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ΘΕΜΑ : «Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αργυρούπολης στις 8, 9, και 10  

Μαρτίου 2018 για εκπαιδευτικούς Σχολείων Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 

Αθηνών» 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του ΚΠΕ Αργυρούπολης όπως έχει 

υποβληθεί στις 29/9/2017 και πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά στις επιμορφωτικές δράσεις, το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης ύστερα από συνεννόηση και σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων 

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ Αθηνών, προγραμματίζει την πραγματοποίηση του 108ου (από της 

ιδρύσεώς του) τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης των 

παραπάνω Δ/νσεων στις 8, 9 και 10 Μαρτίου 2018. Θέμα του σεμιναρίου θα είναι: «Εκπαίδευση για 

το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη» με υποθέματα α) «Το νερό – η θάλασσα» και 

β) «Το νερό – τα ρέματα» που απασχολούν και φέτος ιδιαίτερα τη χώρα και την Αττική. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις 

Α/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών (12 από τη Δ΄ Δ/νση και 10 από κάθε μια από τις Α’, Β΄ 

και Γ΄ Δ/νσεις). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 

συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς 

άλλων Δ/νσεων. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους 

Π.Ε. και τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να υλοποιούν πρόγραμμα 

Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά. Θυμίζουμε ότι και φέτος συνεχίζεται και η 

λειτουργία του θεματικού δικτύου του ΚΠΕ Αργυρούπολης «Η Θάλασσα».  

 

Οι Δ/νσεις Εκπ/σης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης (secretary@kpea.gr) τους καταλόγους των εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβάνοντας 

και αναπληρωματικούς) που θα επιλέξουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης  31 Ιανουαρίου 

2018. Η ημερομηνία είναι ανελαστική για τη διαδικασία έγκρισης του σεμιναρίου και των 
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Αργυρούπολη  8 -1 - 2018 

Αριθ. Πρωτ. 1 

Προς : 

1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής 

Υπόψη:  

α) κου Δ/ντη , 

β) Συμβούλων Επιστημονικής καθοδήγησης 

2. Δ/νσεις A/θμιας Εκπ/σης A΄, Β΄, Γ΄,  Δ΄ Αθηνών  

Υπόψη : 

α. Διευθυντών Εκπ/σης και β. Υπευθύνων Π.Ε. 

Κοινοποίηση:  

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 

Υπόψη: κυρίου Δημάρχου, κυρίων Αντιδημάρχων και 

Τμήματος Παιδείας, Συμβούλων Διαχειριστικής 

Επιτροπής, Γραφείου Παιδείας 
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συμμετοχών από το Υπουργείο Παιδείας πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την 

πραγματοποίησή του.  

 

Παρακαλούμε τους Υπευθύνους Π.Ε. στις καταστάσεις που θα στείλουν να αναγράφουν 

με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά σειρά: το επώνυμο, το όνομα, τον κλάδο, τη σχολική 

μονάδα και τον αριθμό μητρώου κάθε εκπαιδευτικού καθώς και το πρόγραμμα που επιθυμεί να 

παρακολουθήσει. (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ70, 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΘΗΝΩΝ, 

900000 «ΘΑΛΑΣΣΑ»). Υπολογίζουμε να δεχθούμε 25 εκπαιδευτικούς για το θέμα της 

θάλασσας και 17 για το θέμα των ρεμάτων, γι’ αυτό παρακαλούμε τους Υπευθύνους να 

επιμεληθούν και αυτής της αναλογικής κατανομής. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η 

δήλωση συμμετοχής του Εκπαιδευτικού σημαίνει δεοντολογικά και ανάληψη υποχρέωσης 

συμμετοχής τόσο για την αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου αλλά και 

για τα οικονομικά του. Σημειώνουμε ότι κατά το πρόσφατο αντίστοιχο σεμινάριο της Β/θμιας 15 

εκπαιδευτικοί δεν προσήλθαν παρά το ότι είχαν δηλώσει συμμετοχή!  

Για την καλύτερη προετοιμασία του σεμιναρίου προσκαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. σε 

συνάντηση εργασίας στο ΚΠΕ Αργυρούπολης τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί. 

 

Σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά το σεμινάριο θα χορηγηθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες επίσης θα πάρουν φάκελο με πρόγραμμα και γραφική ύλη. Το 

σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr).  

 

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας) και στο πεδίο (Ακτή Αλίμου και Ρέμα 

Γερουλάνου ή Πικροδάφνης). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Το Σεμινάριο θα έχει  συνολική διάρκεια είκοσι μίας  (21) διδακτικών ωρών. 

 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018:  

16.45 - 17.30: Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλου με πρόγραμμα και γραφική ύλη. 

Αλληλογνωριμία. Στοχοθεσία του σεμιναρίου. Χωρισμός σε ομάδες.  

17.30 - 18.30: Εισηγήσεις Υπευθύνων Π.Ε. (σε ολομέλεια ή σε ομάδες) 

18.30 - 18.50: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)  

18.50 – 20.00: Γενική εισήγηση Υπευθύνου ΚΠΕ.  

20.00 – 21.20: Παρακολούθηση προγραμμάτων του ΚΠΕ στην τάξη σε δύο (2) ομάδες 

εκπαιδευτικών ανάλογα με την κατανομή ανά θέμα. 

 

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018:  

16.15 - 16.30: Προσέλευση  

16:30 - 18:30: Συνέχεια της παρουσίασης των προγραμμάτων του ΚΠΕ  Αργυρούπολης στο 

πεδίο (μεταφορά με πούλμαν): στην ακτή του Αλίμου και στο ρέμα. 

18.45 - 19.10: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια)  

19.10 - 21.20: Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες 

με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των 

Υπευθύνων ΠΕ που θα συμμετέχουν 

(επιλογή θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, 

συνεργασία με τον Υπεύθυνο, συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, τα ΚΠΕ  

και την τοπική κοινωνία, συγκρότηση ομάδων εργασίας, πηγές πληροφόρησης, 

συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού, επισκέψεις πεδίου, εργαστηριακές 

μετρήσεις, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, κριτική σύνθεση, τεχνικές 

παρουσίασης, αξιολόγηση, κ.α.). 

http://www.kpea.gr/
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Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018:  

09.00 - 11.30: Συνέχεια των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων σχεδιασμού σχολικού 

προγράμματος, ολοκλήρωση των σχεδίων και της προετοιμασίας των 

παρουσιάσεών τους στην ολομέλεια. 

11:30 - 11:50: Διάλειμμα (προσφέρεται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ). 

11:50 - 14:00: Ημίωρες παρουσιάσεις των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας των 

Παιδαγωγικών Εργαστηρίων 

14:00 - 14:45: Διάλειμμα (προσφέρεται σάντουιτς και νερό) 

14.45 - 15.05: Θεματικά δίκτυα: τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των 

Δ/νσεων Εκπ/σης της Αττικής 

15:05 - 15:45: Συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς – Αξιολόγηση του σεμιναρίου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ 

(www.kpea.gr) για οδηγίες συγκοινωνιακής σύνδεσης και οδικής προσέλευσης στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. Σημειώνουμε ότι λειτουργεί ο Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους 

κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών 

(έξοδος Μετρό: προς Αθήνα).  

 Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις να ενημερώσουν τα Σχολεία των περιοχών αρμοδιότητάς 

των. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά! 

 

       Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ 

 

 

       Γιώργος Φαραγγιτάκης 

 

 

http://www.kpea.gr/

