
 
 
 
 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018 
 
 
Προς τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό  
Που υλοποιεί Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ  
 «Μαθαίνω για τα Δάση» 
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Σεμιναρίου με Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα:  

«Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση» 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 

συνδιοργανώνουν Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια στο πλαίσιο του Διεθνούς θεματικού Δικτύου Π.Ε. 

«Μαθαίνω για τα Δάση», με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω 

δράση». 

Το Σεμινάριο πρόκειται να διεξαχθεί στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Καλλισπέρη 1, Αθήνα, στάση μετρό 

«Ακρόπολη»), το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρες ώρα 09:00 – 16:00 και απευθύνεται σε 50 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από όλη την Ελλάδα. 

Το Σεμινάριο και έχει ως στόχο, στο πρώτο μέρος, να διερευνηθούν τα αίτια για την επιδείνωση του κινδύνου 

των δασικών πυρκαγιών, οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών, οι πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας και 

ο ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εθελοντών και των τοπικών κοινωνιών, με σκοπό την ανάπτυξη 

κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων που θα συμβάλλουν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 

κάθε χώρας, στην αποτελεσματικότερη προστασία των δασών της περιοχής από τις πυρκαγιές. Το σεμινάριο θα 

επικεντρωθεί κυρίως στον τομέα της πρόληψης σε σχέση με την ασφάλεια των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια 

με δραστηριότητες και οδηγίες για το πως προστατεύω τον εαυτό μου, το σπίτι μου, το περιβάλλον, αν η δασική 

πυρκαγιά απλωθεί στον οικιστικό ιστό. 

Παρακαλούμε πολύ, εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο, να μας στείλετε συμπληρωμένη την 

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  https://goo.gl/forms/HkB5dFNeVUFTnPAA3  το αργότερο έως και την 

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Επισυνάπτεται το ενδεικτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση» 

 
 
 
 

Σοφία Καινούργιου   Χριστίνα Θεοδωρίκα 
Αντιπρόεδρος του Δικτύου  Υπεύθυνη Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

https://goo.gl/forms/HkB5dFNeVUFTnPAA3

