ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

Φωτό: από τη δράση της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού στις 24-10-2015

Από μικρό παιδί αγαπούσα τη φύση. Σκαρφάλωνα στα δέντρα, κρυβόμουν στους θάμνους, κυλιόμουν στα
αγριόχορτα και μου άρεσε να παρατηρώ τα ζώα, ιδιαίτερα τις γάτες. Στη μονοκατοικία που είχα την τύχη να
μεγαλώσω περιποιόμουν τον κήπο μας και τάιζα τις αδέσποτες γάτες προσπαθώντας να τις εξημερώσω.
Ήδη από την ηλικία των δεκαπέντε σκεφτόμουν να ασχοληθώ με τη μελέτη και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και έτσι σταδιακά κατέληξα να επιλέξω τη Βιολογία για τις βασικές μου σπουδές. Σημαντική
εμπειρία ζωής που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητά μου και τις μετέπειτα επιλογές μου ήταν
ο Προσκοπισμός. Μάλιστα ήταν συνειδητή η απόφασή μου, μια και πήγαινα πλέον στην Α’ Λυκείου όταν
αποφάσισα να γραφτώ στους προσκόπους. «Εκδρομές, παιχνίδια και επιστήμη … και οι τηγανίτες μας γίναν
σκέτη ζύμη …» ήταν ένα από τα τραγούδια που συνθέσαμε και τραγουδούσαμε στις δεκάδες κατασκηνώσεις
και εκδρομές στη φύση με την όμορφη παρέα του 2ου Σύστηματος Λυκαβηττού.
Μετά την αποφοίτησή μου από το Βιολογικό της Αθήνας, συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του
Aberdeen στη Σκωτία, ολοκληρώνοντας εκεί το Μάστερ Επιστημών στον τομέα της Οικολογίας. Μια και
ήθελα να προχωρήσω πιο επισταμένα με τη μελέτη των Μεσογειακών Οικοσυστημάτων, ξεκίνησα
Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης με αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη της βλάστησης στην
Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο.
Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου δούλεψα σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ όπως η HELMEPA και το WWF. Από τo
2000, μετά από εξετάσεις του ΑΣΕΠ, ξεκίνησα να δουλεύω ως καθηγητής στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ήδη από
φοιτητής Βιολογίας είχα ασχοληθεί με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Σχολεία, ενώ όταν δούλευα στη
Ζάκυνθο για το WWF ως Υπεύθυνος του Προγράμματος για την προστασία της παραλίας των Σεκανίων, είχα
απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς.
Ήδη από τον πρώτο χρόνο της εκπαιδευτικής μου καριέρας (στα Καλάβρυτα) παρακολούθησα σεμινάρια στα
ΚΠΕ Ακράτας και Κλειτορίας και ύστερα από μερικά χρόνια, όταν μου δόθηκε η δυνατότητα, έκανα αίτηση
για το ΚΠΕ Αργυρούπολης στο οποίο υπηρετώ μέχρι σήμερα στη θέση του Αναπληρωτή Υπεύθυνου του ΚΠΕ.
Εκτός από την επαγγελματική μου ενασχόληση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αφιερώνω και μεγάλο
μέρος του ελεύθερου μου χρόνου, αφού από το 2011 συμμετέχω στη Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος της ΠΕΕΚΠΕ στην Αττική. Επίσης από το 2012 συνεργάζομαι με την Εφορεία Περιβάλλοντος
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για το σχεδιασμό δράσεων και της περιβαλλοντικής πολιτικής του
οργανισμού ενώ συμμετέχω ενεργά και σε άλλους συλλόγους.
Στην ΠΕΕΚΠΕ Αττικής έχω ασχοληθεί κυρίως με τη διοργάνωση πεζοπορικών επιμορφωτικών δράσεων και
εκδρομών (σε δασικά οικοσυστήματα και ρεματιές της Αττικής) καθώς και με την οργάνωση εργαστηρίων για
τη χρήση του μικροσκοπίου στην Π.Ε. Στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα μου
περιλαμβάνονται: εκπαίδευση εκτός τάξης, προστατευόμενες περιοχές, διαχείριση οικοσυστημάτων, δασικά
οικοσυστήματα, δασικές πυρκαγιές (συντονίζω το αντίστοιχο δίκτυο σχολείων της Αττικής), αστική
βιοποικιλότητα, τα ρέματα της Αττικής κ.ά., ενώ ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής
και της περιβαλλοντικής πολιτότητας όπου συμμετέχω και σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
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