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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επίσκεψη Μελέτης Ειδικών σε θέματα 
Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ARION με 
θέμα την «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 
από 02 – 08 Απριλίου 2006. 

Την ευθύνη του επιστημονικού συντονισμού της διοργάνωσης και την επιλογή 
των κατάλληλων εκπαιδευτικών φορέων στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι 
επισκέψεις μελέτης είχε η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας του Ν. Ιωαννίνων Αλεξάνδρα Σούλη. Το συντονισμό της 
διοργάνωσης και τη συνοδεία των συμμετεχόντων είχαν οι υπάλληλοι του Τμήματος 
Β΄ Προγραμμάτων της Διεύθυνσης  Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίμων Κολυβάς και Σοφία 
Φαρμάκη, η επιστημονική υπεύθυνη Αλεξάνδρα Σούλη και συμμετείχε και η 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας του νομού Παρασκευή 
Νταλαούτη. Συμμετείχαν 13 άτομα -στελέχη εκπαίδευσης- χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία, Εσθονία και Κύπρο και γλώσσα διεξαγωγής ήταν η Αγγλική. Η 
επίσκεψη Arion έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντηθούν, να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα 
και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις χώρες τους. Αυτό 
προέκυψε από τις εισηγήσεις του Προϊσταμένου Επιστημονικής Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κ. Γεώργιου Παπαλέξη, των υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρας Σούλη και Παρασκευής Νταλαούτη και 
παρουσιάσεις αντίστοιχων εισηγήσεων από τους συμμετέχοντες. 

Επίσης τους δόθηκε η δυνατότητα εμβάθυνσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και στην εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας γενικά 
και στο νομό μας ειδικότερα μέσα από τη διάρθρωση του προγράμματος.  

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτικές επισκέψεις: 
-         στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενημέρωση από τους 
Καθηγητές Απόστολο Κατσίκη και Αναστάσιο Μικρόπουλο, 
-         στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και ενημέρωση από την 
Υπεύθυνη Αικατερίνη Τσούβαλη και τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ. 
-         στο κέντρο ενημέρωσης για τη φύση και τον πολιτισμό στο Ζαγόρι της WWF - 
Hellas και ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Κων/νο Τζιόβα  
-         σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του νομού και παρουσιάσεις των 
υλοποιούμενων κατά τη φετινή σχολική χρονιά προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από τους μαθητές και τους συντονιστές εκπαιδευτικούς των σχολείων 
ως εξής:  16ο και 9ο Νηπιαγωγεία Ιωαννίνων, 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων,  Γυμνάσιο και 
ΤΕΕ Μετσόβου, 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας 
Σχολής Ιωαννίνων και  Γυμνάσιο Περάματος. 

Προσφέρθηκε έτσι η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να συνομιλήσουν με 
ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και 
να παρατηρήσουν την εφαρμογή πρωτότυπων παιδαγωγικών μεθόδων και 



καινοτομιών. Εκδηλώθηκε επίσης η προθυμία από συμμετέχοντες και από σχολικές 
μονάδες για τη δημιουργία σχολικών συμπράξεων και συνεργασιών στο πλαίσιο των 
άλλων δράσεων του προγράμματος για την εκπαίδευση ΣΩΚΡΑΤΗΣ (π.χ. Comenius, 
Grundtvig, Lingua), είτε στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαγγελματική 
κατάρτιση Leonardo da Vinci., που αντικατοπτρίζουν και τη σημασία αυτών των 
επισκέψεων. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκτός από τις επισκέψεις σε σχολεία και 
συζητήσεις με συναδέλφους και εμπειρογνώμονες, διοργανώνονταν και καθημερινές 
συσκέψεις των συμμετεχόντων με καταγραφή και σχολιασμό των εκπαιδεύσεων, 
ώστε να συνταχθεί το τελικό απολογιστικό κείμενο το οποίο υποχρεούται ο κάθε 
συμμετέχων να υποβάλλει στο αρμόδιο Γραφείο Προγραμμάτων της ΕΕ και στους 
κρατικούς Υπεύθυνους φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η πεποίθηση για την 
επιτυχή έκβαση της επίσκεψης ενισχύεται ιδιαίτερα από την πρόταση συμμετεχόντων 
να τονιστεί ιδιαίτερα η πληρότητα του προγράμματος και η πιστή και χωρίς 
παρεκκλίσεις τήρησή του στο κείμενο της τελικής αναφοράς, το οποίο θα 
κοινοποιηθεί και στους φορείς Εκπαίδευσης του νομού μας. 
   

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας 
Αλεξάνδρα Σούλη 

 


