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Φίιηππνη, 08/03/2021 

   Αξηζκόο Πξση.:  5 

 
Πξνο:  
 τολικές μονάδες ηων Γ/νζεων Α/μιας & 

Β/θμιαςΔκπ/ζης, διά ηων Τπεσθύνων 

τολικών Γραζηηριοηήηων και 

Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης 

 

• Καβάιαο 
• Ηκαζίαο  

• Α΄ Αζήλαο 

• Β  ́Αζήλαο 

• Γ  ́Αζήλαο 

• Γ  ́Αζήλαο 
• Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

• Γπηηθήο Αηηηθήο 

• Πεηξαηά 

 
Κνηλνπνίεζε: 
Περιθερειακές Γ/νζειςΔκπ/ζης 

• Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

• Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
• Αηηηθήο 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην με ηίηλο 

«Βιομητανικοί ηόποι: αθηγήζεις και εικόνες, μέζα από ηη ζκοπιά ηης εκπαίδεσζης για 

ηο περιβάλλον και ηην αειθορία» 

 

Σν ΚΠΔ Φηιίππσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΠΔ Γξαπεηζώλαο, Λαπξίνπ, Διεπζίλαο θαη 

Νάνπζαο, δηνξγαλώλνπλ επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζύγρξνλν από απόζηαζε κε ηίηιν 

«Βιομητανικοί ηόποι: αθηγήζεις και εικόνες, μέζα από ηη ζκοπιά ηης εκπαίδεσζης για 

ηο περιβάλλον και ηην αειθορία», ηελ Σεηάρηη 14 Απριλίοσ 2021 θαη ώρες 6.00-

9.00 μμ.Σν επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Β Κύθινο)» ηνπ Δ.Π. 

«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 2014-2020»,  κε ηε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ύκθσλα κε ηε Υάξηα ηνπ NizhnyTagil, πνπ πηνζεηήζεθε ζηε 12ε Γηεζλή Γηάζθεςε 

ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο (2003), σο 

«βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ζεσξνύληαη ηα θαηάινηπα ηνπ βηνκεραληθνύ πνιηηηζκνύ πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθή, ηερλνινγηθή, θνηλσληθή, αξρηηεθηνληθή ή επηζηεκνληθή αμία. Απηά ηα θαηάινηπα 

απνηεινύληαη από θηήξηα θαη κεραλήκαηα, εξγαζηήξηα, κύινπο θαη εξγνζηάζηα, κεηαιιεία, 

ρώξνπο κεηαπνίεζεο θαη δηύιηζεο, ρώξνπο θύιαμεο θαη απνζήθεπζεο, ηόπνπο όπνπ 



 

 

παξάγεηαη, κεηαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα, κεηαθνξέο κε όιε ηελ ππνδνκή ηνπο, 

θαζώο θαη ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε 

βηνκεραλία, όπσο ε ζηέγαζε, ε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία θαη ε εθπαίδεπζε».  

Η Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά, σο κέξνο ηεο επξύηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

ελόο ηόπνπ εκπεξηέρεη θάπνηεο αμίεο.Οη αμίεο απηέο είλαη εγγελείο ζηνλ ίδην ην ρώξν, ζηνλ 

ηζηό ηνπ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, ηα κεραλήκαηα  θαη ην πιαίζην, ζην βηνκεραληθό ηνπίν, ζηα 

γξαπηά ηεθκήξηα θαη  επίζεο  ζηα  άπια  ίρλε  ηεο  βηνκεραλίαο  πνπ  πεξηέρνληαη  ή  

αλαθέξνληαη  ζηηο αλζξώπηλεο αλακλήζεηο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο 

θαζώο θαη ζηα ηνπηθά ήζε θαη ζπλήζεηεο. 

Καηάινηπα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο βξίζθνληαη εγθαηαιεηκκέλα ζε όιν ηνλ 

Διιαδηθό ρώξν. Ο ξόινο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

δηαγξάθνληαη από ηε ζπιινγηθή καο κλήκε κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο. Η απαμίσζε θαη ε 

δηνιίζζεζε ζηε ιήζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θιάδνπ απηνύ ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζπλεηέιεζε 

δπλακηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο, είλαη αηζζεηή. 

Σν ζεκηλάξην έρεη σο ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ βηνκεραληθώλ ηνπίσλ από ηε ζθνπηά ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ αεηθνξία. Γίλεη έκθαζε ζε δεηήκαηα αμηώλ θαη δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα (Πεηξαηάο/Γξαπεηζώλα, Διεπζίλα, Λαύξην, Νάνπζα, 

Καβάια) όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη κεηά.  Πξνηείλεη ηελ 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (θαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ εξγαιείσλ) πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλδπαζηηθήο ηθαλόηεηαο, ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο καηηάο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, επηηξέπνληαο ζηνποκαζεηέο λα αλαζπλζέζνπλ 

ηελ πνιύηηκε ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ ηνπ παξειζόληνο, λα έξζνπλ ζηε ζέζε ηνπο, λα 

θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο. Απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πνπ θηινδνμεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεξγνπνίεζε, ηνπ  ελδηαθέξνληνο ηνπο, αθνύ απηό απνηειεί ηνλ πην 

αζθαιή ηξόπν γηα ηε δηαηήξεζεο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ ηνπο. 

Πρόγραμμα 

 6.00-6.10 Υαηξεηηζκόο 

Διέλε Αλησλάξα, Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ. 

6.10-6.20 Η έλλνηα ηνπ βηνκεραληθνύ κλεκείνπ. Καηαηγηζκόο ηδεώλ – δεκηνπξγία 

ζπλλεθόιεμνπ. 

6.20-6.40  ΚΠΔ  ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

«Σνπηθή ηζηνξία, αμίεο θαη δηαρείξηζε πξώελ βηνκεραληθώλ ρώξσλ: ε 
πεξίπησζε ηνπ εξγνζηαζίνπ Ληπαζκάησλ θαη Υεκηθώλ Οπζηώλ ηεο 

Γξαπεηζώλαο». 

Γξ. ηαπξνύια Σξηαληαθύιινπ, Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο ΚΠΔ 

Γξαπεηζώλαο. 

6.40-7.00 ΚΠΔ ΔΛΔΤΙΝΑ 

«Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο Διεπζίλαο ζηε γξακκή ηνπ ρξόλνπ». 



 

 

Βαζηιηθή Κόληνπ, Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Διεπζίλαο. 

Κσλζηαληία Γαιαλνπνύινπ, Αλαπι. Τπεύζ. Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Διεπζίλαο. 

7.00-7.20 ΚΠΔ ΛΑΤΡΙΟΤ 

«Αο γλσξίζνπκε ηελ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηνπ Λαπξίνπ... εμ' 

απνζηάζεσο». 

Μαξία Καγηάθα, Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Λαπξίνπ. 

Δηξήλε Μηραειίδνπ, Αλαπι. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Λαπξίνπ. 

ΦηιηώΠέππα, κέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Λαπξίνπ. 

7.20-7.30 Γηάιεηκκα 

7.30-7.50 ΚΠΔ ΝΑΟΤΑ 

«Πεξπαηώληαο αλάκεζα ζηε Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο Νάνπζαο, ην 

πεξηβάιινλ ζηηο νζόλεο».  

Γηώξγνο Μπεθηάξεο, Αλαπι. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Νάνπζαο. 

Νίθνο Ληιηόπνπινο, Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Νάνπζαο. 

7.50-8.10 ΚΠΔ ΦΙΛΙΠΠΧΝ 

«Καβάια, ε πόιε ηνπ Καπλνύ. Αλαθαιύπηνληαο θξπκκέλεο αμίεο, από 

απόζηαζε». 

Διέλε Αλησλάξα, Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ. 

Κπξηάθνο Κειίδεο, Αλαπι. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ. 

8.10 -8.230 « Δνεργούμε για ηην διάζωζη ηων μνημείων: δημιοσργία αθίζας με 

ηην εθαρμογή Postermywall» 

Βαξβάξα Πεηξίδνπ, Τπεύζπλε Π.Δ. Β /́ζκηαοΔθπ/ζεοΒ΄Αζήλαο. 

Αγγέια Μεηαιιελνύ, ΜΔd, ΠΔ07 Γεξκαληθώλ, Β  ́ Αξζάθεην Γ/ζην 

Φπρηθνύ 

8.30-8.45 πδήηεζε, εξσηήζεηο, ζρόιηα. 

8.45-9.00 Αμηνιόγεζε ζεκηλαξίνπ 

 

Σν ζεκηλάξην ζα πινπνηεζεί κέζσ πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη όζνη/όζεο εθπαηδεπηηθνί επηζπκνύλ λα  ζπκκεηάζρνπλ παξαθαινύληαη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ ηλεκηρονική θόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfG_ldVexGoA2jB1Cnfj4Eug7WewhcMWgwVgwdCIoK0LMQQ/viewform 

μέτρι και ηην Κσριακή 14 Μαρηίοσ 2021, ώζηε λα  ηνπο απνζηαιεί ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο 

γηα ηελ πιαηθόξκα ζύλδεζεο. 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 250. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfG_ldVexGoA2jB1Cnfj4Eug7WewhcMWgwVgwdCIoK0LMQQ/viewform


 

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνζηαιεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. 

Με εθηίκεζε 

Διέλε Αλησλάξα 

Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο ΚΠΔ Φηιίππσλ 


