
  

 

Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό δια ζώσης σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας 
και του ΚΠΕ Λαυρίου στις 9 Απριλίου 2022 με τίτλο: «Περιβαλλοντικές και 
ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» 
 

Η Δ/νση Π.Ε Α’ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περ/κής Εκπ/σης και Πολιτιστικών Θεμάτων σε 

συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και Λαυρίου και τις 

Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις Α/θμια Αν. Αττικής, Δυτ. 

Αττικής, και Β/θμια Α’ Αθήνας  προτίθεται να συμμετέχει στην οργάνωση επιμορφωτικού 

δια ζώσης σεμιναρίου στις 9 Απριλίου 2022. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 

εκπαιδευτικούς από τις παραπάνω διευθύνσεις (10 από κάθε διεύθυνση). 

✓ Τίτλος του μονοήμερου σεμιναρίου είναι «Περιβαλλοντικές και ιστορικές 
αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» και σκοπός του είναι η περιήγηση 
στους λόφους των Μουσών και της Πνύκας που αποτελούν ένα βραχώδη 
σχηματισμό στα δυτικά της Ακρόπολης έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η 
γεωλογική, γεωγραφική, οικολογική και ιστορική τους διάσταση. Το 
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό αυτό μονοπάτι θα συμπεριλαμβάνει 
ενημερωτικά μέρη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την επιδίωξη να 
συζητηθούν θέματα για την ιστορία των λόφων, την διαχείριση τους διαχρονικά 
από τους εντεταλμένους φορείς, την αστικοποίηση του λεκανοπεδίου και την 
μεσογειακή χλωρίδα.       

✓ Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δια ζώσης το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και ώρες 
9.45-13.15. Θα έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών. Κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου θα τηρούνται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του 
COVID. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με ίδια μέσα ή με ΜΜΜ. 
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Α’ Αθήνας  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 9/4/2022 

«Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» 
 

9.45-10.00 Συνάντηση στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του λόφου Φιλοπάππου 

10.00 -13.00 Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό μονοπάτι με βασικές στάσεις στα ακόλουθα 

σημεία: Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, Λόφος Φιλοπάππου, Πνύκα, Κοίλη 

Οδός  

Κατά την περιήγηση θα παρουσιαστούν και συζητηθούν τα παρακάτω 

θέματα λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική τους διάσταση:  

- Τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία των λόφων (αρχαιολόγος/ιστορικός 

και μέλη ΠΟ ΚΠΕ) 

- Τα έργα ανάπλασης του Δ. Πικιώνη (Υπ. ΠΕ, μέλη ΠΟ ΚΠΕ) 

- Η μεσογειακή βλάστηση και το ιστορικό τοπίο του λόφου (μέλη ΠΟ ΚΠΕ) 

- Η πόλη από ψηλά – με δραστηριότητα παρατήρησης της πόλης από το 

Λόφο Φιλοπάππου (Υπ. ΠΕ, μέλη ΠΟ ΚΠΕ) 

- Οι γεωλογικοί σχηματισμοί του Λόφου (Υπ. ΠΕ) 

 

13.00-13.15 Αξιολόγηση και λήξη σεμιναρίου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα 

https://docs.google.com/forms/d/18sRc0weAl7vpd_76n_AT7EqOzdenk4cpf9AF796lANU/edi

t?ts=62207c1c μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου (αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, 

μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

✓ Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν με προσωπικό email επιβεβαίωση της συμμετοχής τους 

✓   Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsiκαι στοhttp://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, θααναρτηθεί κατάλογος συμμετεχόντων. 

 

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη 

 

 
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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