
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ . ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Ιστοσελίδα:http://dipe-a-athin.att.sch.gr 

E-mail:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
 

Πληροφορίες: 
Μαρία Δημοπούλου  
Τηλ.: 2105244883, FAX: 2105243980 
perivallontikiaathinas@yahoo.gr 

 
 

 

Αθήνα, 9-1-2018 
Αρ. Πρωτ.: 214 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία 

της Α' Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών 
(του πίνακα) 

 
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση 
Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης 
Αττικής  
2. κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.

 
ΘΕΜΑ: Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αργυρούπολης στις 8, 9, και 10  
Μαρτίου 2018  

 
Σχετ.: Το αριθμ. 1/8-1-2018 έγγραφο του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης 

 
Το ΚΠΕ Αργυρούπολης σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης 

Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ Αθηνών, προγραμματίζει την πραγματοποίηση του 108ου τριήμερου 

επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Δ/νσεων 

στις 8, 9 και 10 Μαρτίου 2018. Θέμα του σεμιναρίου θα είναι: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 

και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη» με υποθέματα  

α) «Το νερό – η θάλασσα» και  

β) «Το νερό – τα ρέματα» που απασχολούν και φέτος ιδιαίτερα τη χώρα και την Αττική. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δέκα (10 ) εκπαιδευτικούς της  Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας. 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) και στο πεδίο (Ακτή Αλίμου και Ρέμα 

Γερουλάνου ή Πικροδάφνης). 

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 (Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ», έξοδος Μετρό: προς Αθήνα).   

 Οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα συμπληρώνουν 

την ηλεκτρονική φόρμα 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevkG4N5Kzqios4Elbxy6PXYlc1NKacL9lxkwAEm

NFrPSwq1Q/viewform  έως τη Δευτέρα 29-1-2018.  

 Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους από την ιστοσελίδα της Α΄ 

Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-

ekpaidefsi,  όπου θα αναρτηθεί o κατάλογος συμμετεχόντων.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Το Σεμινάριο θα έχει  συνολική διάρκεια είκοσι μίας  (21) διδακτικών ωρών. 
 
Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018:  
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. (σε ολομέλεια ή σε ομάδες) 
18.30 - 18.50: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)  
18.50 – 20.00: Γενική εισήγηση Υπευθύνου ΚΠΕ.  
20.00 – 21.20: Παρακολούθηση προγραμμάτων του ΚΠΕ στην τάξη σε δύο (2) ομάδες 

εκπαιδευτικών ανάλογα με την κατανομή ανά θέμα. 
 
Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018:  
16.15 - 16.30: Προσέλευση  
16:30 - 18:30: Συνέχεια της παρουσίασης των προγραμμάτων του ΚΠΕ  Αργυρούπολης στο 

πεδίο (μεταφορά με πούλμαν): στην ακτή του Αλίμου και στο ρέμα. 
18.45 - 19.10: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)  
19.10 - 21.20: Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες 

με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των 
Υπευθύνων ΠΕ που θα 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.). 

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018:  
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 - 15.05: Θεματικά δίκτυα: τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Δ/νσεων 

Εκπ/σης της Αττικής 
15:05 - 15:45: Συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς – Αξιολόγηση του σεμιναρίου. 

 
 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρία Δημοπούλου 
 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


