
 

  

                                                                                                                       Μαροφςι,  3 -5-2022  

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 4061               

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

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

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

Ταχ. Δ/νςθ :      Λ. Κθφιςίασ 20  

Ταχ. Κϊδικασ:  15125, Μαροφςι, Αττικισ  

Τθλζφωνο:        2132105748  

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  
  Πλθροφορίεσ:   Ελζνη Κατςοφφη                                     

Τθλζφωνο:         6936398486  
 Θλ. Διεφκυνςθ: katsoufi@hotmail.com  
Ιςτοςελίδα:       http://politistikabathinas.blogspot.gr   

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

Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων  

τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Βϋ Ακινασ  

ΚΟΙΝ: κ.κ. Συντονιςτζσ/ιςτριεσ 2 ου  

ΠΕΚΕΣ  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

Διαδικτυακό εμινάριο Πολιτιςτικών Θεμάτων με τίτλο: «Δζντρα ιερά, νεράιδεσ, 

ξωτικά... η ηθική ςχζςη του ανθρώπου με τη φφςη ςτην άυλη πολιτιςτική 

κληρονομιά» 

Τρίτθ, 10 Μαΐου, 17:30-20:30. 

  

Θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ δια τθσ Υπεφκυνθσ 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, οι Διευκφνςεισ Π.Ε. Α’, Γ’, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ και 
Πειραιά, δια των Υπευκφνων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, και το Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του 
Παιδιοφ ςυνδιοργανϊνουν διαδικτυακό ςεμινάριο με τίτλο «Δζντρα ιερά, νεράιδεσ, 
ξωτικά... η ηθική ςχζςη του ανθρώπου με τη φφςη ςτην άυλη πολιτιςτική κληρονομιά» 
τθν Σρίτη, 10 Μαΐου, και ώρεσ 17:30-20:30. 
 

Στο ςεμινάριο κα αναδειχκεί θ θκικι, πολιτιςμικι ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ 
φφςθ, όπωσ τθ ςυναντάμε ςε μφκουσ, παραμφκια, παραδόςεισ, τζχνθ και όχι μόνο. Θα 
παρουςιαςτοφν παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν τάξθ.  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Δζντρα, νεράιδεσ, ξωτικά... Θ πολιτιςμικι 
ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ φφςθ ςτο 
ςχολείο 

Καλλιόπθ Κφρδθ, Υπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν 
Θεμάτων, Διεφκυνςθ Π.Ε. Αϋ Ακινασ 

Άνθρωποσ και φυςικό περιβάλλον: τα ίχνη 
τησ βιωμένησ εμπειρίασ του χώρου ςτισ 
προβιομηχανικέσ κοινωνίεσ και η ςημαςία 
τουσ ωσ εκφράςεων άυλησ πολιτιςτικήσ 

 Ζλενα Μπαηίνθ, Αρχαιολόγοσ-Κοινωνικι 
Ανκρωπολόγοσ, Διεφκυνςθ Νεότερθσ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ - Τμιμα Άυλθσ 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και 
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κληρονομιάσ.  Διαπολιτιςμικϊν Θεμάτων, Υπουργείο 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

Όταν θ θκικι αποτυπϊνεται ςτο τοπίο.  Το 
παράδειγμα των ιερϊν φυςικϊν τόπων τθσ 
Θπείρου - Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ". 
 

Δρ Καλλιόπθ Στάρα, 
Εξωτερικι ςυνεργάτιδα και διδάςκουςα 
Π.Ι. Εργαςτιριο Οικολογίασ, Τμιμα 
Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν, 
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων  

 

Ηιςε το πάρκο 
 

Κοφλα Πανάγου, εκπαιδευτικόσ, 
Υπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων  
ςτο Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του 
Παιδιοφ  
 

Από το Κουτί τθσ Πανδϊρασ ςτα Φτερά του 
Κκαρου 

Μαρία Αγγελίδου, ςυγγραφζασ, 
μεταφράςτρια  

Δθμιουργϊντασ με ζμπνευςθ τθ φφςθ. 
Μια ματιά ςε ζργα τζχνθσ που ςζβονται, 
εξερευνοφν και αναδεικνφουν τθν 
ιςορροπία τθσ φφςθσ, 
επαναπροςδιορίηοντασ τθ ςχζςθ τθσ με τον 
άνκρωπο. 
 

Χαρά Μαραντίδου, εικαςτικόσ, 
αρχιτζκτων  

Πϊσ τα λαϊκά παραμφκια μασ διδάςκουν 
χωρίσ διδαχι ότι τα πάντα ςυνδζονται με τα 
πάντα και ο άνκρωποσ δεν είναι παρά ζνα 
κομμάτι τθσ φφςθσ που τον περιβάλλει. 
Παράδειγμα, το κλιμακωτό παραμφκι «Θ 
ανάςταςθ του παπαγάλου». 
 
Αφιγθςθ του παραμυκιοφ 
 

Λίλθ Λαμπρζλλθ, ςυγγραφζασ, αφθγιτρια 
παραμυκιϊν 

Συηιτθςθ  

 
 Οι ενδιαφερόμενεσ/οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να ςυμπληρώςουν την 

ηλεκτρονική φόρμα, μζχρι τισ 9 Μαΐου 2022, και ϊρα 9 π.μ. ςτον ςφνδεςμο: 
https://forms.gle/FaAT67THEbcZSLzN8 (Αν ο ςφνδεςμοσ δεν ανοίγει αυτόματα, 

        αντιγράψτε τον και επικολλιςτε τον ςτον φυλλομετρθτι ςασ). 

 Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πλθροφορθκοφν τθ ςυμμετοχι τουσ και τον ςφνδεςμο για 
τθν παρακολοφκθςθ με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο email που ζχουν 
δθλϊςει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα/αίτθςθ ςυμμετοχισ, τθν Τρίτθ 9 Μάϊου 2022. 

            Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ/ντριεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων και οι 

Προϊςταμζνεσ των Νθπιαγωγείων να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ. 

Η Τπεφθυνη Πολιτιςτικών Θεμάτων Ελζνη Κατςοφφη 

 
                                                                                             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑ 

 

https://forms.gle/FaAT67THEbcZSLzN8


                                                                                                

                                                                                                

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΑΜΠΑΡΟΤΣΗ 

 

 

 

 

 Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΑΜΠΑΡΟΤΣΗ 


