
                                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΔΜΑ : «Δπιμορθωηικό ζεμινάριο εκπαιδεσηικών Α/θμιας ζηο ΚΠΔ Αργσρούπολης ζηις 1, 2 και 

3 Γεκεμβρίοσ 2011» 
 
 

Ύζηεξα από ηηο νδεγίεο πνπ καο δόζεθαλ από ηε Γ/λζε ΔΠΔΓ θαη ηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ζε δηήκεξε ζπλάληεζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κεηά από ζπλελλνήζεηο κε ηνπο 

Τπεπζύλνπο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζύλζεσλ ην ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο πξνγξακκαηίδεη 

ην 92
ο
 επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ηνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Σίηινο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ είλαη: «Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε: 

Παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη Τγεία (έηνο UNESCO) κε ππνζέκαηα: α) «Δλέξγεηα - Αηκνζθαηξηθή 

Ρύπαλζε», β) «Σν λεξό – Η ζάιαζζα» (ιεηηνπξγεί Δζληθό ζεκαηηθό δίθηπν) θαη γ) «Γάζνο - Γαζηθέο 

ππξθαγηέο» (ιεηηνπξγεί πεξηθεξεηαθό ζεκαηηθό δίθηπν). Σν ζεκηλάξην δηνξγαλώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Α’, Γ’ Αζελώλ θαη Πεηξαηά. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζηηο 1, 2 θαη 

3 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη απεπζύλεηαη ζε εμήληα (60) εθπαηδεπηηθνύο ζπλνιηθά (είθνζη από θάζε Γ/λζε). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ζηα ρνιεία ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη απνθηνύλ ην δηθαίσκα παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ ζε ΚΠΔ όιεο ηεο ρώξαο. Οη 

πηζηώζεηο πξνβιέπνληαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΔΠΑ – ΔΙΝ ζύκθσλα κε ην ηερληθό δειηίν 

ππνέξγνπ ηνπ ΚΠΔ γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε Δλειίθσλ.  

 

Έρνπκε δεηήζεη άδεηα από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο γηα 

είθνζη (20) εθπαηδεπηηθνύο από θάζε Γ/λζε, κε ην έγγξαθό καο ππ. αξηζκ. 325/ 3-11-2011 γηα έγθξηζε 

ρνξήγεζεο κηαο (1) εκέξαο άδεηαο (Παξαζθεπή 2/12/2011) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θύξηνο Γ/ληεο δελ 

εγθξίλεη νη ώξεο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα κεησζνύλ θαηά έμη (6). 
 
 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο 

(αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα Φπζηθνρεκείαο θαη Βηνινγίαο, 

εθπαηδεπηηθό θήπν, αίζνπζεο H/Y θαη Βηβιηνζήθεο θιπ.) θαη ζην πεδίν (πιαγηά Τκεηηνύ, παξαιία 

Αιίκνπ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο). 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Σν εκηλάξην ζα έρεη  ζπλνιηθή δηάξθεηα εηθνζηπέληε (25) δηδαθηηθώλ σξώλ ή δεθαελληά (19) αλ 

δελ εγθξηζεί ε άδεηα. 
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Πέμπηη, 1 Γεκεμβρίοσ 2011:  

16.30 – 17.00: Πξνζέιεπζε, εγγξαθέο, παξαιαβή θαθέινπ κε πξόγξακκα, γξαθηθή ύιε, 

ελεκεξσηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

17.00 - 17.30: Υαηξεηηζκνί, αιιεινγλσξηκία, πξόγξακκα, ζηνρνζεζία.  

17.30 - 18.45: Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Παξαγσγηθέο Γηαδηθαζίεο θαη 

Τγεία.  

18.45 - 19.00: Γηάιεηκκα (πξνζθέξεηαη θαθέο, αλαςπθηηθά, ηζάη, θνπινπξάθηα, θέηθ). 

19.00 - 20.30: Δηζεγήζεηο Τπεπζύλσλ Π.Δ. θαη ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο   
 

Παραζκεσή, 2 Γεκεμβρίοσ 2011:  

08:30 - 09:30: Η Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα 

ΚΠΔ – ρνιεία – Σνπηθέο Κνηλσλίεο. 

09:30 - 11:30:  Παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Π.Δ.  ζηελ ηάμε ζε ηξεηο (3) νκάδεο 

εθπαηδεπηηθώλ: α) «Δλέξγεηα - Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε», β) «Σν λεξό – Η ζάιαζζα» θαη γ) 

«Γάζνο - Γαζηθέο ππξθαγηέο». 

11:30 - 12:00: Γηάιεηκκα (πξνζθέξνληαη θαθέο, αλαςπθηηθά, ηζάη, θνπινπξάθηα, θέηθ). 

12:00 - 14:00: πλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ ηξηώλ (3) πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Π.Δ.  

Αξγπξνύπνιεο ζην πεδίν (παξαιία Αιίκνπ, πιαγηά Τκεηηνύ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο).  

14:00 - 15:00: Γεύκα ζηνλ θήπν ηνπ Κ.Π.Δ. 

15:00 - 18:00: Δξγαζηήξηα λεξνύ, ππξθαγηώλ θαη δηδαθηηθήο ηερληθήο.  
 

άββαηο, 3 Γεκεμβρίοσ 2011:  

09:30 - 11:30: ρεδηαζκόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο νκάδεο κε ην ζπληνληζκό ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Κ.Π.Δ. θαη ησλ Τπεπζύλσλ Π.Δ. (επηινγή ζέκαηνο, ζηνρνζεζία, κεζνδνινγία 

πξνζέγγηζεο, ρξνλνδηάγξακκα, ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν, ζπλεξγαζίεο κε εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο, ηα ΚΠΔ  θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο, πεγέο 

πιεξνθόξεζεο, ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλόκεζε πιηθνύ, επηζθέςεηο πεδίνπ, εξγαζηεξηαθέο 

κεηξήζεηο, ζύλδεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, θξηηηθή ζύλζεζε, ηερληθέο παξνπζίαζεο, 

αμηνιόγεζε, θ.α.).  

11:30 - 12:00: Γηάιεηκκα (πξνζθέξνληαη θαθέο, αλαςπθηηθά, ηζάη, θνπινπξάθηα, θέηθ). 

12:00 - 14:00: Οξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ πξνηάζεσλ ησλ ηξηώλ (3) 

νκάδσλ γηα ηελ νινκέιεηα 

14:00 - 15:00: Γεύκα ζηνλ θήπν ηνπ Κ.Π.Δ. 

15:00 - 17:00: Σξηαληάιεπηεο παξνπζηάζεηο ησλ πξνηάζεσλ ησλ ηξηώλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπδήηεζε. 

17:00 - 17:30: Αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπδήηεζε. 

Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο.  
 

 

ΔΙΗΓΗΣΔ: 

    Δηζεγεηέο ζην ζεκηλάξην, ζπληνληζηέο νκάδσλ θ.ι.π.. ζα είλαη από ην Κ.Π.Δ.  Αξγπξνύπνιεο 

νη: 

1. Φαξαγγηηάθεο Γεώξγηνο, Τπεύζπλνο ΚΠΔ 

2. κπαξνύλεο Θεκηζηνθιήο, Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνπ 

3. Καηζηγηάλλε Αθξνδίηε 

4. Μηθξνγηαλλάθε Ισάλλα 

5. Φσηηάδεο Μηράιεο  

 

θαη νη Τπεύζπλνη Π.Δ. ησλ Γ/λζεσλ : 

6. Γεκνπνύινπ Μαξία 

7. ηεθαλόπνπινο Νίθνο 

8. παλνύ Μάγδα 

 

 

 



ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: 

Σν ζεκηλάξην ζα παξαθνινπζήζνπλ κε έγθξηζε ησλ Γ/λησλ ηεο θάζε Γ/λζεο είθνζη (20) 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα επηιέμεη θάζε ζπκκεηέρνπζα Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Παξαθαινύκε λα 

πξνηηκεζνύλ νη ζπλάδειθνη πνπ ζα πινπνηήζνπλ ζρνιηθό πξόγξακκα θαη πξνηίζεληαη λα 

επηζθεθζνύλ κε ηηο καζεηηθέο ηνπο νκάδεο ΚΠΔ. Δπίζεο λα ιεθζεί ππόςε θαη ε επηζπκία  

ζπκκεηνρήο ζηα ζεκαηηθά δίθηπα ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο («Θάιαζζα» θαη «Γαζηθέο 

Ππξθαγηέο»). Όζνη παξαθνινπζήζνπλ όιν ην ζεκηλάξην (από ην απόγεπκα ηεο Πέκπηεο έσο θαη 

ην απόγεπκα ηνπ αββάηνπ) ζα πάξνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πάξνπλ 

επίζεο θάθειν κε αλαιπηηθό πξόγξακκα, γξαθηθή ύιε, ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη αθίζα.  

 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβιεζνύλ ζηνπο Τπεπζύλνπο Π.Δ. ησλ Γ/λζεσλ θαη ε ηειηθή 

επηινγή απηώλ πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ ζα γίλεη από ηνπο Γηεπζπληέο ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ θαη 

ηνπο Τπεπζύλνπο Π.Δ.. Ο θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζην Κ.Π.Δ. έσο 

ηελ Παξαζθεπή 25 Ννεκβξίνπ 2011. Παξαθαινύκε ζηνλ θαηάινγν λα αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά ην 

επώλπκν θαη ην όλνκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ, ν θιάδνο θαη ην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί. Δπίζεο παξαθαινύκε 

ηνπο Τπεπζύλνπο λα ηνλίζνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα δεισζνύλ όηη  νθείινπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην γηα ηνλ πξόζζεην ιόγν ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ πνπ θάλεη ην ΚΠΔ 

ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν (εθπαηδεπηηθό πιηθό, γεύκαηα θ.ι.π.). 

                 

                                                                                        

                                                                                                               Ο Τπεύζπλνο ηνπ ΚΠΔ 

 
 

 

                         Γηώξγνο Φαξαγγηηάθεο  


