Συνάντηση µε την ΠΕΕΚΠΕ

Στις 16/2/2010 πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της ΕΠΠΕ µε την ΠΕΕΚΠΕ,
και συγκεκριµένα µε τον Πρόεδρό της κ. Μαρδίρη και τον Αντιπρόεδρο κ.
Στεφανόπουλο. Στη συνάντηση συµµετείχαν ο πρόεδρος της ΕΠΠΕ, Φώτης
Κουρµούσης και τα µέλη της οµάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Αγγελική
Γεροντέλη, Ίριδα Τσεβρένη και Αγγελική Μύθη, καθώς και η Μαρία-Ελένη
Σουρτζή.
Η συνάντηση κινήθηκε στο πλαίσιο µίας πρώτης επαφής και γνωριµίας των
δύο Ενώσεων και εξελίχθηκε σε ένα φιλικό κλίµα ανταλλαγής απόψεων για
την ΠΕ στην Ελλάδα όπου ανιχνεύσαµε κοινά σηµεία των προτάσεων µας για
την ενδυνάµωση και αναβάθµιση της ΠΕ..
Ενηµερώσαµε την ΠΕΕΚΠΕ για την επαφή µας µε το Υπουργείο Παιδείας και
για την προτροπή του Υπουργείου να συναντηθούµε µε την Ένωση ως τον
αρµόδιο φορέα που θα µπορούσε να µας συµβουλεύσει και να µας
κατευθύνει στο ρόλο που θα θέλαµε να έχουµε στην ΠΕ. Οι εκπρόσωποι της
ΠΕΕΚΠΕ ήτανε θετικοί ως προς την ενδεχόµενη συνεργασία των δύο
Ενώσεων και την παρουσία των Περιβαλλόντων στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, οι παριστάµενοι εκπρόσωποι δεσµεύτηκαν να
ενηµερώσουν το σύνολο του ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ.

Συνάντηση µε ΚΠΕ Αργυρούπολής
Την 1/4/2010 πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της Οµάδας ΠΕ της ΕΠΠΕ µε
το ΚΠΕ Αργυρούπολης, και συγκεκριµένα µε τον κ. Φαραγγιτάκη, πρόεδρο
της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και πρώην πρόεδρο του συντονιστικού των ΚΠΕ. Στη
συνάντηση συµµετείχαν η Αγγελική Γ., ο Φώτης και η Ίριδα. Ο κ.
Φαραγγιτάκης µας ξενάγησε στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και µας ενηµέρωσε για
το θεσµό και τη λειτουργία των ΚΠΕ, καθώς και για τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν.
Σχετικά µε τα ζητήµατα που µας απασχολούν, ο κ. Φαραγγιτάκης ήταν
ιδιαίτερα θετικός για την είσοδο των Περιβαλλοντολόγων στην τυπική
εκπαίδευση. Ο κ. Φαραγγιτάκης δεν υπήρξε θετικός µε την πρότασή µας για
το διορισµό Περιβαλλοντολόγων ως µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό των
ΚΠΕ (εκτός ΑΣΕΠ). Παρόλα αυτά, η συµµετοχή των Περιβαλλοντολόγων στο
∆ιαγωνισµό των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ θεωρεί ότι θα µπορεί να µας
εξασφαλίσει την απόσπαση στα ΚΠΕ για την τετραετία που δικαιούνται και οι
υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.
Επίσης, συζητήθηκε το ευρύτερο πλαίσιο µιας συνεργασίας ΚΠΕ
Αργυρούπολης και ΕΠΠΕ.

