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Όλες ηις ζχολικές μονάδες
ηης Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας

ΚΟΙΝ
:

Σιβιηανίδειος Σχολή
ο
4 ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό εξ αποςτάςεωσ ςεμινάριο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, την Σρίτη
20 Απριλίου 2021.
H ΔΔΕ Δϋ Ακινασ μζςω του Τπεφκυνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσςε ςυνεργαςία με τισ
Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ, Βϋ, Γϋ Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ& Δυτικισ
Αττικισ, Αχαΐασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ, Βϋ, ΔϋΑκινασ, Αχαΐασ, Θμακίασ,
Ρεκφμνου, Πζλλασ προτίκεται να διοργανϊςει επιμορφωτικό εξ αποςτάςεωσ ςεμινάριο ςτο
πλαίςιο ενθμζρωςθσ ςε κζματα αντιςειςμικισ προςταςίασ, με θζμα: «Σα ςχολεία
μελετοφν τουσ ςειςμοφσ» ςε ςυνεργαςία με το Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο του Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν και τθν Ελλθνογερμανικι Αγωγι. Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί
διαδικτυακά ςτισ 20 Απριλίου 2021, ϊρεσ 18:00-20:00.
Θ πρόςφατθ ςειςμικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλίασ ζχει δθμιουργιςει
ιδιαίτερθ ανθςυχία. Όμωσ ο ςειςμόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο με το οποίο πρζπει να
μάκουμε να ηοφμε. το πλαίςιο αυτό ςχεδιάηονται ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ για να
παρουςιαςτοφν οι δραςτθριότθτεσ του Δικτφου χολικϊν ειςμογράφων.το ςεμινάριο οι
εκπαιδευτικοί κα γνωρίςουν τισ δράςεισ του Δικτφου χολικϊν ειςμογράφων και κα
ενθμερωκοφν για το πϊσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα δεδομζνα από τουσ ςχολικοφσ
ςειςμογράφουσ ςτο ςχολείο. τθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί ζνα εκπαιδευτικό παιχνίδι για
μακθτζσ Δθμοτικοφ χολείου που ζχει αναπτφξει θ ομάδα TALOS του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ με ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει τουσ μικροφσ μακθτζσ ςχετικά με τισ φυςικζσ
καταςτροφζσ.Σζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα ενθμερωκοφν για τον χολικό
Διαγωνιςμό «Φτιάξε τον Ψθφιακό ςου ειςμογράφο» που διοργανϊνεται και για τθν
φετινι ςχολικι χρονιά (2020-2021) από τθν Ελλθνογερμανικι Αγωγι ςε ςυνεργαςία με το
Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν και το Ινςτιτοφτο
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΙΕΠ).
Ανταποκρινόμενοι ςτισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ, ςτθ φετινι διοργάνωςθ
καλοφνται ομάδεσ μακθτϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ τουσ, να καταςκευάςουν ζνα
ψθφιακό μοντζλο ενόσ αυτοςχζδιου ςειςμογράφου και να περιγράψουν τθν όλθ
διαδικαςία καταςκευισ ςε μία ζκκεςθ ςυνοδευόμενθ από φωτογραφικό ι άλλου είδουσ
οπτικοακουςτικό υλικό και να κατακζςουν τισ ςυμμετοχζσ τουσ ζωσ τισ 10 Μαΐου 2021.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα
18.00-18.05
18.05-18.35

18.35-19.30

19.30-19.50
19.50-20.00

Χαιρετιςμόσ– Ειςαγωγι
«Σα ςχολεία Μελετοφν τουσ ειςμοφσ», Δρ. Γεράςιμοσ Χουλιάρασ,
Διευκυντισ Ζρευνασ του Γεωδυναμικοφ Ινςτιτοφτου του Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν
«Εκπαιδευτικά ενάρια για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευςη», Γρθγόρθσ Μθλόπουλοσ, ΕλλθνογερμανικιΑγωγι και Γιϊργοσ
Πρϊιασ/ πφροσ Κοφριασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ
«Ο Διαγωνιςμόσ Φτιάξε τον Δικό ςου ειςμογράφο», Νίκοσ Ηυγουρίτςασ,
Ελλθνογερμανικι Αγωγι
Ερωτιςεισ

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν
θλεκτρονικι
αίτθςθ
ςυμμετοχισ
ςτον
ςφνδεςμο
https://forms.gle/rDC89MNAheuA6MQV8μζχρι τθν Δευτζρα 19 Απριλίου 10π.μ. τθ
ςυνζχεια κα ενθμερωκοφν μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ για τον τρόπο ςφνδεςθσ
ςτθν διαδικτυακι επιμόρφωςθ.
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