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ΠΡΟΣ:  

Σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 
 

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 

τους/τις εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος  

«Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» 

Απρίλιος 2020  

Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής. 

 

Οι  Διευθύνσεις   Δ.Ε. & Π.Ε.  Α΄ Αθήνας, δια των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών &  Δασικών Οικοσυστημάτων    διοργανώνουν   σεμινάρια στα οποία προτεραιότητα 
παρακολούθησης  θα έχουν  οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εντάσσονται στη θεματική ενότητα Δάσος. Η επιμόρφωση 
γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος   «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» που 
εγκρίθηκε και εντάχθηκε στον άξονα « Καινοτόμες Δράσεις » του χρηματοδοτικού προγράμματος « Φυσικό 
περιβάλλον  & καινοτόμες δράσεις » με επιστημονικά υπεύθυνο τον ερευνητή Δρ. Παναγιώτη Κουλελή. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε 3  ( τρία ) Σάββατα εντός  του Απριλίου και θα έχουν διάρκεια συνολικά 15 
διδακτικές  ώρες. Ο σκοπός της ανωτέρω κατάρτισης είναι να ευαισθητοποιηθούν και να καταρτιστούν οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί σε  περιβαλλοντικά θέματα  που πραγματεύονται: 

 Τη Διαχείριση / Αύξηση δασών και κλιματική αλλαγή 

 Την αναγέννηση του δάσους μετά από φωτιά 

 Τη Βιοποικιλότητα δασών και κλιματική αλλαγή 

 Τη μελέτη των δασικών εντόμων 

 Εισαγωγή στη σημασία της γενετικής ποικιλότητας 

 Τη σημασία των περιαστικών δασών 

 

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στο Αισθητικό Δάσος  της Καισαριανής , έδρα της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών. 
Οι ακριβείς ημερομηνίες της κατάρτισης θα προσδιοριστούν το ερχόμενο χρονικό διάστημα.             Ο μέγιστος 
αριθμός των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια συνολικά και από τις 2 Δ/νσεις ορίζεται 
σε 25 ( είκοσι πέντε ) . 
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 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα  9η 

Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνοντας τη φόρμα : https://forms.gle/ErWfn3i5G7Ac4XKE8  
 
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : 
Χατζηελευθερίου Εμμανουήλ  
 

 

 

Η Διευθύντρια 

               της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας  

                                                          Τ. Σ. Υ.  

                                             Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed. 

                                        Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

Ακριβές αντίγραφο  
Αθήνα 25 / 11 / 2019 

 
 

 Η Προϊσταμένη του τμήματος  
ΕΑ΄ Διοικητικού  

Αγγουροδήμου Μαρία 

https://forms.gle/ErWfn3i5G7Ac4XKE8

