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Νέα μύρνη, 23/1/2019
Αριθ. Πρωτ.: 815
ΠΡΟ:
1) Δ/ντϋσ των Δημοτικών Σχολεύων
και Προώςτϊμενεσ Νηπιαγωγεύων
Δ/νςησ Π.Ε. Δ΄ Αθόνασ
2)Όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ,
Δημοςύων και Ιδιωτικών ςχολεύων,
Π.Ε. Δ΄ Αθόνασ
ΚΟΙΝ:
κ. Οργανωτικό Συντονιςτό Ε.Ε. 4ου
ΠΕΚΕΣ Περιφ/κόσ Δ/νςησ Εκπ/ςησ
Αττικόσ

Θέμα: «Σριήμερο ςεμινάριο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ ςτην Λακωνική Μάνη
ςτισ 22, 23 και 24 Μαρτίου 2019»
Οι Διευθύνςεισ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δ΄ και Γ΄ Αθόνασ, δια των Υπεύθυνων
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, διοργανώνουν τριόμερο βιωματικό - επιμορφωτικό ςεμινϊριο
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ ςτη Μϊνη ςε ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ
Εκπαύδευςησ (νυν ΚΕΑ) Μολϊων ςτισ 22, 23 και 24 Μαρτίου 2019 με θϋμα:

«Σο φυςικό και ανθρωπογενέσ περιβάλλον μιασ ιδιαίτερησ περιοχήσ
και η αειφορική διαχείριςή τησ ςτο πλαίςιο των αρχών τησ Εκπαίδευςησ
για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
Σκοπόσ τησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ εύναι η κατανόηςη τησ ςχϋςησ αλληλεπύδραςησ του
ανθρώπου με το φυςικό, ιςτορικό, πολιτιςτικό και κοινωνικό περιβϊλλον διαχρονικϊ καθώσ και
την

αειφορικό

διαχεύριςό

τουσ

ςτο

πλαύςιο

των

αρχών

τησ

Εκπαύδευςησ

για

την Αειφόρο Ανϊπτυξη (ΕΑΑ).
Παρατηρώντασ τα γεωμορφολογικϊ και δομικϊ ςτοιχεύα του τοπύου και μελετώντασ το
ιςτορικο-πολιτιςτικό και κοινωνικό περιβϊλλον ςτην ευρύτερη περιοχό τησ Λακωνικόσ Μϊνησ,
οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού, θα καταγρϊψουν και θα διαςαφηνύςουν περιβαλλοντικϋσ και
κοινωνικοπολιτιςτικϋσ ϋννοιεσ, θα κατανοόςουν περιβαλλοντικϊ προβλόματα από την
ανθρώπινη δραςτηριότητα και θα διαμορφώςουν ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ ςχετικϊ με το θϋμα
του ςεμιναρύου.

Οι εκπαιδευτικού που ενδιαφϋρονται να ςυμμετϋχουν ςτο ςεμινϊριο παρακαλούνται να
ςυμπληρώςουν την ακόλουθη φόρμα

https://goo.gl/forms/OuWX8BJGVRJm7pCk2

ϋωσ

την Παραςκευή 1 Υεβρουαρίου 2019.
Σο ςεμινάριο θα πραγματοποιηθεί χωρίσ δαπάνη για το Δημόςιο. Οι εκπαιδευτικοί
θα επιβαρυνθούν τα έξοδα μετακίνηςησ (με μιςθωμένο λεωφορείο), διαμονήσ και
διατροφήσ.
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 165 ευρώ με ημιδιατροφή.
Συμπεριλαμβϊνεται διαμονό ςε δύκλινο δωμϊτιο ςτο Hotel BELLE HELENE HOTEL 3***sup
(www.bellehelene.gr), πρωινό καθημερινϊ εντόσ του ξενοδοχεύου κι ϋμπειροσ αρχηγόσ –
ςυνοδόσ, γνώςτησ τησ περιοχόσ, καθ’ όλη την διϊρκεια τησ εκδρομόσ από το ςυνεργαζόμενο
ταξιδιωτικό γραφεύο καθώσ και δεύπνο καθημερινϊ ςτο ξενοδοχεύο ςε μπουφϋ. Αςφϊλεια
αςτικόσ ευθύνησ tour operator και ταξιδιωτικό αςφϊλιςη (ιατροφαρμακευτικό) με την Generali
Hellas (όπωσ προβλϋπεται από τη νϋα Υ.Α.).

Ο Τπεύθυνοσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ: Νίκοσ τεφανόπουλοσ

Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ

Γεώργιοσ Κέντροσ

Γεώργιοσ Κέντροσ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 22-03-2019
1θ θμζρα : Ακινα – Μιςτράσ - Γφκειο
14.00

14.30

Αναχϊρθςθ από το ςιμα Ολυμπιακισ (Βουλιαγμζνθσ και Αλίμου) για τουσ
εκπαιδευτικοφσ τθσ Δ/νςθσ Δϋ Ακινασ
1θ Στάςθ : Πλατεία Π. Φαλιρου απζναντι από τον Φλοίςβο 14.15 επίςθσ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ τθσ Δ/νςθσ Δϋ Ακινασ
2θ Στάςθ ςτον Α/Β Βαςιλόπουλο ςτο Χαϊδάρι (Λεωφ. Καβάλασ- Παλατάκι) για
επιβίβαςθ των εκπαιδευτικϊν των Δ/νςεων Α/κμιασ Γϋ Ακινασ
Άφιξθ ςτον Μυςτρά
Βιωματικι δράςθ (Ελζνθ Νιάρχου-Νίκοσ τεφανόπουλοσ): «Επίςκεψθ ςτο πεδίο –
Μελζτθ περίπτωςθσ»: Διδακτικι τεχνικι Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Χωριςμόσ
ςε τρεισ ομάδεσ (ιςτορικϊν, μθχανικϊν, δθμοςιογράφων) που κα παρατθριςουν, κα
φωτογραφίςουν και κα ςυλλζξουν δεδομζνα ςε ςχζςθ με τα γεωμορφολογικά δομικά και ιςτορικά ςτοιχεία του τοπίου που κα επιςκεφκοφμε κατά τθ διάρκεια του
τριιμερου- Οδθγίεσ για τθν καταγραφι
Καςτροπολιτεία του Μυςτρά: Ξενάγθςθ ςτθ βυηαντινι πόλθ του 14ου και 15ου
αιϊνα –επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο και το Φραγκικό κάςτρο ςτθν κορυφι του
υψϊματοσ
Αναχϊρθςθ για το Γφκειο-μικρι ςτάςθ και ξενάγθςθ ςτθν πόλθ-μετάβαςθ ςτο
ξενοδοχείο που βρίςκεται ςτο Βακφ Γυκείου-τακτοποίθςθ ςτα δωμάτιαΔείπνο ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου
Ομαδικι ζξοδοσ προαιρετικά ςτθν Αρεόπολθ

ΑΒΒΑΣΟ 23-03-2019
2θ θμζρα : Γφκειο – Βάκεια – Γερολιμζνασ – πιλαια Δυροφ – Αρεόπολθ - Λιμζνι
09.00

15.00
19.00
22.00

Βιωματικι δράςθ (Ελζνθ Νιάρχου-Νίκοσ τεφανόπουλοσ): Αναηθτάμε ιςτορικά,
κοινωνικά, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτοιχεία που ςυνδζονται με τα μζρθ που
κα επιςκεφκοφμε τθ ςθμερινι μζρα (Τα ςτοιχεία μποροφν να προκφψουν από
ςυηιτθςθ με τουσ κατοίκουσ, το μουςείο, τθ βιβλιοκικθ των πόλεων κλπ) – Φφλλα
εργαςίασ
Αναχϊρθςθ για το Μανιάτικο διατθρθτζο οικιςμό ςτθ Βάκεια-ξενάγθςθ ςτα ςτενά
καλντερίμια
Μετάβαςθ ςτο γραφικό λιμανάκι του Γερολιμζνα - ελεφκεροσ χρόνοσ για περιιγθςθ
ςτθν πόλθ και ζναν παραδοςιακό καφζ, κάτω από τουσ επιβλθτικοφσ βράχουσ
Επίςκεψθ ςτα Σπιλαια Δυροφ
Αργά το μεςθμζρι, μετάβαςθ ςτο χωριό Πφργοσ Δυροφ, όπου όποιοσ επικυμεί κα
γευματίςει ςε παραδοςιακό εςτιατόριο
Αναχϊρθςθ για τθν Αρεόπολθ
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ. Δείπνο ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου
Ομαδικι ζξοδοσ προαιρετικά ςτο γραφικό Λιμζνι

ΚΤΡΙΑΚΗ 24-03-2019
3θ θμζρα : Μονεμβαςία – Ακινα
09.00
10.00

Μετάβαςθ ςτθν καςτροπολιτεία τθσ Μονεμβάςιασ
Παρουςίαςθ του ΚΠΕ Μολάων,Νικόλαοσ Παπαδάκθσ Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Μολάων

Υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ από τθν Π.Ο. του Κζντρου
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (νυν ΚΕΑ) Μολάων.
Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων Erasmus+ του ΚΠΕ Μολάων «Ambasciatori del
territorio: Προςταςία, ανάδειξθ και αειφόροσ διαχείριςθ μεςαιωνικϊν
μνθμείων» Μυλωνά Μαρία
Μελζτθ πεδίου ςτθν καςτροπολιτεία, τον τρόπο διαχείριςθσ των μνθμείων του
κάςτρου και πωσ τα μνθμεία αυτά – δθμόςια και ιδιωτικά- μποροφν να
λειτουργιςουν αειφορικά ςιμερα χωρίσ να χάνεται ο χαρακτιρασ τουσ.
Γνωριμία με τθν Πάνω Πόλθ Μονεμβαςίασ (Μνθμεία – Δθμόςια κτίςματαΧϊροσ- Διαχείριςθ νεροφ) Μυλωνά Μαρία –Λζντηα Ευαγγελία – Ποφλου
Φωτεινι
Επίςκεψθ ςτθν Κάτω Πόλθ Μονεμβαςίασ – Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Μυλωνά Μαρία –Λζντηα Ευαγγελία – Ποφλου Φωτεινι

13.00
15.00

Ελεφκεροσ χρόνοσ για φαγθτό ι καφζ
Διαδικαςία αναςτοχαςµοφ των δεδομζνων καταγραφισ από τθ μελζτθ πεδίου (Ελζνθ
Νιάρχου-Νίκοσ τεφανόπουλοσ - Νικόσ Παπαδάκθσ - Μαρία Μυλωνά
-Βάνα Λζντηα- Φωτεινι Ποφλου)

15.30

Αναχϊρθςθ για Ακινα

