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Προσ : Υπευκφνουσ ΠΕ Α/βάκμιασ
Εκπ/ςθσ B’ Ακινασ και Ανατ. Αττικισ,
Υπεφκυνθ ΠΕ Β/βάκμιασ Εκπ/ςθσ
B’Ακινασ

Θζμα: Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικό δια ηώςθσ ςεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου ςτισ 19
Ιουνίου 2022 με τίτλο: «Σα νζα πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά μονοπάτια ςτον Εκνικό
Δρυμό ουνίου»
Το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Λαυρίου προτίκεται να οργανώςει
επιμορφωτικό δια ηώςθσ ςεμινάριο ςτισ 19 Ιουνίου 2022 ςε ςυνεργαςία με τουσ
Υπευκφνουσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ από τισ διευκφνςεισ Α/βάκμια Αν. Αττικισ,
Α/βάκμια Β’ Ακινασ, Β/βάκμια Β’ Ακινασ και Β/βάκμια Αν. Αττικισ. Το ςεμινάριο
απευκφνεται ςε 40 εκπαιδευτικοφσ από τισ παραπάνω διευκφνςεισ (10 από κάκε
διεφκυνςθ).
Τίτλοσ του μονοιμερου ςεμιναρίου είναι «Σα νζα πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά
μονοπάτια ςτον Εκνικό Δρυμό ουνίου» και ςκοπόσ του είναι θ περιιγθςθ ςτον ερειπιώνα
τθσ κοιλάδασ τθσ Σοφριηασ εντόσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Σουνίου, ζνα προςτατευόμενο φυςικό
και πολιτιςτικό περιβάλλον ςτθν Αττικι. Η περιοχι τθσ Λαυρεωτικισ είναι γνωςτι από τθν
αρχαιότθτα ωσ ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ θγεμονίασ τθσ Ακινασ κακώσ
παρείχε ςτθν πόλθ-κράτοσ τον πολφτιμο άργυρο. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να υπάρχει
ςιμερα μεγάλθ πυκνότθτα αρχαίων μνθμείων που μαρτυροφν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ
(π.χ. πλυντιρια εμπλουτιςμοφ του μεταλλεφματοσ, δεξαμενζσ). Επιπλζον, κατά τον 19ο αι.
ςτθν περιοχι δραςτθριοποιικθκε και θ Γαλλικι Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου αφινοντασ
διάφορα βιομθχανικά κατάλοιπα. Ο Εκνικόσ Δρυμόσ Σουνίου είναι διάςπαρτοσ με αρχαίεσ
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ μεταλλευμάτων αλλά και βιομθχανικά μνθμεία των νεότερων
χρόνων. Η Εφορεία Ανατολικισ Αττικισ ανζλαβε το ζργο τθσ ανάδειξθσ όλου αυτοφ του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ εντόσ του εκνικοφ δρυμοφ, χαράηοντασ ζνα δίκτυο διαδρομών
περιιγθςθσ, αςφαλζσ για τον επιςκζπτθ, με πλθροφοριακό υλικό και ςτάςεισ κζαςθσ. Οι
νζεσ διαδρομζσ επικοινωνοφν με τουσ δφο υπάρχοντεσ, ιδθ αναςκαμμζνουσ, και
περιφραγμζνουσ χώρουσ τθν ‘Σοφριηα’ και το ‘Αςκλθπιακό’. Το ζργο πρόκειται να
παραδοκεί ςφντομα ςτο κοινό. Στο ςεμινάριο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία

να περιθγθκοφν ςτα νζα μονοπάτια, με οδθγό τθν υπεφκυνθ αρχαιολόγο του ζργου.
Παράλλθλα, τα μζλθ τθσ ΠΟ του ΚΠΕ με τισ εκπαιδευτικζσ τουσ παρεμβάςεισ κα
ενθμερώςουν για τθν χλωρίδα και πανίδα του δρυμοφ και για τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ
ενόσ αρχαιολογικοφ χώρου.
Το ςεμινάριο κα διεξαχκεί δια ηώςθσ τθν Κυριακι 19 Ιουνίου 2022 και ώρεσ 9.00 π.μ.12.30 μ.μ. Θα ζχει ςυνολικι διάρκεια πζντε διδακτικών ωρών. Όςοι επικυμοφν να το
παρακολουκιςουν καλοφνται να δθλώςουν ςυμμετοχι ςτουσ Υπεφκυνουσ Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ των διευκφνςεών τουσ. Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου κα τθροφνται τα
μζτρα προςταςίασ κατά του COVID που ιςχφουν. Η μετακίνθςθ των εκπαιδευτικών κα γίνει
με ίδια μζςα και οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με όλα τα απαραίτθτα
για πεηοπορία μια καλοκαιρινι μζρα (κατάλλθλα ροφχα και παποφτςια, καπζλο, αντθλιακό,
νερό, ςνακ). Η διαδρομι κα είμαι περίπου 4 χιλιόμετρα ςε ανώμαλο δρόμο.
Οι Υπεφκυνοι ΠΕ των παραπάνω Διευκφνςεων κα πρζπει να γνωςτοποιιςουν ςτο ΚΠΕ
Λαυρίου το αργότερο μζχρι τθν Σετάρτθ 18/5/2022 τα ονόματα των ςυμμετεχόντων
εκπαιδευτικών ςε ςυγκεντρωτικό πίνακα με τα ςτοιχεία τουσ (το ονοματεπώνυμο, η
ειδικότητα, ο αριθμόσ μητρώου του εκπαιδευτικοφ, η ςχολική μονάδα, το τηλζφωνο, email).
Το ενδεικτικό πρόγραμμα του ςεμιναρίου επιςυνάπτεται.
Πράξθ «ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η Υπεφκυνθ του ΚΠΕ Λαυρίου
Μαρία Καγιάφα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κυριακι 19/6/2022
«Σα νζα πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά μονοπάτια ςτον Εκνικό Δρυμό ουνίου»

9.00-9.15
9.15 -11.30

11.30-12.15

12.15-12.30

Συνάντθςθ ςτθν Αγία Τριάδα (εντόσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Σουνίου)


Περιβαλλοντικό και πολιτιςτικό μονοπάτι ςτθν κοιλάδα τθσ
Σοφριηασ με οδθγό τθν κ. Μαρία Στάκθ, αρχαιολόγο τθσ
Εφορεία Αρχαιοτιτων Ανατολικισ Αττικισ που είναι υπεφκυνθ
για το ζργο
 Ενθμζρωςθ για τθν χλωρίδα και πανίδα ςτον Εκνικό Δρυμό
Σουνίου από τθν κ. Ειρινθ Μιχαθλίδου (ΚΠΕ Λαυρίου)
 Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον αρχαιολογικό χώρο τθσ
Σοφριηασ από τα μζλθ τθσ ΠΟ του ΚΠΕ Λαυρίου (Μαρία
Καγιάφα, Ειρινθ Μιχαθλίδου, Φιλιώ Πζππα)
Αξιολόγθςθ και λιξθ ςεμιναρίου

