
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο με τίτλο «Τα σχολεία μελετούν 

τους σεισμούς» (Τρίτη 20/4/2021) 
ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσκληση για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων στα 

εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του  ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου» 

ΘΕΜΑ 3ο : Διοργάνωση τηλε-ημερίδας με θέμα: «Αλληλεπιδράσεις 

περιβάλλοντος και ανθρώπου στις πανδημίες» (ΚΠΕ Μουζακίου, 22/4/2021) 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο με τίτλο «Τα σχολεία 
μελετούν τους σεισμούς» (Τρίτη 20/4/2021) 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ 

Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής & Ημαθίας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Αχαΐας, Ημαθίας & 

Ρεθύμνου προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο στο 

πλαίσιο ενημέρωσης σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, με θέμα:  

«Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς» 

σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 20 Απριλίου 2021,  ώρες 

18:00-20:00, και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όλων των 

ειδικοτήτων.  

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Θεσσαλίας έχει 

δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο με το 

οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται σεμινάρια για 
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εκπαιδευτικούς για να παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του Δικτύου Σχολικών 

Σεισμογράφων. 

Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν τις δράσεις του Δικτύου Σχολικών 

Σεισμογράφων και θα ενημερωθούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

δεδομένα από τους σχολικούς σεισμογράφους στο σχολείο. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που έχει αναπτύξει η ομάδα TALOS του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μαθητές 

σχετικά με τις φυσικές καταστροφές.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το Σχολικό 

Διαγωνισμό «Φτιάξε τον Ψηφιακό σου Σεισμογράφο» που διοργανώνεται και 

για την φετινή σχολική χρονιά (2020-2021) από την Ελληνογερμανική Αγωγή σε 

συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).  

Ανταποκρινόμενοι στις έκτακτες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, στη φετινή 

διοργάνωση καλούνται ομάδες μαθητών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους 

να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου και να 

περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία έκθεση συνοδευόμενη από 

φωτογραφικό ή άλλου είδους οπτικοακουστικό υλικό και να καταθέσουν τις 

συμμετοχές τους έως τις 10 Μαΐου 2021. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

18.00-18.05 Χαιρετισμός– Εισαγωγή 

18.05-18.35 «Τα σχολεία Μελετούν τους Σεισμούς», Δρ. Γεράσιμος Χουλιάρας, 

Διευθυντής Έρευνας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών  

18.35-19.30 «Εκπαιδευτικά Σενάρια για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση», Γρηγόρης Μηλόπουλος, Ελληνογερμανική Αγωγή και Γιώργος  

Πρώιας / Σπύρος Κούριας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

19.30-19.50    «Ο  Διαγωνισμός  Φτιάξε  τον  Δικό  σου  Σεισμογράφο», Νίκος 

Ζυγουρίτσας, Ελληνογερμανική Αγωγή 

19.50-20.00 Ερωτήσεις 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να 

συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στον σύνδεσμο 

https://forms.gle/rDC89MNAheuA6MQV8 μέχρι και την Κυριακή 18 

Απριλίου. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον 

τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή επιμόρφωση. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

βεβαίωση συμμετοχής. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσκληση για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων στα 
εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του  ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου 
 Σχετ.:  αρ. πρωτ. 32/9.4.2021 έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου  

  Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου προσκαλεί εκπαιδευτικούς με τις  Σχολικές τους  
ομάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

https://forms.gle/rDC89MNAheuA6MQV8


της Επικράτειας (εκτός Χίου), για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων 
εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου. 

Η πρόσκληση αφορά (κατά σειρά προτεραιότητας). 
Α) Εκπαιδευτικούς με τις σχολικές ομάδες τους (εκτός Χίου), που υλοποιούν 
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2020 -2021.  
Β)  Εκπαιδευτικούς με τις σχολικές ομάδες τους (εκτός Χίου), που πρόκειται να 
υλοποιήσουν   πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Σχολικών Δραστηριοτήτων 
στο μέλλον. 

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται, στη διαδικτυακή πλατφόρμα WΕBEX και θα 
είναι καταλλήλως προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 
Τον κατάλογο με τα προσφερόμενα προγράμματα θα τον βρείτε στο επισυναπτόμενο 
της εγκυκλίου έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου.  

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετική 
διαδικτυακή επίσκεψη να αποστείλουν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ 
Αχαΐας την αίτησή τους, ηλεκτρονικά,  (υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται), μέχρι την 
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στο ecoea@dipe.ach.sch.gr. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διοργάνωση τηλε-ημερίδας με θέμα: «Αλληλεπιδράσεις 

περιβάλλοντος και ανθρώπου στις πανδημίες» (ΚΠΕ Μουζακίου, 22/4/2021) 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 21/12.4.2021, έγγραφο του ΚΠΕ Μουζακίου 

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε συνεργασία με τα Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας, 
Μακρινίτσας και Περτουλίου - Τρικκαίων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί με την ασθένεια COVID-19, προβαίνουν την Πέμπτη 22 
Απριλίου 2021 στη διοργάνωση τηλε-ημερίδας με θέμα: «Αλληλεπιδράσεις 
περιβάλλοντος και ανθρώπου στις πανδημίες». 

Η τηλε-ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων 
εκπαίδευσης όλων των Διευθύνσεων της χώρας και η προβολή της θα γίνει μέσα από 
την εκπαιδευτική πλατφόρμα WebEx του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
(https://webex.sch.gr/). 

Δηλώσεις συμμετοχής, για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει την τηλε-
ημερίδα, θα γίνονται στον παρακάτω υπερ-σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 16 
Απριλίου 2021: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen78pmeyWqdqK4UsmAwKOEWvyOjhh
JScVf1KxuPUizLPJtaQ/viewform?usp=sf_link και η διεύθυνση προβολής θα σταλεί στα 
e-mail επικοινωνίας που θα είναι δηλωμένα στη φόρμα. 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της τηλε-ημερίδας προς ενημέρωσή σας. 
 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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