
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.peekpeattikis.gr) 

 

Το Παράρτημά μας πραγματοποίησε τις δύο ημερίδες που είχαν ανακοινωθεί κατά τη 

συνεστίαση της κοπής της πίτας.  

Η πρώτη έγινε τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και είχε θέματα: α) τη βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική και β) την πόλη του μέλλοντος. Οι συντονιστές Αφροδίτη Κατσιγιάννη και Μιχάλης 

Φωτιάδης (από το ΚΠΕ Αργυρούπολης) στο πρώτο θέμα και Ελένη Σβορώνου και Μαρία Δεδάκη 

(από το WWF Ελλάς) στο δεύτερο, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι συμμετέχοντες 

ανταποκρίθηκαν με μεγάλη ενεργητικότητα και κέφι. Η ατμόσφαιρα που επικράτησε είχε τα στοιχεία 

της συμμετοχικής δημιουργίας και της συναδελφικότητας. Όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Η δεύτερη ημερίδα –εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάρνηθα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 

Μαρτίου με συντονιστές το Θεμιστοκλή Σμπαρούνη και το Βασίλη Κωνσταντινίδη (από το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης). Οι συντονιστές έδωσαν πάρα πολλά πληροφοριακά στοιχεία για τη γεωλογία, την 

ιστορία, την οικολογία και τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού και οργάνωσαν τα περιβαλλοντικά 

μονοπάτια με τέτοιο τρόπο που οι συνάδελφοι είχαν μοναδική ευκαιρία να αντιληφθούν βιωματικά 

στο πεδίο όσα η επιστήμη περιγράφει. Πολύ καλή ατμόσφαιρα επικράτησε και στο καταφύγιο Μπάφι, 

όπου μετά το φαγητό, αναπτύχθηκαν προβληματισμοί, έγινε διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων γύρω απ’ το τζάκι. 

Η Δ.Ε. του Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Αττικής συγχαίρει και ευχαριστεί τους συντονιστές και 

των δύο ημερίδων που με το πολύ καλό επίπεδο κατάρτισής τους και την παιδαγωγική τους επάρκεια 

συνέβαλαν στην υψηλή ποιότητα των δράσεων. Αυτό αποτυπώθηκε στα αισθήματα ικανοποίησης των 

συναδέλφων που έλαβαν μέρος. Επίσης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες τόσο για τη συμμετοχή 

τους, όσο και για την ενεργητική συμβολή τους στην επιτυχία των ημερίδων.  

Ελπίζουμε ότι σε επόμενες δράσεις μας θα έχουμε διεύρυνση της συμμετοχής ώστε 

περισσότερα μέλη μας να γίνουν κοινωνοί των πρωτοβουλιών του Παραρτήματος. Από τις 

φωτογραφίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να έχετε μια πιο κοντινή εικόνα των 

δράσεων. 
 

Για τη Δ.Ε. 
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