
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δέντρα ιερά, νεράιδες, ξωτικά... η ηθική σχέση 

του ανθρώπου με τη φύση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά» 

Τρίτη, 10 Μαΐου, 17:30-20:30. 

  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης 
Πολιτιστικών Θεμάτων, οι Διευθύνσεις Π.Ε. Β’, Γ’, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, 
δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δέντρα ιερά, νεράιδες, ξωτικά... η ηθική 
σχέση του ανθρώπου με τη φύση στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά» την Τρίτη, 10 Μαΐου, 
και ώρες 17:30-20:30. 
 

Στο σεμινάριο θα αναδειχθεί η ηθική, πολιτισμική σχέση του ανθρώπου με τη φύση, 
όπως τη συναντάμε σε μύθους, παραμύθια, παραδόσεις, τέχνη και όχι μόνο. Θα 
παρουσιαστούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη.  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Δέντρα, νεράιδες, ξωτικά... Η πολιτισμική 
σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο 
σχολείο 

Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον: τα ίχνη 
της βιωμένης εμπειρίας του χώρου στις 
προβιομηχανικές κοινωνίες και η σημασία 
τους ως εκφράσεων άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  

 Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος-Κοινωνική 
Ανθρωπολόγος, Διεύθυνση Νεότερης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Τμήμα Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Διαπολιτισμικών Θεμάτων, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Αθήνα, 3/5/2022 

Αρ. Πρωτ.:  9166/3.5.2022 

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &  

Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' 

Αθήνας 

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές/ίστριες 

Εκπαίδευσης 1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ  
Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα  
Ιστοσελίδα: http://dipe-a-athin.att.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Καλλιόπη Κύρδη 
a.politistika@gmail.com 
Τηλέφωνο: 2105201000, 6973884866 
 

mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr
mailto:a.politistika@gmail.com


Όταν η ηθική αποτυπώνεται στο τοπίο.  Το 
παράδειγμα των ιερών φυσικών τόπων της 
Ηπείρου - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις". 
 

Δρ Καλλιόπη Στάρα, 
Εξωτερική συνεργάτιδα και διδάσκουσα 
Π.Ι. Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 

Ζήσε το πάρκο 
 

Κούλα Πανάγου, εκπαιδευτικός, 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού  
 

Από το Κουτί της Πανδώρας στα Φτερά του 
Ίκαρου 

Μαρία Αγγελίδου, συγγραφέας, 
μεταφράστρια  

Δημιουργώντας με έμπνευση τη φύση. 
Μια ματιά σε έργα τέχνης που σέβονται, 
εξερευνούν και αναδεικνύουν την 
ισορροπία της φύσης, 
επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της με τον 
άνθρωπο. 
 

Χαρά Μαραντίδου, εικαστικός, 
αρχιτέκτων  

Πώς τα λαϊκά παραμύθια μας διδάσκουν 
χωρίς διδαχή ότι τα πάντα συνδέονται με τα 
πάντα και ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα 
κομμάτι της φύσης που τον περιβάλλει. 
Παράδειγμα, το κλιμακωτό παραμύθι «Η 
ανάσταση του παπαγάλου». 
 
Αφήγηση του παραμυθιού 
 

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια 
παραμυθιών 

Συζήτηση  

 
• Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική φόρμα, μέχρι τις 9 Μαΐου 2022, και ώρα 9 π.μ. στον σύνδεσμο: 
https://forms.gle/FaAT67THEbcZSLzN8 (Αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, 

        αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον στον φυλλομετρητή σας). 

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους και τον σύνδεσμο για την 
παρακολούθηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που έχουν δηλώσει 
στην ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση συμμετοχής, την Τρίτη 9 Μάϊου 2022. 

• Ο κατάλογος με τις συμμετοχές θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ 
Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata 

• Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά από πιστοποίηση της συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της ημερίδας. 

 Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη   

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

 
Αμαλία Χρήστου 

https://forms.gle/FaAT67THEbcZSLzN8
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