
 

 

 
 

Σεµινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 για Εκπαιδευτικούς στην Πάρνηθα 

 
Στo πλαίσιο του προγράµµατος «Γνωρίζω, Συµµετέχω, Προστατεύω» 
Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας, που υλοποιεί το WWF Ελλάς µε την 
υποστήριξη της Eurobank, θα πραγµατοποιηθούν δυο σεµινάρια για 
εκπαιδευτικούς στην Πάρνηθα. 
 
Σκεπτικό: 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχή 
εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι µάλιστα 
διαπιστωµένο ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει τη 
σηµασία της δικής τους εκπαίδευσης και επιζητούν τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα κατάρτισης. Τα σεµινάρια που έχει οργανώσει στο παρελθόν το 
WWF Ελλάς για εκπαιδευτικούς (εξάµηνης διάρκειας και ηµερίδες) σηµείωσαν 
µεγάλη επιτυχία ενώ κοινό ήταν το αίτηµα για συνέχισή τους. Η πιο σηµαντική 
προσφορά που µπορεί να γίνει στους εκπαιδευτικούς, δεδοµένης της 
πληθώρας του υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που κυκλοφορεί, από 
πλευράς κατάρτισης, είναι η βιωµατική διδασκαλία στη φύση. Είναι αυτό 
ακριβώς που προβληµατίζει τους περισσότερους καθώς τα περισσότερα 
σεµινάρια και συνέδρια είναι θεωρητικά και πραγµατοποιούνται σε κλειστούς 
χώρους.  
 
Στόχος: 
Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί µε: 

 Την οικολογική αξία του ∆ρυµού, τις απειλές και τους τρόπους 
προστασίας του. 

 Τις ιδιαίτερες πιέσεις που υφίσταται ένα περιαστικό δάσος όπως η 
Πάρνηθα. 

 Τη σηµασία της συµµετοχής του πολίτη (παιδιών και ενηλίκων) στην 
προστασία της φύσης. 

 Τις βασικές έννοιες και στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 Τις δυνατότητες αξιοποίησης της φύσης για πραγµατοποίηση 
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. (Ειδικότερα να 
αντιληφθούν πως φτάνουµε στη γνώση παρατηρώντας τη φύση, 
θέτοντας ερωτήµατα και φτάνοντας σε συµπεράσµατα.) 

 Τους τρόπους αξιοποίησης της διαθεµατικής προσέγγισης που εισάγεται 
τώρα στα σχολεία για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
στην Πάρνηθα. 

 Τους τρόπους σύνδεσης της τοπικής ιστορίας που εισάγεται τώρα στα 
σχολεία µε το πρόγραµµα της Πάρνηθας. 



 

 

 Το υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα έχει παραχθεί στο 
πλαίσιο του προγράµµατος και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του. 

 
 
 
Οριζόντιος στόχος των σεµιναρίων είναι να ενηµερωθεί η εκπαιδευτική 
κοινότητα για τις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του WWF 
Ελλάς καθώς και για το πρόγραµµα «Γνωρίζω, Συµµετέχω, Προστατεύω» 
Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας. 
 
Πότε και για ποιούς: 
Θα πραγµατοποιηθούν δύο σεµινάρια, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2005 
και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2005 από τις 9.30 έως τις 17.30. 
Απευθύνεται σε νέους κυρίως Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται σε σχολεία της περιοχής. 
 
 
 
Η τιµή συµµετοχής έχει οριστεί στα 40 ευρώ και περιλαµβάνει το ηµερίσιο 
σεµινάριο, καφέ και µεσηµεριανό φαγητό. 
 
Βρείτε την αίτηση συµµετοχής στο www.wwf.gr και εκδηλώστε το ενδιαφέρον 
σας στο support@wwf.gr ή fax 210 3247578. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το σεµινάριο εκπαιδευτικών στην Πάρνηθα 
 

 Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2005                            Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2005 
(Συµπληρώστε στο κουτάκι τη σειρά προτίµησης: 1 ή 2) 

 
 

Ονοµατεπώνυµο:_________________________________________________________________ 
 

Σχολείο-φορέας που εργάζεστε:_____________________________________________________ 
 

∆ιεύθυνση κατοικίας:_____________________________________________________________ 
 

Tηλ.______________________Fax:____________________e-mail:________________________ 
 

Είσαστε υποστηρικτής του WWF Ελλάς;  Ναί  Όχι  
 
 

2. Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της εργασίας σας (µε έµφαση στη σχέση της µε την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση). Ποία είναι η σχέση σας µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση; Έχετε 
προηγούµενη εµπειρία σε αυτήν; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Περιγράψτε σύντοµα πως νοµίζετε ότι θα αξιοποιήσετε τη γνώση που θα αποκτήσετε από το 
σεµινάριο: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

4. Με ποιούς τρόπους νοµίζετε ότι µπορείτε να επηρεάσετε και να µεταδώσετε τις γνώσεις που θα 
αποκοµίσετε και σε άλλους συναδέλφους σας; 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Έχετε συµµετάσχει στο παρελθόν σε κάτι ανάλογο; Εάν ναι σε τι; 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Συµπληρώστε εδώ ό,τι άλλο νοµίζετε ότι θα µας διευκολύνει να αντιληφθούµε τις προσδοκίες σας 
από το σεµινάριο: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Nα επιστραφεί συµπληρωµένο στο WWF Eλλάς στο e-mail support@wwf.gr ή  fax 210 3247578  ως τις 5 
Οκτωβρίου, συνοδευόµενο από ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα  Προωθήστε το σε όσους νοµίζετε 
ότι µπορεί να ενδιαφέρει. 

 


