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Θέμα: «Kυκλική οικονομία και κομποστοποίηση ,επιμορφωτικό σεμινάριο με φυσική

παρουσία

77ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Tρώων 18, Άνω Πετράλωνα  

Δευτέρα ,19 Δεκεμβρίου 2022, 17.00-19.00μμ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’  Αθήνας,  δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης  ,σε  συνεργασία  με  την  οργάνωση  InCommOn  διοργανώνει   επιμορφωτικό

σεμινάριο, με φυσική παρουσία, με θέμα  «Κυκλική οικονομία και κομποστοποίηση », για

τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών  σχολείων που υλοποιούν αντίστοιχο πρόγραμμα .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, και ώρες 17.00-19.00

στο 77ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Tρώων 18, Άνω Πετράλωνα  

 Η  InCommOn  που  ασχολείται  με  την  προώθηση  της  κυκλικής  οικονομίας  μέσω  της

ενεργοποίησης των πολιτών ξεκινά τη δράση της στην περιοχή των Πετραλώνων με σκοπό να

γίνει μία πιο κυκλική γειτονιά στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Γραφείο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιεί στα σχολεία το πιλοτικό πρόγραμμα FoodTreasure.

Το πρόγραμμα FoodTreasure αφορά στην εκπαίδευση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας -

μαθητές, εκπαιδευτικοί,  μη-εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς και κηδεμόνες -  στην κυκλική

οικονομία  μέσω  της  ορθής  διαχείρισης  των  οργανικών  υπολειμμάτων.  Με  δράσεις

ενημερωτικού  χαρακτήρα  και  δραστηριότητες  βιωματικής  εκπαίδευσης  στόχος  είναι   η

εκκολαπτόμενη  γενιά  πολιτών  ως  ομάδα  “κλειδί”  να  αλλάξει  την  ήδη  διαμορφωμένη

πεποίθηση  που  υπάρχει  για  τα  υπολείμματα  τροφής  και  τα  οργανικά  υπολείμματα

γενικότερα,  από σκουπίδια σε πολύτιμους πόρους,  ,  ώστε κανένα τροφο-σκουπίδι να μην

καταλήξει  ξανά στη χωματερή!  Η λύση στην προβληματική διαχείριση των υπολειμμάτων

τροφίμων  έρχεται  ενισχύοντας  την  κριτική  σκέψη,  τη  συνεργασία  και  τη  δημιουργία

ανεξάρτητων και καινοτόμων ιδεών. 

Αθήνα,16 -12-2022
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Σκοπός του σεμιναρίου είναι :http://dipe-a-athin.att.sch.gr

-η γνωριμία με το πρόγραμμα και τις  επισκέψεις που σχεδιάζονται από συνεργάτες -ειδικούς

επιστήμονες της InCommOn στο σχολείο, στη διάρκεια των οποίων θα δοθεί υποστήριξη  και

απαραίτητα εργαλεία

- η παρουσίαση της αναλυτικής δομής του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμά του 

- οι κατευθύνσεις για τις προτεινόμενες παιδαγωγικές δραστηριότητες προς τον εκπαιδευτικό

(Εκπαιδευτικό Πακέτο FoodTreasure) 

- οι πληροφορίες για τη χορήγηση ενός κομποστοποιητή και οδηγίες, προκειμένου να τεθεί σε

εφαρμογή μετά τη θεωρητική προσέγγιση το πιλοτικό  πρόγραμμα κομποστοποίησης . 

-  τέλος  η  γνωριμία  με  τις  εκθέσεις  παρακολούθησης  των  διαδικασιών  διαλογής  και

κομποστοποίησης και της μεθόδου αξιολόγησης της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19-12-2022

«Κυκλική οικονομία -κομποστοποίηση »

17.00-17.15 Εισαγωγή “ Διαχείριση των απορριμμάτων της σχολικής  μονάδας ,η 

μεθοδολογία της Oλιστικής σχολικής προσέγγισης», Μαρία 

Δημοπούλου ,Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης Δ/νσης Π.Ε Α’Αθήνας  

17.15  – 17.30 Θεωρητική εισήγηση για την κυκλική οικονομία, Ελένη Ιντζίδη, 

Εκπαιδευτικός-Νομικός, InCommOn

17.30 -18.15 Γνωριμία με τη δομή του προγράμματος και το εκπαιδευτικό υλικό, 

Ελένη Ιντζίδη, Εκπαιδευτικός-Νομικός, Μαρίνα Κουμουτσάκου, 

Εκπαιδευτικός, InCommOn

18.15 -18.45 Γνωριμία με τα πιλοτικά σχολεία ,συζήτηση και  σχεδιασμός της 

εφαρμογής για κάθε σχολείο 

18.45-19.00 Αξιολόγηση και λήξη σεμιναρίου

H Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Μαρία Δημοπούλου 

                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ                
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