
 

  

                                                                                                                    Μαροφςι,  15 -3-2022  

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.    2455                

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ  

         Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β΄ ΑΘΗΝΑ  
                             

Σαχ. Δ/νςθ :      Λ. Κθφιςίασ 20  

Σαχ. Κώδικασ:  15125, Μαροφςι, Αττικισ  

Σθλζφωνο:        2132105748  

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  
  Πλθροφορίεσ:   Ελζνθ Κατςοφφθ                                     

Σθλζφωνο:         6936398486  
 Ηλ. Διεφκυνςθ: katsoufi@hotmail.com  
Ιςτοςελίδα:       http://politistikabathinas.blogspot.gr   

             
ΠΡΟ: κ.κ. Δ/ντεσ, Πρ/μζνεσ  &  
Εκπαιδευτικοφσ Δθμoςίων και Ιδιωτικών 

Δθμοτικών χολείων και Νθπιαγωγείων  

τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Β΄ Ακινασ  

ΚΟΙΝ: κ.κ. υντονιςτζσ/ιςτριεσ 2ου 

ΠΕΚΕ  
  
  
  
  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

  Πλθροφορίεσ:   Δθμιτριοσ Γκότηοσ                                     

Σθλζφωνο:         2132105742  

 Ηλ. Διεφκυνςθ: perivallontikhdipevath@gmail.com   

Ιςτοςελίδα:       http://perivallontikh.eu  

  

 

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό ςεμινάριο με τίτλο: 

«υνομιλώντασ με τθν πόλθ: Παρουςίαςθ εκπαιδευτικών οδθγών προγράμματοσ 

 “Σο παιδί, θ πόλθ και τα μνθμεία”»  

 

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Β΄ Ακινασ, δια των Τπευκφνων Πολιτιςτικών Θεμάτων 

και Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και οι Διευκφνςεισ Π.Ε. Α’, Γ’, Δ΄ Ακινασ, Ανατολικισ, Δυτικισ Αττικισ 

και Πειραιά, δια των αντίςτοιχων Τπευκφνων, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Ακθναίων, διοργανώνουν 

διαδικτυακό ςεμινάριο με κζμα:  «υνομιλώντασ με τθν πόλθ: Παρουςίαςθ εκπαιδευτικών οδθγών 

προγράμματοσ “Σο παιδί, θ πόλθ και τα μνθμεία”». Σο ςεμινάριο  κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ 29 

Μαρτίου και ώρεσ 17:45-20:00.  

«To παιδί, θ πόλθ και τα μνθμεία» είναι ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διμου Ακθναίων που 

τελεί υπό τθν Αιγίδα τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ Κατερίνασ ακελλαροποφλου και 

υλοποιείται από τθν Σεχνόπολθ Διμου Ακθναίων ςε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Α΄ Ακινασ (Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Πολιτιςτικά Θζματα) και με 

τθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ Ανώτατθσ χολισ Καλών Σεχνών. τόχοσ του προγράμματοσ είναι να 

καλλιεργιςει ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ τον ςεβαςμό ςτον δθμόςιο χώρο, και κυρίωσ τον ςεβαςμό 

των μνθμείων, δθλαδι τθσ μνιμθσ τθσ πόλθσ των Ακθνών και να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενεργών 

πολιτών που αγαποφν και φροντίηουν τθν πόλθ και τα μνθμεία τθσ, διατθρώντασ ζτςι ηωντανι τθν 

ιςτορία τθσ. το πλαίςιο του προγράμματοσ ζχουν δθμιουργθκεί δφο οδθγοί για τουσ εκπαιδευτικοφσ: 
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1.  «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. Οδηγόσ εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη» και   

2. «Η Αθήνα ςτον χρόνο: από τον Αγώνα τησ  Ανεξαρτηςίασ ωσ ςήμερα, οκτώ διαδρομζσ». 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ  

 

17.45-18.00  φνδεςθ ςυμμετεχόντων ςτθν 

πλατφόρμα zoom 

 

 

18.00-18.40 Χαιρετιςμόσ  Κώςτασ Μπακογιάννθσ, Διμαρχοσ 

Ακθναίων  

Παρουςίαςη του Προγράμματοσ «Το 

παιδί, η πόλη και τα μνημεία», η πορεία 

του Προγράμματοσ από το 2016 ζωσ 

ςήμερα 

 

Πόπθ Διαμαντάκου, εντεταλμζνθ 

ςφμβουλοσ του Δθμάρχου Ακθναίων για 

το πρόγραμμα «Σο παιδί, θ πόλθ και τα 

μνθμεία», υπεφκυνθ για τον εμπλουτιςμό 

και τθ διεφρυνςι του 

Το Πρόγραμμα από την πλευρά τησ 

Τεχνόπολησ και η ςφνδεςή του με το 

Βιομηχανικό Μουςείο Φωταερίου 

Μαρία Φλώρου, Διευκφντρια 

Βιομθχανικοφ Μουςείου Φωταερίου και 

Τπεφκυνθ Διαχείριςθσ του 

Προγράμματοσ 

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 

ςυναντά τα εργαςτήρια δεξιοτήτων 

 

Παναγιώτθσ Κουνοφδθσ,  φιλόλογοσ, 

οργάνωςθ δράςεων και εκδθλώςεων «Σο 

παιδί, θ πόλθ και τα μνθμεία» 

18.40-19.40 1. Συνομιλώντασ με την πόλη, δυο 

οδηγοί για εκπαιδευτικοφσ:  

-«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. 

Οδηγόσ εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων 

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη» και   

-«Η Αθήνα ςτον χρόνο: από τον Αγώνα 

τησ  Ανεξαρτηςίασ ωσ ςήμερα, οκτώ 

διαδρομζσ». 

 

Θάλεια Δραγώνα,  Ομ. Κακθγιτρια 

Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ 

Μαρία Δθμοποφλου, Τπεφκυνθ 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Διεφκυνςθ 

Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

Καλλιόπθ Κφρδθ, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών 

Θεμάτων, Διεφκυνςθ Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

Ελζνθ βορώνου, Τπεφκυνθ 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ WWF 

2. «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 

ςτα Εργαςτήρια  Δεξιοτήτων 

 

Μαρία Δθμοποφλου, Τπεφκυνθ 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Διεφκυνςθ 

Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

Καλλιόπθ Κφρδθ, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών 

Θεμάτων, Διεφκυνςθ Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

 

19.40-20.00  Ερωτιςεισ - ςυηιτθςθ 

 

υντονίηει: Πόπθ Διαμαντάκου  

 



Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν παρακαλοφνται να ςυμπλθρώςουν 

τθν θλεκτρονικι φόρμα ςτον ςφνδεςμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99jV5BMaAxhBAfMit0CwMYwt5fELTU0fI_W7tlTorv4g

cbw/viewform?usp=sf_link μζχρι τθν Πζμπτθ 24 Μαρτίου 2022. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα 

πλθροφορθκοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ και τον ςφνδεςμο παρακολοφκθςθσ με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που κα λάβουν  ωσ τισ 28/3 ςτο e-mail που κα ζχουν δθλώςει ςτθν 

θλεκτρονικι φόρμα/ αίτθςθ ςυμμετοχισ.  Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικών 

μονάδων να ενθμερώςουν ςχετικά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑ 

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΑΜΠΑΡΟΤΣΗ 
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