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Θέμα: Επιμορφωτικό δια ζώσης σεμινάριο στις 21 Μαΐου 2022 «Περιβαλλοντικές και 
ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» (επαναληπτικό) 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής διοργανώνει επαναληπτικό δια 
ζώσης σεμινάριο με θέμα «Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του 
Φιλοπάππου» το Σάββατο 21-5-2022 και ώρες 9.45-12.30. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η περιήγηση στο λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) έτσι ώστε να 
γίνει κατανοητή η γεωγραφική, οικολογική και ιστορική του διάσταση. Το περιβαλλοντικό και 
πολιτιστικό αυτό μονοπάτι θα περιλαμβάνει στάσεις που αναδεικνύουν την ιστορία του λόφου, 
την διαχείρισή του διαχρονικά, την αστικοποίηση του λεκανοπεδίου και τη μεσογειακή 
χλωρίδα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του μονοπατιού θα πραγματοποιηθεί από τις Μαρία 
Καγιάφα, Φιλιώ Πέππα, Ειρήνη Μιχαηλίδη (παιδαγωγική ομάδα ΚΠΕ Λαυρίου), Βάσω Κόντου 
(Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευσίνας) και Βέρα Βορύλλα, Υπ. Περιβ/κης Εκπ/σης.         

Το σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια τριών διδακτικών ωρών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 
όσους είχαν δηλώσει συμμετοχή κατά την πρώτη διοργάνωση του σεμιναρίου. Όσοι επιθυμούν 
να το παρακολουθήσουν καλούνται να επιβεβαιώσουν την εκ νέου συμμετοχή τους ή να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική φόρμα 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0CpsM5XiC7YQi9d3tNq-
TmXkXUdhlfUvqNQKxPj7_euIk5Q/viewform . Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται στα 
50 άτομα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας κατά του 
COVID που ισχύουν. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με ίδια μέσα ή με ΜΜΜ. Το 
ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου επισυνάπτεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Β. Βορύλλα.  

          Ο Διευθυντής Π.Ε. Ανατ. Αττικής 

                                                                                                                                   κ.α.α. 

                                                                                                                                    Τ.Σ.Υ. 

                                                                                                             Νικόλαος Ζαχαράκης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Σάββατο 21/5/2022 
 

«Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» 
 

9.45-10.00 Συνάντηση στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του λόφου 

Φιλοπάππου 

10.00 -13.00 Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό μονοπάτι με βασικές στάσεις στα 

ακόλουθα σημεία: Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, Άνδηρο Πικιώνη, 

Μνημείο Φιλοπάππου. Κατά την περιήγηση θα παρουσιαστούν και 

συζητηθούν τα παρακάτω θέματα λαμβάνοντας υπόψη την 

εκπαιδευτική τους διάσταση:  

- Τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία του λόγου  

- Τα έργα ανάπλασης του Δ. Πικιώνη  

- Η μεσογειακή βλάστηση και το ιστορικό τοπίο του  

- Η πόλη από ψηλά – με δραστηριότητα παρατήρησης της πόλης από 

το Λόφο Φιλοπάππου  

13.00-13.15 Αξιολόγηση και λήξη σεμιναρίου 
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