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ΘΕΜΑ: Διήμερο Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αργυρούπολης με θέμα:  
«Ρέματα στην Πόλη: Αξία, Διαχείριση και Προστασία» για εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ και Δ΄ Αθηνών, στις 3 και 4 Μαρτίου 2023 
                                                                                                                                
Η Διεύθυνση Π.Ε. A΄ Αθήνας, δια  της Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με τo Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης , και τους 

Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Δ΄Αθηνών και Β/θμιας Α’ Αθηνών  προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με 

θέμα: «Ρέματα στην Πόλη: Αξία, Διαχείριση και Προστασία» 

 

 Το σεμινάριο θα είναι μεικτό: η πρώτη μέρα θα είναι εξ’ αποστάσεως (webinar) και θα 

διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Webex την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 το απόγευμα 

(17.30 - 20.30) και η δεύτερη μέρα θα είναι δια ζώσης και θα διεξαχθεί σε παραρεμάτια 

περιοχή του Ρέματος Πικροδάφνης με την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, το πρωί του Σαββάτου 4 Μαρτίου (10.00 - 13.00). 

 

 Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα (40) εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: είκοσι (20) από κάθε βαθμίδα ως εξής: Δ΄ Αθήνας: 10 

εκπ/κοί (εκ των οποίων οι 5 από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης), Α΄ Αθήνας: 10 εκπ/κοί. 

Προτεραιότητα έχουν οι εκπ/κοί που υλοποιούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τους μαθητές 

τους με σχετικό θέμα (ρέματα, πλημμύρες, αστική βιοποικιλότητα κλπ) το οποίο εντάσσεται 

σε πρόγραμμα Π.Ε., σε Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σε Όμιλο ή σε άλλο πλαίσιο (πχ Erasmus).  
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Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση αναλαμβάνουν τη δέσμευση, εφόσον επιλεγούν ως 

τακτικοί συμμετέχοντες, να παρακολουθήσουν και τις 2 μέρες του Σεμιναρίου.  

 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η μετάβαση των εκπ/κών στο πεδίο, σε επιλεγμένη θέση του 

Ρέματος Πικροδάφνης (στο Πάρκο Τζαβέλλα/Λ. Βουλιαγμένης) θα γίνει με ίδια μέσα. 

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής από τους εκπαιδευτικούς θα γίνονται μέσω της φόρμας Google έως 

την Πέμπτη 2/2/2023 και ώρα 14.00: 

https://forms.gle/efPivLSDJ8GoQAan8 

 

Επισημαίνεται ότι όλοι όσοι δηλώσουν, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις της 

πρώτης μέρας (webinar). Με αυτό τον τρόπο, αν προκύψουν κάποιες ακυρώσεις της 

τελευταίας στιγμής, εκπαιδευτικοί που είναι στην λίστα των αναπληρωματικών θα κληθούν 

να παρακολουθήσουν και τις εργασίες της 2ης μέρας στο πεδίο. 

Σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά το σεμινάριο θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση. Το 

σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) διδακτικών ωρών: 4 εξ’ αποστάσεως και 4 δια 

ζώσης, σύμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα: 

 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 – εξ’ αποστάσεως 

 

17. 30 – 17.40: Σύνδεση - Έναρξη - Χαιρετισμοί 

17. 40 – 17.50: “Ρέματα σε αστικές περιοχές: αναγκαιότητα για ορθολογική διαχείριση και 

προστασία ”, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης 

17.50 – 18.30: “Προσεγγίζοντας τα ρέματα ως οικοσυστήματα”,  Μαρτίνος Γκαίτλιχ, 

Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος. 

18.30 – 19.10: “Προτάσεις για μια νέα αντίληψη στην αντιπλημμυρική προστασία”, 

Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου «Ροή - 

Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων» 

19.10 – 19.20: Διάλειμμα 

19.20 – 19.45: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Αργυρούπολης: “Τα Ρέματα”, Αφροδίτη 

Κατσιγιάννη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αργυρούπολης 

19.45 – 20.00: Σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Ρέματα, 

εκπαιδευτικός 

20:00 – 20:20: Ερωτήσεις συμμετεχόντων για τα θέματα του σεμιναρίου και για την 

υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων από τους Υπευθύνους Π.Ε..  

20.20 – 20.30: Συζήτηση σε ολομέλεια και αξιολόγηση 1ης ημέρας 
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Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 – διά ζώσης 

 

10.00 – 10.10 Προσέλευση των συμμετεχόντων σε επιλεγμένη θέση στο ρέμα της 

Πικροδάφνης (με ίδια μέσα μετακίνησης ή τη συγκοινωνία). Το ακριβές σημείο θα 

κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες  

10.10 – 10.20 Αλληλογνωριμία συμμετεχόντων – δραστηριότητα χωρισμού σε ομάδες 

10.20 – 12.45 Βιωματική μάθηση με αντικείμενα:  

α. Ρέματα και αντιπλημμυρική προστασία (Δημήτρης Θεοδοσόπουλος)  

β. Δραστηριότητες μελέτης πεδίου του εκπ/κού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρού-πολης για 

τα ρέματα (Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Αργυρούπολης, Υπεύθυνοι Π.Ε.) 

12.45 – 13.00 Τελική συζήτηση και αξιολόγηση του σεμιναρίου 

 

 
 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρία Δημοπούλου 
 
                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ  
 
 
 
                                                                             ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  


		2023-01-23T10:31:15+0200
	KONSTANTINOS MICHAILIDIS




