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Εmail: gfarangitakis@gmail.com, tsbarounis@hotmail.com, 
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 «Διαδικτυακή ημερίδα ανατροφοδότησης από την Εφαρμογή των  

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά τη φετινή Σχολική χρονιά» 

                                                                                                            Aρ. Πρωτ.: 15 

4 Μαΐου 2022  

Προς όλα τα μέλη και τους φίλους του Παραρτήματος Αττικής, 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ευχόμαστε σε όλους και σε όλες Χρόνια πολλά  με 

Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη!!! 

Μετά την επιτυχημένη ημερίδα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της 28ης 

Φεβρουαρίου με τα στελέχη του ΙΕΠ, προχωράμε, όπως συμφωνήσαμε εκείνο το 

βράδυ, στην ημερίδα ανατροφοδότησης από την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων κατά τη φετινή Σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι μέσα από τις 

επισημάνσεις των μελών και των φίλων μας για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία 

που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη, να κάνουμε προτάσεις προς το 

ΙΕΠ και το Υπ. Παιδείας για τη βελτίωση του νέου θεσμού. Ήδη έχουν εκφράσει 

ενδιαφέρον πολλοί Εκπαιδευτικοί Σχολείων, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνοι 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου, Εκπαιδευτικοί 

ΚΠΕ και Μεταπτυχιακοί Ερευνητές και φυσικά θα συμμετέχουν οι Κεντρικοί 

εισηγητές της ημερίδας που προηγήθηκε και για να συμβάλουν στη διεξαγωγή αλλά 

και για να καταγράψουν τις απόψεις και να συζητήσουν μαζί μας. 

Θα μιλήσουν μέλη μας όπως οι κυρίες και κύριοι Ασημακοπούλου 

Παναγιώτα, Βορρύλα Βέρα, Ιωάννου Θάνος, Κέλλη Αθανασία, Μικρογιαννάκη 

Ιωάννα, Τραγαζίκης Παναγιώτης, Παπαζήση Χριστίνα, Παπάντος Παντελής, 

Χατζηελευθερίου Μανώλης και όσοι άλλοι επιθυμούν με το συντονισμό του 

Αντιπροέδρου μας Παναγιώτη Πήλιουρα. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα 

και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα στον παρακάτω σύνδεσμο, (μέχρι 

και το Σάββατο 14 Μαΐου, για να σας σταλεί ο σύνδεσμος εκείνης της μέρας):  

https://forms.gle/Jn9fTemGLbg6Sbet9 

Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω του τέλους της Σχολικής χρονιάς 

συγκεντρώνονται πολλές εκδηλώσεις και ημερίδες την ίδια περίοδο. Σας καλούμε 
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όμως να αντιληφθείτε τη σπουδαιότητα αυτής της προσπάθειας και να 

προσπαθήσετε να συμμετέχετε.  

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, της συζήτησης και της αλληλεπίδρασης 

και για να κατατεθούν σκέψεις, επισημάνσεις, σχόλια και προτάσεις για την 

εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από όσους και όσες το επιθυμούν χωρίς 

χρονικούς περιορισμούς, προτείνεται και η αξιοποίηση του εργαλείου web 2.0 

padlet (ομαδοσυνεργατικός, ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων).  

url: https://padlet.com/ppiliour/uf138iwjb3r66fjw 

Όσοι/ες επιθυμούν, επώνυμα μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους  

έτσι ώστε να εμπλουτίζουν τη συζήτηση που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της 

ημερίδας. 

Εκτός από αυτή την ημερίδα, η ΠΕΕΚΠΕ Αττικής συμμετέχει όπως κάθε χρόνο 

με τον Φυσιολατρικό Σύλλογο «Βριλησσός» και με τη συνεργασία του ΚΠΕ 

Αργυρούπολης, Δήμων και άλλων φορέων στη βιωματική ημερίδα της πεζοπορικής 

Διάσχισης της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου την Κυριακή 15 Μαΐου με 

πρόγραμμα που θα σας στείλουμε αυτές τις μέρες ώστε να δηλώσετε συμμετοχή 

στον Γραμματέα της ΔΕ Θεμιστοκλή Σμπαρούνη ή στο μέλος μας Βασίλη 

Κωνσταντινίδη. (Εκκίνηση από τη σπηλιά του Νταβέλη και κατάληξη στο Πάρκο της 

ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Συνήθως ο Δήμος Βριλησσίων και ο Σύλλογος «Βριλησσός» 

οργανώνουν ομαδική μετακίνηση με πούλμαν από τα Βριλήσσια προς την Πεντέλη). 

 Εκκρεμεί και η πρόταση για διαμόρφωση προγράμματος – ομπρέλας κατά της 

βίας που το φέρνουμε στο προσκήνιο αφού αφορά σε εκτεταμένα περιστατικά βίας 

στην Οικογένεια, στο Σχολείο, στον Αθλητισμό και στην Κοινωνία γενικότερα αλλά 

και στα συγκλονιστικά πολεμικά γεγονότα που συντάραξαν τον κόσμο στο 

παρελθόν και εξακολουθούν να συνταράσσουν την ανθρωπότητα σήμερα με 

μαζικές απώλειες ζωών, καταστροφές πόλεων χωριών με καραβάνια εκατομμυρίων 

προσφύγων. Σας στέλνουμε σε ξεχωριστό αρχείο την πρόταση του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αρχικά έτυχε θερμής υποδοχής αλλά σίγουρα 

απαιτείται συλλογική δουλειά και η συμβολή όλων για την αποτελεσματική 

εφαρμογή τόσο στο Αναλυτικό πρόγραμμα του Σχολείου όσο και στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων αλλά και στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχ. 

δραστηριοτήτων και ΚΠΕ. Ελπίζουμε να βοηθήσει ως βάση για να έχουμε 

προτάσεις απ όλους σε μια ημερίδα που θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 

δια ζώσης τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβρη στον κήπο του ΚΠΕ. 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή  

   Ο Γενικός Γραμματέας                    Ο Αντιπρόεδρος                         Ο Πρόεδρος  

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης             Παναγιώτης Πήλιουρας        Γιώργος Φαραγγιτάκης 
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