
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο  «Περιβαλλοντικές 

διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθενών στο δάσος του Κιθαιρώνα» στις 15 και 

16 Μαΐου 2015 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  στα πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης «Δράσεις δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία στις 

Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου»  η 

οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, και της συνεργασίας του με το Εθνικό 

Δίκτυο του ΚΠΕ Μουζακίου «Δάσος» και του Περιφερειακού Δικτύου του ΚΠΕ 

Άμφισσας «Κορινθιακός:  η μικρή μας θάλασσα»  προτίθεται να οργανώσει 

επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο στις 15 και 16 Μαΐου 2015 με θέμα: 

«Περιβαλλοντικές διαδρομές από το φρούριο των Αιγοσθένων στο δάσος του 

Κιθαιρώνα». 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η βιωματική προσέγγιση του δασικού και 

θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής σε συνδυασμό με την ανάδειξη των 

ιστορικών χώρων που υπάρχουν στην περιοχή. Η προσέγγιση θα γίνει με τη μέθοδο 

του περιβαλλοντικού μονοπατιού και μεθοδολογικό εργαλείο τη μελέτη πεδίου σε 

ομάδες. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΠΕ, στον αρχαιολογικό 

χώρο των Αιγοσθενών, στο Πόρτο Γερμενό και στον Κιθαιρώνα, όπως περιγράφεται 

και στο ενδεικτικό πρόγραμμα. 
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Πληροφορίες :  Πάνος Μπεγέτης 
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Προς 

Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης: 

 ΔΠΕ Β Αθήνας 

 ΔΠΕ Γ Αθήνας 

 ΔΠΕ Αν. Αττικής Αθήνας  

 ΔΠΕ Πειραιά 

 ΔΔΕ  Δ Αθήνας 
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Το σεμινάριο απευθύνεται σε 12 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση και  

όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή 

στους/στις Υπεύθυνους/ες ΠΕ των οικείων Διευθύνσεων και  κάθε συνεργαζόμενη 

διεύθυνση θα πρέπει να αποστείλει κατάσταση με τους εκπαιδευτικούς που 

επιθυμούν να συμμετέχουν   μέχρι   3/4/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος 

ΚΠΕ  Ελευσίνας 

 

Πάνος Μπεγέτης 


