
 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για 

την κλιματική αλλαγή» (Τετάρτη 19/5/2021) 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του σεισμικού 

φαινομένου: Στοχεύοντας στην προστασία του μαθητή και του πολίτη» 

(ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και Κισσάβου-Ελασσόνας, 25/5/2021) 

ΘΕΜΑ 3ο : Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο «Παλαιοπεριβάλλον - γεωμύθοι - 

γεωμυθολογικές ερμηνείες» (ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς, 27/5/2021) 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για 
την κλιματική αλλαγή» (Τετάρτη 19/5/2021) 

 
Ολοκληρώνοντας την επιμορφωτική δραστηριότητα για τη φετινή σχολική χρονιά η 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και τις Υπεύθυνες 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Γ΄ 

Αθήνας και Δυτ. Αττικής οργανώνει σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 

(webinar) με τίτλο: 

«Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή», 

που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 19/05/2021 και ώρες 18.00 – 21.00. Εισηγητές του 

σεμιναρίου θα είναι τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & 

Βερτίσκου. 

Βασικός στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκπαίδευση για την 
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κλιματική αλλαγή. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό «Εκπαιδευτικά 

παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή» που έχει δημιουργηθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του 

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που 

βοηθά την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των 

μαθητών. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει :  

 Θεωρητικό μέρος για: την κλιματική αλλαγή και τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι 

 Εργαστηριακό μέρος: Εξοικείωση με το εκπαιδευτικό υλικό «Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

για την κλιματική αλλαγή», Παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή και Ανατροφοδότηση, 

ερωτήσεις, σχόλια 

Η πλατφόρμα υλοποίησης του σεμιναρίου είναι το Webex. Προβλέπεται η αξιοποίηση 

κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και είναι επιθυμητό η 

σύνδεσή σας να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου 

(σύγχρονο από απόσταση) μέσω διαδικτύου επιλέχθηκε λόγω των συνθηκών. 

Προτεραιότητα στη συμμετοχή θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων που 

υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με την Κλιματική Αλλαγή το 

φετινό σχολικό έτος και σε όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικό πρόγραμμα την 

επόμενη σχολική χρονιά. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν έως τη Δευτέρα 17/05/2021 την ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/vENc7XveSmDqZFXXA. 

Στους επιλεγέντες θα αποσταλεί ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο στο 

e-mail που θα δηλώσουν. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

ώρα Πρόγραμμα Εισηγητές 

18:00 -
18:05 

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί Ελένη Νιάρχου, Μαρία 
Δημοπούλου, Νικολέτα Ριφάκη 

18:05- 
18:15 

Εισαγωγή στο θέμα: Εκπαίδευση για την 
κλιματική αλλαγή- Τα μαθήματα της 
πανδημίας για την κλιματική αλλαγή! 

Χρυσούλα Αθανασίου 

18:15- 
18:55 

Παρουσίαση κλιματική αλλαγή Κώστας Στυλιάδης 

18:55- 
19:20 

Δραστηριότητα 1 (Πάρε θέση) Κώστας Στυλιάδης,  Νικολέτα 
Ριφάκη 

19:20-
19:35 

Βιωματική μάθηση για την Κλιματική 
Αλλαγή μέσα από το παιχνίδι 

Γιώργος Σλαυκίδης 

19:35-
19:45 

Διάλειμμα  

19:45-
20:20 

Παρουσίαση ιστοσελίδας και των 
παιχνιδιών 

Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος 
Υφαντής 

20:20-
20:45 

Δραστηριότητα 2 (Αίτιο- αποτέλεσμα με 
κάρτες) 

Κώστας Στυλιάδης, Νικολέτα 
Ριφάκη 

20:45-
20:55 

Ερωτήσεις - Συζήτηση  Ιωάννα Παπαϊωάννου, Ελένη 
Αντωνακοπούλου 

20:55-
21:00 

Αξιολόγηση Αλεξάνδρα Τσίγκου 

 

https://forms.gle/vENc7XveSmDqZFXXA


 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του σεισμικού 
φαινομένου: Στοχεύοντας στην προστασία του μαθητή και του πολίτη» 

 ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. 45/11.5.2021, έγγραφο του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου 

 
Τα ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και Κισσάβου-Ελασσόνας, σε συνεργασία με τον  

Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π), το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, το Δήμο Ελασσόνας και το Δήμο 
Ζακύνθου, προγραμματίζουν διαδικτυακή ημερίδα στις 25.5.2021 και ώρες 18.00-20.30 
με θέμα: 

 
«Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του σεισμικού φαινομένου: 
Στοχεύοντας στην προστασία του μαθητή και του πολίτη» 

  
Η διαδικτυακή ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Διευθύνσεων της χώρας και θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας WebEx του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Δηλώσεις συμμετοχής, για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τη διαδικτυακή 
ημερίδα, θα γίνονται μέχρι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:  

https://forms.gle/dFGw99ZWbJL3osWNA 
Η διεύθυνση παρακολούθησης της ημερίδας θα σταλεί στα προσωπικά e-mail 

επικοινωνίας των εκπαιδευτικών που θα δηλωθούν στη φόρμα και στους συμμετέχοντες θα 
σταλεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής ημερίδας. 

 
Στα συνημμένα έγγραφα της εγκυκλίου θα βρείτε το πρόγραμμα της διαδικτυακής 

ημερίδας. 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο: 

«Παλαιοπεριβάλλον -  γεωμύθοι - γεωμυθολογικές ερμηνείες» (ΚΠΕ Στυλίδας- 

Υπάτης και Κιλκίς, 27/5/2021) 

ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. 6/11.5.2021, έγγραφο του ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης 

 

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 

σεμινάριο (webinar) με θέμα:  

«Παλαιοπεριβάλλον - γεωμύθοι - γεωμυθολογικές ερμηνείες» 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β’ κύκλος», του επιχειρησιακού 

προγράμματος: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020. 

Εντάσσεται στις δράσεις του ΕΘΔ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Γεωπεριβαλλοντικά-

γεωμυθολογικά μονοπάτια», με σκοπό την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που άπτονται 

της θεματολογίας του Δικτύου. Απευθύνεται σε:  

 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολείων της 

επικράτειας, που ανήκουν στο δίκτυο ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν 

https://forms.gle/dFGw99ZWbJL3osWNA


 Υπευθύνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ  

Ημερομηνία υλοποίησης: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 (18:45 – 22:15), μέσω της 

πλατφόρμας Webex.  Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής: 

 https://forms.gle/3tPTtDMWVRZVcTzB7Σημ.  

Ο σύνδεσμος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την Κυριακή 23 Μαΐου 2021. Το πρόγραμμα του 

σεμιναρίου θα το βρείτε στα συνημμένα της εγκυκλίου έγγραφα. 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://forms.gle/3tPTtDMWVRZVcTzB7Σημ

