ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.:

Προς: Σχολικές μονάδες (δημόσιες και
ιδιωτικές) της Διεύθυνσης Δ.Ε.
Α΄Αθήνας
Υπεύθυνη Π.Ε. : Δάφνη Γαβρίλη
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16
Τ.Κ. – Πόλη:115 26 - Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://dide-a-ath.att.sch.gr/perival/
e-mail: perival@dide-a-ath.att.sch.gr
Τηλ.: 210 5229997
Fax: 210 5230824

Κοιν/ση:1. Διεύθυνση Σπουδών
Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.,
τμήμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
2. Σχολικούς Συμβούλους ΔΕ της
Διεύθυνσης Α’ Αθήνας

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - WIKI

ecoathinas.pbworks.com
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνεργάτες,
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την άμεση και αποτελεσματική
ανταπόκριση σας με την αποστολή υλικού των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
που υλοποιείτε. Το υλικό αυτό αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα wiki
ecoathinas.pbworks.com σταδιακά και εμπλουτίζεται. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα
“ημερολόγιο καταστρώματος” με την βοήθεια όλων μας για τη φετινή σχολική χρονιά. Ωστόσο
υπάρχουν κάποια προγράμματα που δεν μας έχουν στείλει ακόμη τις ανταποκρίσεις τους και
παρακαλούμε άμεσα γιαυτό για να μην υπάρξει κενό κάτω από το όνομα του σχολείου.
Περιμένουμε φωτογραφίες και υλικό από τις δράσεις σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα-wiki,
γνωρίζοντας ότι τους επόμενους δύο μήνες θα σας δοθεί η ευκαιρία για την πραγματοποίηση
πολλών δραστηριοτήτων κυρίως στο ύπαιθρο.
Στη συνέχεια θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους που υλοποιούν
προγράμματα αλλά και όσους επιθυμούν να ενημερωθούν, με σκοπό να υλοποιήσουν
μελλοντικά, να συμμετέχουν, προαιρετικά και εκτός ωραρίου διδασκαλίας, το Σάββατο 28
Μαρτίου 2015 , στο επιμορφωτικό σεμινάριο που οργανώνουμε, στο χώρο του 2ου Πρότυπου
Πειραματικού Λυκείου (δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) από τις 9 – 6 μ.μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (αρχικό)
9:00 - 2:00 μ.μ.
Κεντρική Ομιλία : Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Ύπαιθρο – Υπαίθριες Δραστηριότητες
Γνωριμία – ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών
Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας - wiki ecoathinas.pbworks.com
Τυπικά-οργανωτικά περιβαλλοντικού προγράμματος
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης -Δίκτυα- Κοινωνικό σχολείο
Υποστηρικτικό υλικό (φορείς, Δήμος, ιστοσελίδες, ΜΚΟ)
2:00 – 6:00 μ.μ.
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο πεδίο – περιβαλλοντικές δραστηριότητες
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στέλνοντας τα στοιχεία σας, δηλαδή Όνομα, Επώνυμο, Σχολείο και
email στο dagavrili@gmail.com , το αργότερο μέχρι 20 Μαρτίου 2015. Την Δευτέρα 23
Μαρτίου θα ενημερωθείτε για το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Παράλληλα συνεχίζονται οι επισκέψεις στα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα, τις
ώρες και τις ημέρες που αυτά λειτουργούν.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Δάφνη Γαβρίλη
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