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ΘΕΜΑ: «Βιωµατικό σεµινάριο εκπαιδευτικών – ∆υτική Πάρνηθα: Το φυσικό
περιβάλλον συνοµιλεί µε το ανθρωπογενές»

Οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, δια
των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν βιωµατικό σεµινάριο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έξι διδακτικών ωρών στην Φυλή Αττικής το Σάββατο
27 Μαΐου 2017 µε θέµα:
«∆υτική Πάρνηθα: Το φυσικό περιβάλλον συνοµιλεί µε το ανθρωπογενές».
Το σεµινάριο υλοποιείται σε συνεργασία µε την Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής, τον ∆ήµο Φυλής και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ελευσίνας και
εντάσσεται στα πλαίσια της επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες πολιτιστικές
διαδροµές» της ∆ιεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς των δύο ∆ιευθύνσεων. Περιλαµβάνει εισηγήσεις για
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Πάρνηθας, πεζοπορία και βιωµατικό
εργαστήριο µε απώτερο σκοπό οι εκπαιδευτικοί που θα επιµορφωθούν να εντάξουν τη
θεµατολογία αυτή στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που στο µέλλον θα
υλοποιήσουν.

Μέσω αυτού του σεµιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν το ∆υτικό τµήµα της
Πάρνηθας που διακρίνεται για την φυσική του οµορφιά, θα επεξεργαστούν βασικά
στοιχεία για το οικοσύστηµα της Πάρνηθας και το ρόλο της άγριας πανίδας, θα
ανακαλύψουν πώς, απ τα αρχαία χρόνια έως σήµερα, εντάσσονται στο φυσικό
περιβάλλον

κάποιες

ανθρωπογενείς

δραστηριότητες

–οχυρωµατικά

έργα

και

υδραγωγεία– θα απολαύσουν µια πεζοπορική διαδροµή που συνδυάζει πολλά
µαθησιακά αντικείµενα, θα µάθουν παιχνίδια στο ύπαιθρο για να τα µοιραστούν µε
τους µαθητές τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:30–9:00

Προσέλευση στο ∆ηµαρχείο Φυλής (Κεντρική Πλατεία Φυλής)

9:00–9:10

Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη Π.Ε. ∆ΠΕ ∆.Α., “Στόχοι του σεµιναρίου”

9:10–9:20

Μπρέµπος Σπύρος, αντιδήµαρχος Φυλής, αρµόδιος για την τουριστική

ανάπτυξη του δήµου, “Στόχοι του ∆ήµου Φυλής για την τουριστική ανάπτυξη”
9:20–10:00

Ηλιόπουλος Γεώργιος, δρ Βιολόγος, ιδρυτικό µέλος της οργάνωσης

“Καλλιστώ”, “Ο λύκος επιστρέφει στην Πάρνηθα”
10:00–10:10 Συζήτηση
10:10

Αναχώρηση µε το λεωφορείο του ∆ήµου για το Φρούριο της Φυλής

10:50–11:30 Γεωργουσοπούλου Θεοδώρα, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής, “Το αρχαίο Φρούριο της Φυλής και ο Υδραύλακας”
11:30–13:30 ΕΟΣ Ελευσίνας, Πεζοπορία στην πράσινη πολιτιστική διαδροµή από το
Φρούριο προς την Φυλή – Συνάντηση µε τον Αρχαίο Υδραύλακα
13:30–14:10 Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη Π.Ε., Παιχνίδια στο ύπαιθρο, βιωµατικό
εργαστήριο
14:10–14:30 Αξιολόγηση του σεµιναρίου – Λήξη

Οι εκπαιδευτικοί θα προσέλθουν στο ∆ηµαρχείο Φυλής (Κεντρική Πλατεία Φυλής) µε
Μ.Μ.Μ. ή δικό τους µέσον. Για διευκόλυνση ο ∆ήµος Φυλής παραχωρεί δωρεάν
λεωφορείο από τον Προαστιακό Άνω Λιοσίων µέχρι το ∆ηµαρχείο Φυλής. Το
λεωφορείο θα αναχωρήσει από τον Προαστιακό Άνω Λιοσίων στις 8:30 µε κατεύθυνση
την Φυλή. Η επιστροφή µετά το πέρας του σεµιναρίου θα γίνει µε ελεύθερη επιλογή
των εκπαιδευτικών.

Ενηµερωτικά, στο χωριό της Φυλής µπορεί κανείς να περπατήσει στα δροµάκια του και
να γευτεί παραδοσιακές νοστιµιές στις ταβέρνες του µέσα στον καθαρό αέρα της
Πάρνηθας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεµινάριο θα πρέπει να φορούν
κατάλληλη ενδυµασία και υποδήµατα για πεζοπορία, και να έχουν µαζί τους σακίδιο
πλάτης, καπελάκι, αντηλιακό, νερό, κολατσιό.

Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου στην ηλεκτρονική φόρµα:

https://goo.gl/forms/vQKD5U7hPydpBQs42

Ο ∆ιευθυντής ∆.∆.Ε. ∆υτικής Αττικής

Αργύριος Θ. Αργυρίου

