Και µε το φως του
Οκτωβρίου
επανέρχονται
Συνάδελφοι, γεια σας και Καλή
Χρονιά!
Πως πάει η Περιβαλλοντική;
Σχεδιάσατε τα καινούρια σας
προγράµµατα; ∆ε µας φθάνει ο
πόνος µας,
θα λένε οι
συνάδελφοι που εργάζονται στα
Λύκεια, την Περιβαλλοντική θα
σκεφτόµαστε; Να δούµε πως θα
τα βγάλουµε πέρα µε τα νέα
συστήµατα, έχουµε και τις
συνθετικές εργασίες.
Μα ακριβώς γι αυτές πρόκειται!
Συνάδελφοι,
σκεφτείτε
τις
συνθετικές
εργασίες
σαν
ευκαιρία για Π.Ε. Εµείς σαν
καλοί
εκπαιδευτΟΙΚΟΙ.
βλέπουµε παντού ευκαιρίες για
ΓΙΕ. Τώρα µάλιστα που
τελείωσε και το πήγαινε- έλα µε
τις εκλογές θα µαζευτούµε και
θα
σκεφτούµε
και
τα
προγράµµατα.
∆εν καταλάβατε: Έχουµε πάλι
εκλογές. Να ετοιµαστείτε να
ξαναψηφίσετε! Όχι βέβαια για
∆ήµαρχο η για Νοµάρχη αλλά
για τη νέα ∆ιοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήµατος.
Εµείς σας δίνουµε µερικές
ιδέες:
Ψηφίστε παλιούς που έχουν
δουλέψει και έχουν δοκιµαστεί.
Ψηφίστε
καινούριους
για
ανανέωση και νέες ιδέες.
Ψηφίστε τον εαυτό
σας:
Ευκαιρία να δοκιµάσετε να
κάνετε πράξη αυτά που
σκέφτεστε.
Πάντως µην αδρανείτε!
Η αδράνεια είναι νόµος της
Φυσικής
αλλά
όχι
της
Περιβαλλοντικής!
Καλή Χρονιά.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Πέρασαν κιόλας δυο χρόνια από την τελευταία εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση του Παραρτήµατος .∆υο χρόνια που θέλουµε να πιστεύουµε ότι ήταν δηµιουργικά . Η εκλεγµένη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παρατήµατος προσπάθησε στα πλαίσια του εφικτού να υλοποιήσει όλες τις προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Έτσι λοιπόν µπήκε µια τάξη στα οικονοµικά του Παρατήµατος . δηµιουργήθηκε ένα σωστό και πλήρες αρχείο µελών και εκδόθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Παραρτήµατος . Τηρώντας τις προτάσεις της Γενικής
Συνέλευσης προσπαθήσαµε για την οριζόντια ενηµέρωση των συναδέλφων και
µε πολλές εκδηλώσεις καταφέραµε να καταξιώσουµε την ΠΕΕΚΠΕ και το
Παράρτηµα στον εκπαιδευτικό κόσµο. Σίγουρα δεν έγινε κοσµογονία . Πολλά
µπορούσαν να γίνουν ακόµη . πολλά πρέπει να γίνουν στη συνέχεια.
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Παραρτήµατος που θα γίνει την Κυριακή 22-11-98 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Νέας
Γενιάς Αχαρνών 417 (Στάση ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος) στις 10 το
πρωί για να σχεδιάσουµε µαζί το µέλλον του Παραρτήµατος.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα γίνει
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 29/11/98. Η επαναληπτική
Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί ανεξαρτήτως απαρτίας
Υποψηφιότητες για τη νέα ∆ιοικούσα Επιτροπή µπορούν να δοθούν τηλεφωνικά σε όλα τα µέλη της απερχόµενης ∆ιοικούσας Επιτροπής και ο κατάλογος των
υποψηφίων θα συµπληρωθεί την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Θεωρείται αυτονόητο ότι το δικαίωµα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν όλα τα µέλη του Παρατήµατος που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα µέχρι και το 1997. Πρέπει να τολίσουµε ότι οι εκλογές για το Παράρτηµα γίνονται µόνο µε την παρουσία των µελών και όχι δι' αλληλογραφίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το καταστατικό πρέπει να δοθούν δύο ηµεροµηνίες µε απόσταση µιας εβδοµάδας για τακτική και επαναληπτική Γ.Σ . Από τη ∆.Ε βάρος θα δοθεί
στην επαναληπτική Γ/Σ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ:
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούττολης (Κ.Π.Ε.Α.), συνεχίζει για
τέταρτη σχολική χρονιά τη δράση του αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές, τοπικές
και διεθνείς δραστηριότητες.
Στις εγκαταστάσεις του (Μπουµπουλίνας 3, τηλέφωνα: 9959250-1) και σε εξορµήσεις
πεδίου, υλοποιούνται προγράµµατα Π.Ε. για µαθητικές οµάδες µε θέµατα το δάσος, το
περιαστικό πράσινο, τις δασικές πυρκαγιές, το νερό, τα ρέµατα, τη θάλασσα και άλλα.
Οι σχολικές οµάδες (25-30 ατόµων) εξασφαλίζουν τη συµµετοχή τους κατά σειρά
προτεραιότητας σε συνεννόηση µε τους Υπεύθυνους Π.Ε. των ∆/νσεων. Το Κ.Π.Ε.Α.
συντονίζει τη λειτουργία σχολικών θεµατικών δικτύων Π.Ε. όπως «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΑΕΡΑΣ ΚΑ! ΥΓΕΙΑ», «∆ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ».
Τα επιµορφωτικά του προγράµµατα, που γίνονται σε συνεργασία µε τις τοπικές
∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, έχουν τριήµερη διάρκεια και σε µια πορεία γενικού
-ειδικού συνδυάζουν θεωρία και πρακτική σε µια σχέση 1:2. Επιδιώκουν την ενίσχυση των
συναδέλφων που επιθυµούν να εµπλακούν στην Π.Ε. εστιάζοντας στην κατεύθυνση
συγκεκριµένων εφαρµογών του περιβάλλοντος της Αττικής.
Οι τοπικές συνεργασίες έχουν να κάνουν µε δηµοτικές και διαδηµοτικές δράσεις, µε
προώθηση της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
και άλλα.
Τέλος, οι διεθνείς δραστηριότητες περιλαµβάνουν διεθνή προγράµµατα όπως:


Το πρόγραµµα Π.Ε. µε σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ
ΦΥΛΛΟ».



Το πρόγραµµα «ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ» µε το Κ.Π.Ε. Στοκχόλµης.



Το πρόγραµµα BISEL (Βιολογικοί δείκτες στη Β/θµια Εκπ/ση) µε το Πανεπιστήµιο της Γάνδης.



Το πρόγραµµα «ΑΕΡΑΣ - ΥΓΕΙΑ» µε το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος και το Κ.Π.Ε.
Μονπελιέ της Γαλλίας.



Την υποστήριξη προγραµµάτων όπως τα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», προγράµµατα
κινητικότητας και άλλα.

Από φέτος στο ΚΠΕΑ η υποδοµή και ο εξοπλισµός έχουν βελτιωθεί σηµαντικά χάρη στη
συνεργασία του ∆ιευθυντή µε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το ∆ήµο Αργυρούπολης και στη
χρηµατοδότηση από το 2° ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Καθοριστική είναι η συνδροµή των
ανθρώπινων πόρων : η νέα παιδαγωγική οµάδα, η επιστηµονική στήριξη, η αποδοχή της
τοπικής κοινωνίας, η συνεργασία των Υπευθύνων Π.Ε. και άλλων προσώπων ή φορέων, η
ενεργός συµµετοχή και η αγάπη του εκπαιδευτικού κόσµου και η εξαιρετικά θετική
ανταπόκριση των παιδιών.
Η νέα παιδαγωγική οµάδα απαρτίζεται από τους :
Γιώργο Φαραγγιτάκη, Νίκο Στεφανόπουλο, Λίνα Βρούτση, Πέννυ Γιαννόπουλου, Αγγελική
∆αλαµάγκα, ∆ήµητρα Φλώρου.
Ελάτε κοντά µας να ενώσουµε τις προσπάθειες µας για το κοινό µας µέλλον !
Το κείµενο στάλθηκε στη ∆.Ε, του Παραρτήµατος από το Κ.Π.Ε.Α.

ΠΡΟΤAΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Από τις 30/9/98 έχει σταλεί στο ΥΠΕΠΘ (υπ' όψιν των ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µε αρ. Πρωτοκόλλου ΓΙ/981 και Γ2/5174 αντίστοιχα) η επιστολή που ακολουθεί .Ελπίζουµε οι ∆ιευθυντές να
αποκριθούν· σύντοµα και θετικά στο αίτηµα µας.
Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά
Όπως ήδη γνωρίζετε, η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. από την ίδρυση της προσπαθεί και προωθεί την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. προσφέροντας πληροφόρηση,
οργανωτική βοήθεια, ενηµέρωση και κάθε είδους συνδροµή όπου και όποτε της ζητηθεί, µέσα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων της.
Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσής σας έχει προωθηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό ο
θεσµός και έχει εξαπλωθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά. θεωρούµε ότι υπάρχει µια
έλλειψη στον τοµέα της ενηµέρωσης όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία των προγραµµάτων που
πραγµατοποιήθηκαν στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Έτσι. συχνά αναφέρονται αριθµοί και ποσοστά για τα υλοποιηµένα προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και για τις δυο βαθµίδες της εκπαίδευσης, τα οποία πιστεύουµε ότι πολύ απέχουν από την
πραγµατικότητα µια και οι αριθµοί αυτοί δίνονται αυθαίρετα και δεν είναι προϊόν στατιστικής επεξεργασίας.
Η Υπηρεσία σας βεβαίως διαθέτει στοιχεία, τα οποία δεν έχουν ποτέ δηµοσιευτεί επίσηµα, και στηρίζονται
στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Προτείνουµε συνεργασία µεταξύ των Υπηρεσιών σας και της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., ώστε να προκύψουν
πλήρως επεξεργασµένα και επίσηµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν να δηµοσιευθούν και να
πληροφορήσουν µε έγκυρο τρόπο τον εκπαιδευτικό κόσµο για τα ποσοτικά στοιχεία των υλοποιηµένων
προγραµµάτων.
Παρακαλούµε λοιπόν, να παραχωρηθούν στο Παράρτηµα Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. οι ετήσιες
απολογιστικές εκθέσεις των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για στατιστική επεξεργασία.
Αµέσως µετά την περάτωση της επεξεργασίας, θα µπορούσε να γίνει µια επίσηµη συνδηµοσίευση
ενώ παράλληλα θα µπορούσαν να διατυπωθούν κάποιες διαπιστώσεις πάνω στα αποτελέσµατα.
Πιστεύοντας ότι µε την πρόταση µας αυτή συµβάλλουµε στην σωστή και έγκυρη πληροφόρηση
στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναµένουµε την θετική ανταπόκριση στο αίτηµα µας.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος
της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Θοδωρής Παπαπαύλου

Η Γ. Γραµµατέας του
Παραρτήµατος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Ρέα Παλαιοπούλου

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ
Μετά τα αποτελέσµατα των εκλογών που έγιναν στην Υπάτη συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ της ΠΕΕΚΠΕ µε την
εξής κατανοµή αρµοδιοτήτων:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλαϊτζίδης ∆ηµήτρης (µέχρι Σεπτέµβριο 1999)
: Φαραγγιτάκης Γιώργος ( από Σεπτέµβριο 1999 µέχρι Μάιο 2000)
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ :Σαµαντάς Χρήστος
Σταθόπουλος Παναγιώτης
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψαλλιδάς Βασίλης
ΤΑΜΙΑΣ :Αντωνιάδου Νανά
ΜΕΛΗ: Τριαντάφυλλου Ελένη
Κοσµίδης Παύλος

«ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

του Α. Καλαϊτζίδη
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το
∆ίκτυο µας πραγµατοποιεί µε τη
συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πιλοτικό
πρόγραµµα εισαγωγής του δικτύου στην
Πρωτοβάθµια µε τη συµµετοχή δέκα
δηµοτικών σχολείων από δέκα νοµούς
της χώρας. Η αξιολόγηση του
προγράµµατος θα µας επιτρέψει να
αποφασίσουµε τον καλύτερο τρόπο για
την εισαγωγή του στα δηµοτικά σχολεία
της χώρας Οι νοµοί που συµµετέχουν
είναι: Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Πέλλας,
Ηµαθίας. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ηλείας,
Μεσσηνίας, και Αιτωλοακαρνανίας. Ήδη
πραγµατοποιήθηκε το πρώτο σεµινάριο

κατάρτισης των συντονιστών δασκάλων
στον Πύργο, µε τη φροντίδα του Υπ.
Π.Ε. Παναγιώτη Σταθόπουλου, από 10
µέχρι 13 Σεπτεµβρίου. Εισηγητές ήταν
οι, ∆. Καλαϊτζίδης, Θ. Παπαπαύλου, Υπ.
Π.Ε. Ν. Πειραιά, η Φ. Φλέγγα από το
ΥΠΕΠΘ, ο Βασίλης Ψαλλιδάς από τη
Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου και
ο Παναγιώτης Σταθόπουλος. Η
φιλοξενία ήταν πολύ θερµή και φιλική, οι
βραδιές ωραίες όπως όλες οι βραδιές
του ∆ικτύου, το κρασί της Ηλείας
θαυµάσιο. Η οµορφιά του τοπίου, ο
καλός καιρός και η θαυµάσια
εξυπηρέτηση, περιλαµβάνονται στα
πλεονεκτήµατα του σεµιναρίου. Τα
µειονεκτήµατα ήταν όµως εξίσου ισχυρά,
αλλά δεν οφείλονταν στους οργανωτές

παρά στους Μη συµµετέχοντες.
Πράγµατι, οι µη συµµετέχοντες ήταν
πάρα πολλοί. Από τους είκοσι
καλεσµένους δασκάλους και τους δέκα
Υπ. Π.Ε., παρουσιάστηκαν και οι δέκα
υπεύθυνοι αλλά µόνο οι έξι δάσκαλοι. Οι
λόγοι της απουσίας ήταν σοβαροί.
Κάποιοι ήταν µόνοι στο σχολείο και δεν
µπορούσαν να απουσιάζουν από τον
αγιασµό, κάποιοι είχαν σοβαρά
ατυχήµατα, οι ίδιοι ή µέλη των
οικογενειών τους και κάποιοι
ασθένησαν. Βέβαια υπήρξαν και
αδικαιολόγητοι.
Οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν ένα
πυκνό πρόγραµµα, µε πολλή εργασία
πεδίου, µε παροχή µεγάλου όγκου
παιδαγωγικού υλικού και πολύ χρήσιµη
συζήτηση. Το πρόγραµµα όπως έχουµε
ήδη αναφέρει είναι πιλοτικό. Η
αξιολόγηση του θα γίνει µε τρεις
τρόπους. Α. Με διµηνιαίο δελτίο
αξιολόγησης και παρακολούθησης του
προγράµµατος
το
οποίοι
θα
συµπληρώνουν οι
συντονιστές
δάσκαλοι. Β. Με ειδικό ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης που θα διανεµηθεί στους
µαθητές για συµπλήρωση πριν από την
έναρξη του προγράµµατος και µετά το
τέλος του. Με το ερωτηµατολόγιο αυτό
θα αξιολογηθεί η επίδραση του
προγράµµατος στους µαθητές και
ειδικότερα στο γνωστικό,
και
συναισθηµατικό τοµέα. Γ. Με την
πραγµατοποίηση δύο συναντήσεων των
συντονιστών δασκάλων. Η πρώτη
συνάντηση
έχει
σκοπό
την
διαµορφωτική
αξιολόγηση
του
προγράµµατος και την ανατοφοδότηση
µε στόχο τις απαραίτητες διορθώσεις
στο πρόγραµµα και στην πορεία του. Η
δεύτερη συνάντηση που θα γίνει στο
τέλος της χρονιάς και του προγράµµατος
θα έχει σκοπό να πραγµατοποιήσει την
τελική αξιολόγηση, µε τη συµµετοχή και
των υπεύθυνων Π.Ε. των νοµών, και της
Συντονιστικής Επιτροπής του ∆ικτύου.
Τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιηθούν
στην αρχή της επόµενης σχολικής
χρονιάς.

