
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση για την 

κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση» στις 10/03/2021 

  

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, διοργανώνουν σύγχρονη από απόσταση (webinar) επιμορφωτική ημερίδα την 

Τετάρτη 10/03/2021 και ώρες 18.00 - 20.30, με τίτλο: 

 

Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας είναι να ανοίξει η συζήτηση για την Κλιματική Εκπαίδευση, 

μια εκπαίδευση αναγκαία για το σχολείο, ώστε η σχολική κοινότητα ως ολότητα να 

συνειδητοποιήσει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσει τρόπους προσαρμογής 

στα ακραία κλιματικά φαινόμενα και να υιοθετήσει συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον 

που θα συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μια εκπαίδευση εξίσου αναγκαία 

και καθοριστική για ολόκληρη την κοινωνία, αφού μόνο μέσα από την καθολική συστράτευση 

μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση.  

 

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω εισηγήσεις: 

 

18.00 – 18.20 Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Αττικής 

18.20 – 18.25 Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας κ. Μαρία 
Παπαδημητρίου 

18.25 - 18.30 Διερεύνηση απόψεων των συμμετεχόντων με polling 

                                 
             
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                Δ ΄ ΑΘΗΝΑΣ       

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 
Ταχ. Δ/νση    : Συγγρού 165 
                          171 21  -  Νέα Σμύρνη 
Τηλ.               : 2131617452 
Πληροφορίες : Ν. Στεφανόπουλος 
e mail            : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
                         dperivallontiki@gmail.com 
 

  

“Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση” 

 

                                                                      

       Ν. Σμύρνη 1 /3/2021 
       Αριθ. Πρωτ.: 1821 

ΠΡΟΣ: 

1) 1) Δ/ντές όλων των Σχολείων της Δ΄ 
Δ/νσης   Π.Ε. Αθήνας   
2)Όλους τους εκπαιδευτικούς,      

Δημοσίων  και  Ιδιωτικών Δ.Σ. της  

Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας 

 

ΚΟΙΝ: 

κ. Οργανωτικό Συντονιστή Ε.Ε. 4ου 

ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπ/σης Αττικής  
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18.30 – 18.50 «H Παιδεία ως το καλύτερο μέτρο προσαρμογής στην εξελισσόμενη 
ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή», από τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό, 
Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Επόπτη του Κέντρου Έρευνας 
Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών 

18.50 – 19.00 Ερωτήσεις από τους εκπαιδευτικούς 

19.00 – 19.20 «Πόλεις και κλιματική αλλαγή - Από τη θεωρία στην πράξη» από τον 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Καρτάλη, Διευθυντή του Τομέα Φυσικής 
Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

19.20 – 19.30 Ερωτήσεις από τους εκπαιδευτικούς 

19.30 – 19.50 «Ενδυναμώνοντας τον ρόλο των σχολείων στην εκπαίδευση απέναντι στην 
κλιματική αλλαγή», από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά,  
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ), Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

19.50 – 20.00 Ερωτήσεις από τους εκπαιδευτικούς 

20.00 – 20.15 «Εγγραμματισμός των πολιτών για την κλιματική αλλαγή (κρίση) μέσα από 
το Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», από τη Δημοσιογράφο της εφημερίδας «Το 
Βήμα» σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, φυσικό και αστικό, τη 
χωροταξία και την πολεοδομία, την ενέργεια και την αγροτική ανάπτυξη, κ. 
Μάχη Τράτσα  

20.15 – 20.25 Ερωτήσεις από τους εκπαιδευτικούς 

20.25 – 20.30 Αναστοχασμός και διερεύνηση στάσεων με polling  

20.30 Κλείσιμο επιμορφωτικής ημερίδας 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική 

αίτηση https://forms.gle/E1uzDpgfLRC3RH2y6 μέχρι την Πέμπτη  04/03/2021.   

Η πλατφόρμα υλοποίησης του σεμιναρίου θα είναι το Webex Event. Ο σύνδεσμος για τη 

συμμετοχή στην εκδήλωση θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί στην 

ηλεκτρονική αίτηση. 

 

Νίκος Στεφανόπουλος, Υπεύθυνος Π.Ε.  

 

                                                                                                    Η Διευθύντρια Π.Ε. Δ΄Αθήνας  

 

    

                                                                                                              Αθανασία Μεϊντάση  

 

https://forms.gle/E1uzDpgfLRC3RH2y6

		2021-03-01T09:36:04+0200
	ATHANASIA MEINTASI




