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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Ύςτερα από τθν απουςία δφο χρόνων, κυκλοφορεί  και πάλι το περιοδικό τθσ 

ΠΕΕΚΠΕ, «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική Εκπαίδευση»,  ςε  νζα  πια  μορφι, ωσ 

θλεκτρονικό περιοδικό, ςυνεχίηοντασ με επιμονι να βάηει τθν περιβαλλοντικι 

οπτικι μζςα ςτα εκπαιδευτικά μασ πράγματα. 

Μπορείτε να το επιςκεφτείτε ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ: peekpemagazine.gr 

 Σε αυτι τθ νζα φάςθ του, το περιοδικό αξιοποιϊντασ τισ νζεσ δυνατότθτεσ του μζςου, 

φιλοδοξεί να  «μεταςχθματίςει» και τθν ίδια τθν ταυτότθτα του, ενιςχφοντασ τον 

επιςτθμονικό του χαρακτιρα, παράλλθλα με τθν αποτφπωςθ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, 

ςε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ ςχζςθσ, τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ. 

Έτςι το περιοδικό, εφεξισ, κα φιλοξενεί ςτθν Ενότθτα: «Άρκρα με κρίςθ», κείμενα, 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ και μελζτεσ που αφοροφν ςτο ερευνθτικό πεδίο τθσ Π.Ε - μετά από 

κρίςθ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ Ενότθτεσ: «Π.Ε ςτο ςχολείο, Θεςμικό 

και Μεκοδολογικό πλαίςιο τθσ Π.Ε, Κ.Π.Ε και Κζντρα δια βίου μάκθςθσ, Τ.Π.Ε και Π.Ε κλπ», 

κείμενα, άρκρα και καλά παραδείγματα από τθν εκπαιδευτικι πράξθ. 

Παράλλθλα επζλεξε να ανοιχτεί ςε νζα πεδία, ανοίγοντασ νζεσ Ενότθτεσ ςτο περιοδικό όπωσ: 

«Μ.Κ.Ο και Π.Ε»,  για να ζχει τθ δυνατότθτα καταγραφισ και τθσ εμπειρίασ άλλων φορζων, 

που καταπιάνονται με τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα περιβάλλοντοσ,  αλλά 

κυρίωσ με τθ δθμιουργία τθσ  Ενότθτασ «Περιβάλλον και Κοινωνία»,  κα προςπακιςει να 

φιλοξενιςει κεωρθτικά κείμενα κοινωνικισ οικολογίασ και προβλθματιςμοφ και κοινωνικισ 

παρζμβαςθσ, υποςτθρίηοντασ ζτςι τθ δουλειά των εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο μιασ 

προςπάκειασ αλλαγϊν, τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτθν κοινωνία. 

Συνεχίηουμε μζςα ςτθ δφςκολθ ςυγκυρία, τθσ πολυδιάςτατθσ κρίςθσ, που αγγίηει κάκε 

πλευρά τθσ ηωισ μασ και μασ υποχρεϊνει να ςυνειδθτοποιιςουμε τθν ανάγκθ μιασ νζασ 

οπτικισ πάνω ςτθν πραγματικότθτα, που κα πρζπει να ζχει και όλα τα ςτοιχεία τθσ 

οικολογικισ ςκζψθσ – τθσ ολιςτικισ κεϊρθςθσ, τθσ αλλθλεξάρτθςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και 

τθσ δικαιοςφνθσ.  

Καλοφμε  εκπαιδευτικοφσ  και ερευνθτζσ να ςτθρίξουν τθν ζκδοςθ του περιοδικοφ  

αποςτζλλοντασ  άρκρα και κείμενα  που αφοροφν είτε  ερευνθτικζσ μελζτεσ,  είτε  

τθν εκπαιδευτικι εμπειρία, μζςα  ςτο πεδίο τθσ  Π.Ε, για τα επόμενα τεφχθ  

Περιμζνουμε τθν ανταπόκριςθ ςασ και τα ςχόλια  για τθ βελτίωςθ αυτισ τθσ  προςπάκειασ. 

Η Συντακτικι Επιτροπι 

Του Περιοδικοφ τθσ ΠΕΕΚΠΕ 


