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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το  ΚΠΕ 
Αργυρούπολης και τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄και Γ΄ Αθήνας και Α΄/ θμιας Εκπ/σης 
Α΄, Β΄και Γ΄Αθήνας την Πέμπτη 28, Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019  
(Σχ. Αριθμ. Πρωτ. 15, 18/02/2019 έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης) 
 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που 

αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο 

έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ 

και  Γ΄ Αθήνας και  Α΄/ θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄και Γ΄ Αθήνας,  για την διοργάνωση 

τριήμερου σεμιναρίου συνολικής διάρκειας εικοσιμία (21) διδακτικών ωρών, με θέμα :  

 

«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με υποθέματα: α. Δασικές πυρκαγιές 

και β. Ενέργεια: μια επίκαιρη θεώρηση υπό το πρίσμα των προβλημάτων της κλιματικής 

αλλαγής» 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα δύο (48) εκπαιδευτικούς των 

συμμετεχόντων Δ/νσεων Εκπ/σης  (8 από κάθε Δ/νση). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν 

συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται 

αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων. Οι εκπαιδευτικοί που 

θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους Διευθυντές των 

Δ/νσεων Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους 

τη φετινή σχολική χρονιά, ή ερευνητική εργασία σε Λύκειο .  
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Σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά το σεμινάριο θα χορηγηθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες επίσης θα πάρουν φάκελο με πρόγραμμα και γραφική 

ύλη. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ 

(www.kpea.gr).  

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ 

Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας, εκπαιδευτικός κήπος) 

και στο πεδίο (πλαγιά Υμηττού). 

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

του ΚΠΕ (www.kpea.gr) για οδηγίες συγκοινωνιακής σύνδεσης και οδικής 

προσέλευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Σημειώνουμε ότι λειτουργεί ο Σταθμός του 

Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης που διευκολύνει 

σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών.  

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν 

την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, στο  e-mail perival@dide-a-ath.att.sch.gr 

έως και την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο σεμινάριο, στα προσωπικά 

τους e-mails. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να 

επικοινωνήσουν άμεσα με τον Υπεύθυνο Π.Ε. , έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενούμενες 

θέσεις από αναπληρωματικούς. 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Χατζηελευθερίου 

 

 

Ακριβές αντίγραφο  Η Διευθύντρια  Η Υπεύθυνη 

Η Προϊσταμένη του τμήματος  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Α΄ Διοικητικού  Α΄Αθήνας  
 
 
 
 
 

Μαρία Αγγουροδήμου  

 
Τ.Σ.Υ. 

 
 Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed. 
 Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

 

 
Βαρβάρα Πετρίδου 

 

Συνημμένα : Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 28 Μαρτίου 2019 

Ώρες  

16.45 – 17.30 Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλου με πρόγραμμα και 
γραφική ύλη. Αλληλογνωριμία.  Στοχοθεσία του σεμιναρίου. 
Χωρισμός σε ομάδες.  

 

17.30 -18.30 Εισηγήσεις Υπευθύνων Π.Ε. Δ/νσεων Εκπ/σης (σε ολομέλεια ή σε 
ομάδες) 

18.30 – 18.50 Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια) 

18.50 – 20.00 «Εκπαίδευση για την Αειφορία, προτεραιότητες, κλιματική αλλαγή» 
(εισήγηση Υπευθύνου ΚΠΕ) 

20.00 – 21.20  Παρακολούθηση προγραμμάτων του ΚΠΕ στην τάξη σε δύο (2) ομάδες 
εκπαιδευτικών ανάλογα με την κατανομή ανά θέμα (τα προγράμματα 
παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ) 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Μαρτίου 2019 

16.15 - 16.30 Προσέλευση  

16:30 - 18:30 Συνέχεια της παρουσίασης των προγραμμάτων του ΚΠΕ  Αργυρούπολης  
στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στο πεδίο (μεταφορά με πούλμαν των 
εκπ/κών του θέματος των Δασικών Πυρκαγιών στην πλαγιά του Υμηττού) 

18.45 – 19.00 Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια) 

19.00 - 21.20 Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο 
ομάδες με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και 
των Υπευθύνων ΠΕ των Δ/νσεων Εκπ/σης που συμμετέχουν 
(επιλογή θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία προσέγγισης, 
χρονοδιάγραμμα, συνεργασία με τον Υπεύθυνο, συνεργασίες με ειδικούς 
επιστήμονες, τα ΚΠΕ  και την τοπική κοινωνία, συγκρότηση ομάδων 
εργασίας, πηγές πληροφόρησης, συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού, 
επισκέψεις πεδίου, εργαστηριακές μετρήσεις, σύνδεση με το αναλυτικό 
πρόγραμμα, κριτική σύνθεση, τεχνικές παρουσίασης, αξιολόγηση, κ.α.) 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Μαρτίου 2019 

09.00 - 11.30 Συνέχεια των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων σχεδιασμού σχολικού 
προγράμματος, ολοκλήρωση των σχεδίων και της προετοιμασίας των 
παρουσιάσεών τους στην ολομέλεια 

11:30 - 11:50 Διάλειμμα (προσφέρεται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ) 

11:50 - 14:00 Ημίωρες παρουσιάσεις των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας των 
Παιδαγωγικών Εργαστηρίων 

14:00 - 14:45 Διάλειμμα (προσφέρεται σάντουιτς και νερό) 

14.45 - 15.15 Διεθνή Προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης: “Χρυσοπράσινο 
Φύλλο”, Εκπαιδευτικό υλικό για την Κλιματική Αλλαγή στα Γυμνάσια 
(Climate Change Kit for Secondary Schools, Πρόγραμμα COST για τον 
περιβαλλοντικά ενεργό πολίτη (Environmental Citizenship) 

15:15 - 15:45 Συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς – Αξιολόγηση του σεμιναρίου 

 


