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ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ.κ. Συντονιστές 
Εκπαίδευσης 1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους/τις 
εκπαιδευτικούς , σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ 
Αθήνας και Α΄/ θμιας Εκπ/σης Α΄ και Β΄Αθήνας την  Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 / 11 / 2019 .
(Σχ. Αριθμ. Πρωτ. 88, 07/10/2019 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, 
τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και Α΄/ θμιας Εκπ/σης Α΄ και Β΄Αθήνας, για την διοργάνωση διήμερου 
σεμιναρίου συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων  (14) διδακτικών ωρών, με θέμα : 

«Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση για την Αειφορία: η προετοιμασία της κοινωνίας 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης (με υποθέματα : 
α. Ενέργεια και β. Δασικές Πυρκαγιές)» .

Το  σεμινάριο  απευθύνεται  συνολικά  σε  σαράντα  (40)  εκπαιδευτικούς (10  από  κάθε  Δ/νση).  Σε 
περίπτωση  που  μια  Δ/νση  δεν  συμπληρώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  συμμετοχών,  τα  κενά  θα 
συμπληρώνονται  από  αναπληρωματικούς  εκπαιδευτικούς  των  άλλων.  Οι  εκπαιδευτικοί  που  θα 
παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 
με την προϋπόθεση ότι προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική 
χρονιά. 

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).   Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  την 
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρες 16:00- 21:20, και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, και ώρες 09:00- 15:40.  Οι 
εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων,  αίθουσες  διδασκαλίας).  Εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις,  για  την ομάδα των Πυρκαγιών ίσως 
μπορεί να γίνει (με Ι.Χ.) και μετάβαση στο πεδίο (πλαγιά Υμηττού) και θα διεξαχθεί σύφωνα με το πρόγραμμα 
που επισυνάπτεται:
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 Τρόπος εκδήλωσης  ενδιαφέροντος συμμετοχής:  οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να 
συμπληρώσουν  τη  φόρμα  στον  σύνδεσμο,  https://forms.gle/BGsnTKEgb3Ddxyfh7  μέχρι   την 
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

  Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο σεμινάριο, στα προσωπικά τους e-mails. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν επιλεγεί και 
δεν θα μπορέσουν να παραστούν στο ΚΠΕ Αργυρούπολης, να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Π.Ε. , 
έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενούμενες θέσεις από αναπληρωματικούς. 

 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  ο Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης, διευκολύνει 
σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών (έξοδος Μετρό: προς Αθήνα). 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Χατζηελευθερίου Εμμανουήλ

     Γεωλόγος M.Sc.

 

                                                                                                                  

                                       

                                                                                                            Η Διευθύντρια

                                                                                                        της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας   

                                                                                                            Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας 

                                                                                    

          Τ.Σ.Υ.             

                                                                                                                Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                                                                                  Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Συνημμένο (1) : Ενδεικτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα 9 / 10 / 2019

Η Προϊσταμένη του τμήματος

ΕΑ΄ Διοικητικού

Αγγουροδήμου Μαρία
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Το Σεμινάριο θα είναι 2/μερο και θα έχει συνολική διάρκεια δεκατεσσάρων (14) διδακτικών ωρών.

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

16.00 - 16.30: Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή προγράμματος, αλληλογνωριμία.
16.30 - 17.00: Στοχοθεσία του σεμιναρίου. Χωρισμός σε ομάδες. Δραστηριότητα ενεργοποίησης 

(εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ)
17.00 - 18.00: «Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση για την Αειφορία: η προετοιμασία της κοινωνίας 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης» (εισήγηση 
Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης)

18.00 – 18.40: Υποστήριξη Προγραμμάτων ΠΕ στο Σχολείο: ο ρόλος των Υπευθύνων ΠΕ & των ΚΠΕ σε 2 ομάδες 
(ή ανά Δ/νση ή ανά Βαθμίδα Εκπ/σης) (Υπεύθυνοι Π.Ε. & εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής 
Ομάδας του ΚΠΕ)

18.40 – 19.00: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, αναψυκτικά, κουλουράκια) 
19.00 – 21.20: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών 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)

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

09.00 – 09.20: Προσέλευση 
09:20 – 11:40: Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες (με το 

συντονισμό των Υπευθύνων ΠΕ των Δ/νσεων και των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ 
Αργυρούπολης): 

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, προετοιμασία των παρουσιάσεών τους 
στην ολομέλεια. 

11.40 – 12.00: Διάλειμμα  (προσφέρονται καφές, αναψυκτικά, κουλουράκια)
12.00 – 14.00: Συνέχεια των Παιδαγωγικών Εργαστήριων σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες 

(με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Υπευθύνων ΠΕ των 
Δ/ν σεων)

14:00 – 14:20: Διάλειμμα 
14:20 – 15:20: Εικοσπεντάλεπτες παρουσιάσεις των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας των Παιδαγωγικών 

Εργαστηρίων
15:20 – 15:40: Συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς και Αξιολόγηση του σεμιναρίου.

*Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, για την ομάδα των Πυρκαγιών


