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ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: 

«Η Υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης» 

 

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας  σε συνεργασία με τα Γραφεία Υπευθύνων ΠΕ των 

Δ/νσεων Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β/θμιας 

εκπ/σης Β΄και Δ΄Αθήνας διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :  «Η 

υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης», στις 19 και 20 Μαΐου, 

στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, στο πλαίσιο του έργου στο πλαίσιο της 

Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

του έργου Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση 

2014-20120» (Άξονας προτεραιότητας 6 ΠΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αποτιμήσουν 

κριτικά τον κομβικό ρόλο της κατανάλωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης, να 

ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους ως καταναλωτές, αλλά και την ευθύνη τους  ως 

παγκόσμιοι πολίτες. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία συναντά την 

εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, γιατί προσεγγίζει το θέμα της 

κατανάλωσης όχι μόνο από την οπτική της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της 

συσσώρευσης απορριμμάτων αλλά και μέσα από θέματα περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Το «Δίκαιο εμπόριο», οι διάφορες μορφές κοινωνικής 

οικονομίας όπως «τράπεζες χρόνου», κλπ. δεν αποτελούν μόνο εναλλακτικές προτάσεις 

επίλυσης της οικονομικής κρίσης αλλά και προτάσεις προάσπισης των κοινωνικών 

αξιών, της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Ο παγκόσμιος 

πολίτης δεν μπορεί να μην είναι και υπεύθυνος καταναλωτής που ενημερώνεται και 

αποφασίζει γνωρίζοντας τις συνέπειες των επιλογών του, που γνωρίζει ότι, με τις 

επιλογές του, θα καθορίσει ποια προϊόντα θα συνεχίσουν να παράγονται, σε ποιες 
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εργασιακές συνθήκες και ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει η παραγωγική τους 

διαδικασία.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και θα 

έρθουν σε επαφή με ενεργητικές διδακτικές τεχνικές τις οποίες θα μπορούν να 

εφαρμόσουν στην ίδια τη διδακτική τους πράξη. Έμφαση θα δοθεί στη τεχνική της 

μελέτης πεδίου κατά την οποία θα μελετηθούν παραδείγματα της τοπικής οικονομίας 

της Δραπετσώνας, καθώς και στον (συστημικό) τρόπο σχεδιασμού των φύλλων 

εργασίας για τη μελέτη πεδίου. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα συμπληρώνουν 

την ηλεκτρονική φόρμα έως 2/5/2017 και ώρα 13.00  https://goo.gl/6TGHPf Copy short URL 

Μέγιστος αριθμός ανά διεύθυνση: 12 εκπαιδευτικοί. Η τελική επιλογή των 

συμμετεχόντων θα γίνει από τους Υπευθύνους ΠΕ των οικείων διευθύνσεων.  

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα για την Παρασκευή 19 Μαϊου 

 (θα οριστικοποιηθεί 30 Απριλίου) 

17.00-17.30 : Προσέλευση – εγγραφές 

17.30-17.50: «Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία : ο καταναλωτής 

μέσα από την οπτική του παγκόσμιου πολίτη» Στ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ 

Δραπετσώνας,  

17. 50-18.10: Ενημέρωση και κριτική αποτίμηση της εμπορικής συμφωνίας ΤΤP  

18.10-18.30 : Ενημέρωση και κριτική αποτίμηση της εμπορικής συμφωνίας Ceta  

18.30-18.50 : «Τα δικαιώματα του καταναλωτή», Μ. Τσιφάκης, Πρόεδρος Ένωσης 

καταναλωτών  

18.50-19.10 : Διάλειμμα 

19.10-19.30 : : «Το Δίκαιο εμπόριο», Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade Hellas,  

19.30-19.50 : «Εφαρμόζοντας την «κοινωνική οικονομία», Μανώλης Κοπανάκης, 

Υπεύθυνος ΚΠΕ Καρπενησίου 

19.50-20.10 : «Η Κοινωνική Οικονομία : η περίπτωση της τράπεζας χρόνου», 

Μαλαματή Δίτσίου, πρ. Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Δ’Αθήνας και νυν σχολική Σύμβουλος 

ΠΕ04 Πειραιά. 

20.10-21.00 : Συζήτηση, αξιολόγηση, κλείσιμο 
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Σάββατο 20 Μαϊου 

9.00-9.30 : Προσέλευση, χωρισμός σε ομάδες 

9.30-10.30 : Προετοιμασία για Μελέτη πεδίου : συστημική διερεύνηση αξόνων 

μελέτης, Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Ιωάννου, Υπεύθυνος ΠΕ Β/θμιας Δ΄ Αθήνας 

10.30-12.30 : Μελέτη πεδίου, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας, 

Ι. Φώκου, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ, Αλ. Τσίγκου, Υπεύθυνη ΠΕ Α/θμιας Δυτικής Αττικής, Β. 

Πετρίδου, Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Β’ Αθήνας, Δ. Γκότζος, Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Β’ 

Αθήνας, Γ. Βούλγαρης, Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Πειραιά 

12.30-13.30 : Επεξεργασία δεδομένων μελέτης πεδίου 

13.30-14.00 : Ολομέλεια 

14.00-15.00 : Ελαφρύ γεύμα  

15.00 – 18.00 : Βιωματικά εργαστήρια : 

Α) «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Στ. 

Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Ι. Φώκου 

Β) «Κατανάλωση και διαφήμιση» Θ. Ιωάννου 

Γ) «Το δίκαιο εμπόριο και η αγαπημένη μας σοκολάτα» Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade 

Hellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


