθυνόµενο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της
∆υτικής Αττικής.
*
Στις Σπέτσες, µε
αξιοποίηση και ανακαίνιση του
ξεχασµένου θησαυρού της Αναργυρείου
Σχολής,
θα
δηµιουργηθεί περιφερειακού τύπου Κέντρο µε µεγάλες
δυνατότητες φιλοξενίας µαθητών και εκπαιδευτικών.
*
Στην "Αρχόντισα του Μεσσηνιακού", Καλαµάτα, το
παλιό ∆ηµαρχείο και µέρος του ∆ηµοτικού ξενώνα θα Ι
στεγάσουν το Κ.Π.Ε., που φαίνεται να
στηρίζουν µε
εξαιρετική θέρµη η Αυτοδιοίκηση και οι συνάδελφοι.
*
Στη Ζάκυνθο, η caretta- caretta θα βρει νέους φίλους
και η Λιθακιά θα στεγάσει το νέο Κ.Π.Ε.
*
Τέλος, οι συνάδελφοι της Χαλκιδικής αναλαµβάνουν
ένα στοίχηµα στη µαθητική εστία του Ε.Ι.Ν., στην Αρναία.
Ελπίζουµε, ότι όλα θα πάνε καλά και ότι τα νέα Κ.Π.Ε. i
θα στελεχωθούν κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινωνιών.
Αναµένεται ότι η δεξαµενή του 2ου Κ.Π.Σ. θα
τροφοδοτήσει και αυτά τα νέα ξεκινήµατα.
Εµείς, ευχόµαστε κάθε επιτυχία και δηλώνουµε
πρόθυµοι να βοηθήσουµε στα πρώτα βήµατα.

Γιώργος Φαραγγιτάκης
Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟ ΜΑΣ
Τα προβλήµατα που παρουσιάζει το καταστατικό της ΠΕΕΚΠΕ
συζητήθηκαν στη ∆.Ε. τον Παραρτήµατος µας. Αποφασίστηκε να
αρχίσει µια διερεύνηση αυτών των προβληµάτων- κυρίως
οργανωτικών- και µια προσπάθεια να διαµορφωθούν προτάσεις για
την επίλυση τους. ώστε να τεθεί το θέµα στην επικείµενη
εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. µέσα στο 1998. Μερικά από τα προβλήµατα
αυτά εντοπίζονται :
α) στην επαναδιατύπωση των στόχων της ΠΕΕΚΠΕ. ώστε να
αποκτήσουν περισσότερη σαφήνεια και πυκνότητα
β) στον τρόπο συγκρότησης και απαρτίας της Γ.Σ.
γ) στη διατύπωση και ψήφιση από τη Γ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ του
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των Παραρτηµάτων και την
οριοθέτηση των σχέσεων τους µε το ∆.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ.
Τα προβλήµατα αυτά. καθώς και όσα άλλα µπορεί κανείς να
εντοπίσει, πρέπει να αντιµετωπισθούν έγκαιρα, ώστε να µη
δηµιουργήσουν ανυπέρβλητα εµπόδια στη λειτουργία της ΠΕΕΚΠΕ
στο εγγύς µέλλον.
Καλούνται οι συνάδελφοι, που αντιλαµβάνονται τη σοβαρότητα του
θέµατος, να καταθέσουν τον προβληµατισµό τους και τις προτάσεις
τους είτε ταχυδροµικά, είτε µε φαξ στα γραφεία της ΠΕΕΚΠΕ,
Βουλιαγµένης 1.
Σύντοµα θα οριστεί ανοιχτή συζήτηση της ∆.Ε. του Παραρτήµατος
µας µε θέµα το καταστατικό, για την οποία θα υπάρξει έγκαιρα
ανακοίνωση.
Αθανάσιος Καλαϊτζίδης

Πιστεύουµε ότι όλοι οι
συνάδελφοι της ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης έχουν δει τον
περίφηµο µπλε φάκελλο των
προγραµµάτων κινητικότητας.
Το Παράρτηµα Αττικής
της ΠΕΕΚΠΕ οργάνωσε τον
Ιούνιο ενηµερωτική συνάντηση,
στην οποία οι συνάδελφοι των
(Π.Κ.)
προγραµµάτων
κινητικότητας, ενηµέρωσαν τους
ενδιαφερόµενους.
Για όσους δεν έχουν ακόµη
ενηµερωθεί παραθέτουµε µερικές
πληροφορίες σχετικές µε τα
ενδιαφέροντα
αυτά
προγράµµατα:
Τα Π. Κ. αποτελούν µια
ενέργεια
του
1ου
υποπρογράµµατος του ΕΠΕΑΕΚ
(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για
την
Εκπαίδευση
και
την
Επαγγελµατική Κατάρτιση).
Στόχος των Π.Κ. είναι να
φέρουν σε επαφή τους Εκπ/κούς
και µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας
εκπ/ σης µε συναδέλφους τους και
µε µαθητές άλλων περιοχών στην
Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες καθώς και µε. εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και πηγές νέων γνώσεων
και
εµπειριών,
ώστε
να
ανταποκρίνονται στις συνεχώς
εξελισσόµενες απαιτήσεις και
προκλήσεις της εποχής µας.
Οι
δράσεις
που
προβλέπονται από τα Π.Κ. είναι
οι παρακάτω:
∆ΡΑΣΗ
Ι:
Προγράµµατα
εκπαιδευτικών σε ατοµική ή
οµαδική βάση
α)
Ατοµικά
εκπ/κά
προγράµµατα
• Επισκέψεις µελέτης,
• Προπαρασκευαστικές
επισκέψεις
• Πρακτική άσκηση
β) Οµαδικά
εκπ/κά
προγράµµατα
• Θεµατικά σεµινάρια
συνέχεια στη σελ. 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα

•
•
•

συνέχεια από τη σελ. 2
Σεµινάρια ενηµέρωσης & εµβάθυνσης
Επισκέψεις µελέτης
Θερινά σεµινάρια γλωσσικής επιµόρφωσης

II: Κινητικότητα µαθητών σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο
•
Εκπ/κές επισκέψεις
•
Σεµινάρια
προσανατολισµού
και
ενηµέρωσης
•
Εργαστηριακή άσκηση
•
Συνδυασµός εκπαιδευτικής επίσκεψης και
1. Συνάντηση µε κεντρική οµάδα ενδιαφέροντος τα πρακτικής άσκησης
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στις 22 Σεπτεµβρίου
∆ΡΑΣΗ ΙΙΙ: Πολυεταιρικές σχολικές συµπράξεις
1997
•
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών
2.Συνάντηση µε κεντρική οµάδα Πανεπιστηµιακούς •
Συµπράξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
και Ερευνητές στις 3 Οκτωβρίου 1997

Με στόχους:
α) την επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης και
των εµπειριών στην Ελλάδα και
β) την τοποθέτηση µιας κρίσιµης µάζας ανθρώπων
σε βασικά θέµατα της ∆ιάσκεψης
οργανώθηκαν και θα οργανωθούν κατά σειράν οι
παρακάτω προσυνεδριακές συναντήσεις:

3.
Συνάντηση
µε
κεντρική
οµάδα
τους
Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µε θέµατα 1) επισκόπηση της
κατάστασης και 2) η σχέση της πρόσφατης γόνιµης
ελληνικής
εµπειρίας
της
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στα σχολεία, σε σχέση µε τις
διαφαινόµενες απαιτήσεις και τάσεις διεύρυνσης
της. ώστε να καλύψει επαρκώς τις διάφορες πτυχές
της
βιώσιµης
ανάπτυξης
και
αειφορίας,
περιλαµβανοµένων θεµάτων επενδύσεων στην
τυπική παιδεία και σχέσεων της µε την "άτυπη" και
"µη τυπική".
Η συνάντηση προβλέπεται για τις 24-25 Οκτωβρίου
1997.
4.
Συνάντηση
µε
κεντρική οµάδα τις
Μη
Κυβερνητικές
Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις
(ΜΚΟ) και Κοινωνικούς Φορείς.

Η συνάντηση προβλέπεται για τις 7 Νοεµβρίου 1997.
Τα συνοπτικά συµπεράσµατα και προτάσεις που θα
προκύψουν από κάθε Προσυνεδριακή Συνάντηση,
µαζί µε τον κατάλογο των ατόµων και φορέων που
συνέβαλλαν στη διαµόρφωση τους θα δηµοσιευθούν
(ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) και θα υποβληθούν
για να συµπεριληφθούν στις αντίστοιχες συνεδρίες
της ∆ιάσκεψης.
Παράλληλα ελπίζεται ότι µε τη βοήθεια των ΜΜΕ
και µέσα από τη δράση όλων των εµπλεκοµένων
φορέων θα δοθεί στην ελληνική κοινωνία ένα ισχυρό
µύνηµα για την ανάγκη ενδυνάµωσης και διεύρυνσης
της περιβαλλοντικής Εκπ/σης και γενικότερα της
κατάλληλης παιδείας και τον αναπροσανατολισµό
του περιεχοµένου και ύφους της ζωής και των
επιλογών
µας,
έτσι
ώστε,
όχι
µόνο
να
αντιµετωπίσουµε τις ουσιώδεις ανάγκες της δικής
µας γενιάς αλλά και να µην υποθηκεύσουµε την
δυνατότητα των επόµενων γενεών να αντιµετωπίσουν
κι εκείνες επαρκώς τις δικές τους ανάγκες και
προσδοκίες.

∆ΡΑΣΗ

IV: Υποστηρικτικές ενέργειες
Ηµερίδες ενηµέρωσης
Σεµινάρια
Μελέτες

∆ΡΑΣΗ

•
•
•

Αντιλαµβάνεστε ότι είναι σπουδαία
ευκαιρία για µας και για τους µαθητές µας. την
οποία δεν πρέπει να αφήσουµε να πάει χαµένη.
Είναι από τις λίγες φορές που, εµείς, οι
εκπαιδευτικοί έχουµε τη δυνατότητα να
ταξιδέψουµε και να επιµορφωθούµε, µόνοι µας,
µε άλλους συναδέλφους ή µε τους µαθητές µας.
Το δυσάρεστο της όλης ιστορίας είναι ότι
στα Π.Κ. δεν µπορούν να πάρουν µέρος οι
συνάδελφοι της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Το πρόβληµα αυτό επισηµάνθηκε από την
ΠΕΕΚΠΕ στους αρµόδιους, αλλά δεν είναι
εύκολο να αλλάξει, γιατί πρόκειται για γραµµή
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. που δίνει
βάρος στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ελπίζουµε σύντοµα να ρυθµιστεί το θέµα αυτό
έτσι ώστε και οι συνάδελφοι της Πρωτοβάθµιας
να µπορέσουν να επωφεληθούν από τα Π.Κ.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να
αρχίσουν
τις
µετακινήσεις,
µπορούν
να
απευθύνονται για πληροφορίες στα:
=> Εθνικό Ιδρυµα Νεότητας
Ξενοφώντος 15α. 10547 Αθήνα, Τηλ. 3314390
=> ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/
σης Γραφείο Κινητικότητας
Ερµού 15,11742 Αθήνα, Τηλ. 3237742
=> Ενιαίος ∆ιοικ, Τοµέας θεµ. Ε.Ε. £ Κ.Π.Σ.
.∆ιεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου ".Στηριξης
Τµήµα Λ
Ερµού 15, 11742 Αθήνα, Τηλ. 3313164

«ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»
Ένα δραστήριο ∆ίκτυο Π. Ε.
Επταήµερο Σεµινάριο για του Συντονιστές των οµάδων Π.Ε. του ∆ικτύου Π.Ε.
"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», πραγµατοποίησε το Παιδ. Τµήµα ∆.Ε. του ∆.Π. Θράκης, στην
Αλεξανδρούπολη, από 22 µέχρι 28 Αυγούστου. Το Σεµινάριο χρηµατοδοτήθηκε από
το Ε.Ι.Ν. στα πλαίσια των προγραµµάτων κινητικότητας. Επισήµως, πήραν
µέρος 20 εκπ/κοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, συντονιστές των οµάδων- µελών
του ∆ικτύου, αλλά το Πρόγραµµα παρακολούθησαν αρκετοί ακόµη καθηγητές και
φοιτητές.
Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα αυτού του Σεµιναρίου ήταν τρία:
α) Οι οµιλητές. Μίλησαν 14 ξένοι οµιλητές, προερχόµενοι από σχεδόν όλες τις
χώρες της Ευρώπης. Ήταν εκπαιδευτικοί της Β'/θµιας, Πανεπιστηµιακοί,
ερευνητές, µέλη N.G.O. κλπ. Ορισµένοι απ" αυτούς εντυπωσίασαν και
ενθουσίασαν τους 'Ελληνες εκπαιδευτικούς.
β) Εργασία πεδίου. Αν συµπεριλάβουµε και τµήµα της εκπαιδευτικής εκδροµής
στο ∆έλτα του Έβρου. στο Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε εργασία πεδίου τριών
ηµερών σε θέµατα σχετικά µε το ποτάµι ( Βοτανική- Ζωολογία- Ασπόνδυλα.
Χηµικός - Βιολογικός προσδιορισµός της ποιότητας του νερού, εκπ/κές
δραστηριότητες στο ποτάµι). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι
αλληλοενθουσιάστηκαν κι έτσι τo ∆ίκτυο απέκτησε µόνιµους εκπαιδευτικούς επιστηµονικούς συµβούλους Μαρία
Ιορδανίδου- ασπόνδυλα. ∆ηµήτρης
Μπαµπαλάκος- βοτανική. Κώστας Ουζούνης- χηµικοί προσδιορισµοί).
γ) Η ατµόσφαιρα. Ήταν κάτι που πλησίαζε πολύ το τέλειο. Αναπτύχθηκαν
θαυµάσιες διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων (εκπαιδευοµένων
και εκπαιδευτών). Η παρουσία δύο τροβαδούρων των δύο τροβαδούρων του
∆ικτύου), έδωσε µια ξεχωριστή... νότα στο Σεµινάριο.
Υπεύθυνος του Σεµιναρίου ήταν ο καθηγητής του Π.Τ.∆.Ε. κ. Κ. Ουζούνης, ενώ
για τα οργανωτικά ήταν υπεύθυνος ο Συντονιστής του ∆ικτύου ∆ηµήτρης
Καλαϊτζίδης. Πληροφορίες σχετικά µε το ∆ίκτυο µπορεί κανείς να πάρει από τον
Συντονιστή ∆ηµήτρη Καλαϊτζίδη (τηλ. 4835534) και από το ΥΠΕΠΘ (∆όµνα
Μιχαήλ, τηλ. 3229923).

ΠΟΥΛΙΑ
της
ελληνικής φύσης
κοµµάτι-κοµµάτι
Μια
έκθεση µε τον
παραπάνω
τίτλο
παρουσιάζεται
στην
Αθήνα, στον χώρο του
Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Αθηναίων,
αίθουσα Τσίλλερ, από
18 έως 3Ο Νοεµβρίου.
Στην
έκθεση
αυτή
παρουσιάζονται πάνω
από 170 είδη πουλιών
της ελληνικής φύσης
µε την τεχνική του
παζλ σε ξύλο.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ TOY GREEΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Από 22 µέχρι 25 Αυγούστου, πραγµατοποιήθηκε στο Π.Τ.∆.Ε.. του ∆.Π.θ., στην
Αλεξανδρούπολη, τo Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του GREEΝ (Global Rivers
Environmental Education Νetwork).
Οργανωτής του Συνεδρίου ήταν το ∆ηµοκρίτειο Π.Θ. - Π.Τ.∆.Ε.. µε υπεύθυνο τον
καθηγητή Κ. Ουζούνη. ενώ µε τα οργανωτικά θέµατα ασχολήθηκε ο Εθνικός
Συντονιστής του GREEΝ στην Ελλάδα. ∆ηµήτρης Καλαϊτζίδης. Συµµετείχαν 33
άτοµα από 17 χώρες της Ευρώπης και το κύριο θέµα ήταν η συζήτηση του
καταστατικού, η αναγγελία της ίδρυσης και η εκλογή του ∆.Σ. του GREENEurope. Ίσως είναι χρήσιµο να πούµε, ότι το GREEΝ είναι ένα παγκόσµιο
οικουµενικό ; ∆ίκτυο Π.Ε., που ειδικεύεται στην Π.Ε. µέσω της µελέτης των
ποτάµιων οικοσυστηµάτων και των υδρολογικών λεκανών. Αντιπροσωπεύεται σε
περισσότερες από 130 χώρες και έχει διαιρεθεί σε GREEΝ -Ηπείρων. Λοιπόν το
GREEΝ - Europe ιδρύθηκε στις 25 Αυγούστου 1995 στην Αλεξανδρούπολη και ένα
από τα ιδρυτικά µέλη ήταν και η ΠΕΕΚΠΕ.
Πρόεδρος εξελέγη ο Γερµανός Stefan Prigge. του οποίου ιδέα ήταν το GREEΝ Europe και για το οποίο έχει δουλέψει πολύ καιρό.
Στο ∆.Σ. εξελέγησαν οι Εθνικοί Συντονιστές των χωρών: Ελλάδας, Αγγλίας, ∆ανίας,
Πολωνίας, Ουγγαρίας, Ολλανδίας. Το Εθνικό ∆ίκτυο «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», αποφάσισε
να γίνει σύντοµα µέλος του GREEΝ - Europe, διατηρώντας ταυτόχρονα τον
ξεχωριστό του χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες για το GREEΝ - Europe, µπορείτε να πάρετε από τον
Εθνικό Συντονιστή ∆ηµήτρη Καλαϊτζίδη (τηλ. 4835534).

Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης
γίνονται
παιχνίδια ανάλογα µε
την
ηλικία
των
µαθητών,
από
το
Νηπιαγωγείο ως το
Λύκειο.

Για περισσότερες
π λ η ρ οφ ο ρ ί ες
επικοινωνήστε πριν
από την έκθεση:
0695-63084
9321702
και κατά τη διάρκεια
της έκθεσης:
3621601
9321702

