ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Συνήγορος αναπτύσσει δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε
συνεργασία με επιλεγμένα σχολεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο
αυτό πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε τρεις ημερίδες. Συγκεκριμένα:
•
Στις 13 Μαϊου 2011, οι Ειδικοί Επιστήμονες κ.κ. Ελευθερία Μαυρομάτη
και Θεοδώρα Πετούση επισκέφτηκαν το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στα
Εξάρχεια και παρουσίασαν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της πέμπτης
Δημοτικού που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
σχολείου, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, τη δράση
του για το αστικό περιβάλλον (ρύπανση και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων,
φροντίδα του αστικού πρασίνου), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου, στα δικαιώματα των παιδιών ως
πολιτών και τη διαμεσολαβητική αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη για την
προάσπισή τους.
•
Στις 12 Απριλίου 2011 η Ειδική Επιστήμονας του ΚΠΖ, κ. Χαρίκλεια
Αθανασοπούλου επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Ελευθέριου Κορδελιού στη
Θεσσαλονίκη και παρουσίασε τα θέματα της ελεύθερης πρόσβασης στους
κοινόχρηστους χώρους, της ποιότητας του πόσιμου νερού, της ρύπανσης των
υδάτινων πόρων καθώς και της σωστής διαχείρισης των στερεών και υγρών
αποβλήτων. Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και
καθηγητές.
•
Στις 8 και 9 Απριλίου η Βοηθός Συνήγορος στον Κύκλο Ποιότητας
Ζωής, κ. Ευαγγελία Μπαλλά παρουσίασε τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη
για το δικαίωμα στο περιβάλλον, σε διημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε στην Νέα
Σμύρνη σε συνεργασία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και του
Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης (ΜΙΟ ECSDE).
•
Στις 4 Απριλίου 2011, η Ειδική Επιστήμονας Χαρίκλεια Αθανασοπούλου
επισκέφθηκε το 6ο Λύκειο Ιλίου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στα μεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήματα που προκαλούν δυσμενείς
επιπτώσεις και επιβαρύνουν την οικολογική ισορροπία στο πλανήτη, ιδίως μετά
τις πρόσφατες εξελίξεις της πυρηνικής περιβαλλοντικής καταστροφής στην
Ιαπωνία.
•
Την 1η Απριλίου 2011, οι Ειδικοί Επιστήμονες κ.κ. Ελευθερία
Μαυρομάτη και Μαρία Ψαλτάκη επισκέφτηκαν το 4ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου και
ενημέρωσαν τους υπεύθυνους καθηγητές και την ομάδα μαθητών της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το διαμεσολαβητικό έργο της Ανεξάρτητης
Αρχής για την προστασία των υγροτόπων παρουσιάζοντας τόσο το θεσμικό
πλαίσιο όσο και επιλεγμένες υποθέσεις προστασίας υγροτόπων και λιμνών από
την εμπειρία του ΣτΠ.
•
Στις 21 Μαρτίου 2011, οι Ειδικοί Επιστήμονες κ.κ. Βασιλική Βρετού και
Μαρία Αποστόλου επισκέφθηκαν το 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω. Στο πλαίσιο της
επίσκεψης, παρουσίασαν στους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι
παρακολουθούν το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου, τη
δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στα θέματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας και κάδων απορριμμάτων.
•
Στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2011 η Ειδική Επιστήμονας κ. Μ.
Ψαλτάκη παρουσίασε χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε ο Συνήγορος
του Πολίτη για την προστασία λιμνών και υγροτόπων σε επιμορφωτικό σεμινάριο
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού για εκπαιδευτικούς της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Λίμνες, πηγή ζωής για τον
άνθρωπο».
•
Στις
12 και 13 Φεβρουαρίου 2011 η Ειδική Επιστήμονας κ.Ελ.
Μαυρομάτη παρουσίασε ενδεικτικές υποθέσεις που διερεύνησε ο Συνήγορος του
Πολίτη για την προστασία των υγροτόπων σε σεμινάριο με θέμα «Η αξία των
υγροτόπων της Κρήτης για τις τοπικές κοινωνίες» που συνδιοργάνωσαν τα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας Λασιθίου και Γουβών
Ηρακλείου .
•
Στις
4
Φεβρουαρίου
2011
παρουσιάστηκε
το
πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αναπτύσσει ο Συνήγορος του Πολίτη για το
σχολικό έτος 2010-2011 σε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον
στην Εκπαίδευση" στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουβών Ηρακλείου.
•
Στις 2 Νοεμβρίου 2010 η Βοηθός Συνήγορος στον Κύκλο Ποιότητας
Ζωής Ευαγγελία Μπαλλά μίλησε σε Ημερίδα που διοργάνωσε η Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 20102011, με θέμα «Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τα Καινοτόμα προγράμματα».
•
Στις 22 Οκτωβρίου 2010 η Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Ποιότητας
Ζωής Βασιλική Βρετού εκπροσώπησε την Αρχή σε ημερίδα που διοργάνωσε το
τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’
Αθήνας με θέμα: «Το ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα Προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
•
Στις 19 Οκτωβρίου 2010 η Βοηθός Συνήγορος μίλησε σε Ημερίδα με
θέμα «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», την οποία διοργάνωσε το
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την
Αειφόρο Ανάπτυξη και η Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το
Περιβάλλον και την Αειφορία.
•
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 η Βοηθός Συνήγορος πραγματοποίησε στη
Θεσσαλονίκη συνάντηση ε εκπροσώπους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης
•
Στις 6 Ιουλίου 2010 η Βοηθός Συνήγορος στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής
Ευαγγελία Μπαλλά και ο Βοηθός Συνήγορος στον Κύκλο Δικαιωμάτων του
Παιδιού συναντήθηκαν με υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αττικής
στα Γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη
•
Στις 28 Ιουνίου 2010 οι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη Ευαγγελία
Μπαλλά και Γιώργος Μόσχος συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με υπεύθυνους
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης

