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Θέμα: Επιμορφωτικό δια ζώσης σεμινάριο με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» στο 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Σάββατο 1 Απριλίου 2023 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις ΔΠΕ Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής  και το 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει επιμορφωτικό δια ζώσης σεμινάριο, 

συνολικής διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 και ώρες 10.30-

12.30 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Όθωνος 100, Κηφισιά), με θέμα:  

 

Η έκθεση, η οποία είναι η πρώτη μόνιμη διαδραστική έκθεση για την Κλιματική 

Αλλαγή στην Ελλάδα, περιλαμβάνει 17 διαδραστικά εκθέματα που θίγουν τις εξής 

θεματικές κατηγορίες: Ενέργεια, μεταφορές, παραγωγή τροφίμων, χρήση νερού, 

απορρίμματα-ανακύκλωση, επιστημονική έρευνα, επιπτώσεις, προσωπική Ευθύνη, 

παγκοσμιότητα. 

Μέσα από «παιχνίδια», διαδραστικούς πίνακες, ψηφιακές εφαρμογές και 

δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί  θα  ενημερωθούν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

την κυκλική οικονομία, τα μικροπλαστικά, τη σπατάλη του νερού, τις εκπομπές CO2 και τις 

ανανεώσιμες πηγές.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή, τις 

συνέπειες της, τον βαθμό στον οποίο μας επηρεάζουν αλλά και τον τρόπο που ο καθένας 

ξεχωριστά μπορεί να βοηθήσει. 

Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, η αλλαγή στον τρόπο σκέψης, ο 

επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων και των αξιών. 

Αθήνα, 14-3-2023 
Αρ. Πρωτ.:6187 

ΠΡΟΣ: Τα  Nηπιαγωγεία και Δημοτικά 
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
 
ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης 
1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής 

«Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» 
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το οικολογικό σας αποτύπωμα στον πλανήτη Γη; 

Πώς θα σας φαινόταν αν παρόλο που προσπαθείτε να ανακυκλώνετε και να μειώσετε την 

σπατάλη ενέργειας, θα χρειάζονταν σχεδόν οι πόροι δύο πλανητών σαν τη Γη μας για να 

καλύψουν τις ανάγκες σας; Είναι πλέον σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η κλιματική αλλαγή 

είναι μια πραγματικότητα και ο χρόνος κυλά ήδη εναντίον μας, κάνοντας επιτακτική την 

ανάγκη να δράσουμε. 

Εισηγήτρια: Ναυσικά Παπαβλασοπούλου, Γεωλόγος-Μουσειολόγος και Υπεύθυνη 

Εκπαιδευτικού Τμήματος Κέντρου ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη 22/3/2023 στον σύνδεσμο   

https://forms.gle/PB9Uf1LU33fEJDk17 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 

Τίτλος σεμιναρίου: «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» 

  

 

✓ Θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις συμμετοχές την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsi 

 

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρία Δημοπούλου  

 

 

10.30-11.00 Εισαγωγή και ενημέρωση σχετικά με την έκθεση 

11.00-12.00 Ξενάγηση στην έκθεση 

12.00-12.30 Συζήτηση 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
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