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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Συντονιστές Εκπαίδευσης 1ου 
ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, 16:45-18:45 

 

 

H Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών 
Θεμάτων, διοργανώνει ενημερωτική εξ αποστάσεως συνάντηση για τις νέες θεματικές προτάσεις 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων. Η συνάντηση θα γίνει εξ 
αποστάσεως, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρες 16:45-18:45.  
 
Οι ενότητες που προτείνονται είναι οι εξής: 

1. To παιδί η πόλη και τα μνημεία, με αφορμή το 1821 (σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων 
και την Τεχνόπολη): Με εκκίνηση την Αθήνα των επαναστατικών χρόνων και έμφαση στη 
διαχρονία της Αθήνας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση του 
1821, επιχειρείται η προσέγγιση της Αθήνας μέσα από 8 διαχρονικές θεματικές διαδρομές 
(τοπογραφία της πόλης, δημοκρατία, εκπαίδευση, δήμος, αρχιτεκτονική, θρησκεία, το 
βλέμμα των άλλων, οικονομική ζωή).  
Παράλληλα δίνεται έμφαση στις αξίες της Επανάστασης και στον αντίκτυπό τους σήμερα. 

2. Φωτοϊστορίες με αφορμή την καθημερινή ζωή των παιδιών, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Goldsmith (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου)  και το ΕΚΠΑ.  

3. Εθνικός Κήπος, ο κήπος της καρδιάς μας.  
4. Ακολουθώντας τις αρχές του προγράμματος Out of Eden Learn, και τον δημοσιογράφο –

ανθρωπολόγο Paul Salopek στην περιήγησή του στον κόσμο με τα πόδια και στις συναντήσεις 
του.  

5. Υγειονομική κρίση, περιβάλλον και πολιτισμός: το παρελθόν, το παρόν, το τοπικό και το 
παγκόσμιο, το δικαίωμα στην υγεία, η ατομική και συλλογική ευθύνη, ο εθελοντισμός και η 
αλληλεγγύη. 

6. Το αλφαβητάρι των Οικονομικών (σε συνεργασία με την ActionAid), Ε΄ και Στ΄ τάξεις: οι 
αυριανοί πολίτες να αποκτήσουν βιωματικά δεξιότητες και γνώσεις για τη λειτουργία της 
οικονομίας (ως στοιχείο της ενεργού πολιτειότητας). Προσεγγίζονται  έννοιες όπως το δίκαιο 
εμπόριο (fair trade), οι αλυσίδες παραγωγής, ο υπερκαταναλωτισμός, η φορολογική 
δικαιοσύνη, ο δανεισμός, ο προϋπολογισμός κ.α. 
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Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση του περιεχομένου και των δυνατοτήτων των θεμάτων 
αυτών, τα βήματα για την υλοποίησή τους, καθώς και οι τρόποι υποστήριξής τους. 
 
Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος με 10λεπτες εισηγήσεις ορισμένοι από τους συνεργάτες των 
προτεινόμενων προγραμμάτων. Ενδεικτικά: Mαρίζα Τσαχάλη (Action Aid - Το αλφαβητάρι των 
Οικονομικών), Θάλεια Δραγώνα (ΕΚΠΑ - Φωτοϊστορίες), Πόπη Διαμαντάκου (Τεχνόπολη, Δήμος 
Αθηναίων –Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία). 

 

• Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/MTwFm78d6SA1dD5D7 μέχρι την 
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.  

• Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους και τον σύνδεσμο για την πλατφόρμα 
webex με μήνυμα στο email που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα το Σάββατο 24 
Οκτωβρίου.  

 
Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 

Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη 

 

  

Ο Διευθυντής  

της Διεύθυνσης Π. Ε. Α΄ Αθήνας 

 

 

Χαράλαμπος Παπαϊωάννου 

https://forms.gle/MTwFm78d6SA1dD5D7

		2020-10-20T12:46:16+0300
	CHARALAMPOS PAPAIOANNOU




