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Θζμα: Πρόςκληςη ςε διήμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου ςτισ 8-9
Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον».
ασ ενθμερώνουμε ότι το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Λαυρίου προτίκεται να
οργανώςει διιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο ςτισ 8-9 Δεκεμβρίου 2017 , θμζρεσ
Παραςκευι και άββατο, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ από τισ Διευκφνςεισ Εκπ/ςθσ Α/βάκμιασ Αν. Αττικισ, Β/βάκμιασ Αν. Αττικισ, ,
Α/βάκμιασ Α’ Ακινασ, Α/βάκμιασ Β’ Ακινασ, Β/βάκμιασ Β’ Ακινασ και Β/βάκμιασ ν.
Κυκλάδων. Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε 60 εκπαιδευτικοφσ.
Ο τίτλοσ του ςεμιναρίου είναι «Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον» και ζχει ωσ ςτόχο να
διερευνιςει τθν ςχζςθ αυτι ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο, χρηςιμοποιώντασ ωσ
μελζτη περίπτωςησ την πόλη του Λαυρίου. Η πόλθ διακζτει μια πλθκώρα κτιρίων που
παρουςιάηουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, κάποια από τα οποία ζχουν
αξιοποιθκεί και ζχουν αποκτιςει νζα ηωι αλλάηοντασ χριςθ, ενώ αρκετά παραμζνουν
αναξιοποίθτα κελφφθ. Κακώσ κάκε γειτονιά διακζτει ζνα, ςυνικωσ εγκαταλειμμζνο,
αρχιτεκτονικό απόκεμα αλλά και δθμόςιουσ χώρουσ λιγότερο ι περιςςότερο ελκυςτικοφσ,
επιδίωξθ του ςεμιναρίου είναι οι επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτιςουν τα
κατάλλθλα εκπαιδευτικά εργαλεία που κα τουσ ςυνδράμουν ςτον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ

αντίςτοιχων

περιβαλλοντικών

προγραμμάτων

αρχιτεκτονικά ερεκίςματα που προςφζρει θ περιοχι τουσ.

χρθςιμοποιώντασ

τα

Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί ςτουσ χώρουσ του ΚΠΕ και ςτθν πόλθ του Λαυρίου, θ οποία
κα εξερευνθκεί περπατώντασ. Για τθν Παραςκευι το βράδυ υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ
του ξενώνα του ΚΠΕ για περιοριςμζνο αρικμό ατόμων, περίπου 26-28. Σο ενδεικτικό
πρόγραμμα του ςεμιναρίου επιςυνάπτεται.

Όςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται, μποροφν να ςυμπλθρώςουν τθν θλεκτρονικι
αίτθςθ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEri_L770XEa971Zp8a9UqSmc3ANfZeq
59Kah6jMPIRSO5gQ/viewform μζχρι τη Δευτζρα 13/11/2017.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν Τπεφκυνθ Π.Ε. Β.Βορφλλα.
Επιςυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα.

Η Διευθφντρια
Δ/νςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Ανατ. Αττικήσ

Βαςιλική Ξυθάλη

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8-12-2017
17.00-17.15

Άφιξθ ςτο ΚΠΕ Λαυρίου

17.15-17.30

τοχοκεςία του ςεμιναρίου – Γνωριμία με το ΚΠΕ

17.30-17.50

Δ. Χατηι-Ροδοποφλου (αρχιτζκτων): ‘Η αρχιτεκτονικι
ςυνομιλεί με το περιβάλλον’ (πικανόσ τίτλοσ)

17.50-18.10

Ο. ενι (αρχιτζκτων – ΣΠΠΛ): Ειςιγθςθ για το ιςτορικό
τθσ δθμιουργίασ του Λαυρίου

18.10-18.30

Μ. Μαρμάνθ (ιςτορικόσ): Ειςιγθςθ για τα βιομθχανικά
κτίρια και τθν αξιοποίθςθ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ ςτο
πλαίςιο τθσ τοπικισ ιςτορίασ

18.30-19.00

Διάλειμμα για καφζ

19.00-19.20

Μ. Μανοφδθ (προϊςταμζνθ ΤΝΜΣΕΑΑΕΚ): Ειςιγθςθ για
τα διατθρθτζα κτίςματα

19.20-19.40

Χ. Μόρμορθ (αρχιτζκτων): ‘Αξιοποίθςθ
πολιτιςμοφ και ποιότθτα ηωισ’

19.40-20.00

Η. Ζαχαρόπουλοσ (κακθγθτισ ΕΜΠ): ‘Βιοκλιματικι
αρχιτεκτονικι’

20.00-20.30

υηιτθςθ

μνθμείων

ΑΒΒΑΣΟ 9-12-2017
9.30-9.45

Άφιξθ ςτο ΚΠΕ

9.45-10.00

Παρουςίαςθ του νζου προγράμματοσ του ΚΠΕ Λαυρίου

10.00-13.00

Εργαςτιριο: ‘Αςτικό μονοπάτι ςτο Λαφριο’ (Φ. Πζππα, Ε.
Μιχαθλίδου, Μ. Καγιάφα – μζλθ ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)

13.00-14.00

Διάλειμμα και ελαφρφ γεφμα

14.00-16.00

Εργαςτήριο 1: ‘Εκπαιδεφοντασ το βλζμμα των παιδιών
ςτο δθμόςιο χώρο’ (Μαρία Δθμοποφλου, Τπ. ΠΕ Α’
Ακινασ α/βάκμια και Καλλιόπθ Κφρδθ, Τπ. Πολιτιςτικών
Α’ Ακινασ α/βάκμια)
Εργαςτήριο 2: ‘Οι αρχιτεκτονικζσ μορφζσ ωσ τοπόςθμα
τθσ περιοχισ μου’ (Μαροφςα παρτινοφ, Τπ. χ.Δραςτ.
Κυκλάδων β/βάκμια και Μαρία Καγιάφα, Τπ. ΚΠΕ
Λαυρίου)

16.00-16.30

υηιτθςθ, αξιολογιςεισ, βεβαιώςεισ

