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Προς: 

Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 
 

Κοιν.: 
1. κ. Σχ. Συμβούλους 58

ης
, 59

ης
, 60

ης
, 61

ης
, 

62
ης

 Περιφέρειας Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Αττικής 

2. κα Σχ. Σύμβουλο 56
ης

 Περιφέρειας 

Προσχολικής Αγωγής Αττικής 

 

 

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο στον υγρότοπο Βουρκάρι Μεγάρων 

 
Οι ∆ιευθύνσεις Π.Ε. και ∆.Ε. ∆υτικής Αττικής και Β΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευσίνας, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο του έργου ΕΟΧ «Αύξηση της γνώσης και της 
ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ανασύσταση και αποκατάσταση των 
υγροτόπων Αττικής», διοργανώνουν σεµινάριο επτά (7) διδακτικών ωρών µε θέµα: 

 

«Ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων µας 
“µιλάει” για το παρελθόν και το µέλλον 

του» 

 
Το σεµινάριο θα είναι βιωµατικό µε δραστηριότητες στο πεδίο και θα πραγµατοποιηθεί το 
Σάββατο 1 Απριλίου 2017 από τις 10:00 έως τις 15:00 στον υγρότοπο Βουρκαρίου 
Μεγάρων. Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε 
σχολεία της ∆υτικής Αττικής και της Β΄ Αθήνας. 

 
Στόχοι του σεµιναρίου είναι η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τον υγρότοπο Βουρκαρίου, 
η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής του για την ανάπτυξη δράσεων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και η απόκτηση εµπειρίας στον σχεδιασµό 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στη φύση. 

 
Το σεµινάριο διαρθρώνεται σε βιωµατικά εργαστήρια, η θεµατική των οποίων αφορά: την 
αξία των υγροτόπων για τη φύση και τον άνθρωπο, τη σπουδαιότητα της υγροτοπικής 
βλάστησης, τον πλούτο της ορνιθοπανίδας, τη βιοποικιλότητα που στηρίζει η παράκτια 
ζώνη, τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή και τις πιέσεις που ασκούν στον 
υγρότοπο, καθώς και τη σύνδεση του υγροτόπου Βουρκαρίου µε την τοπική ιστορία και 
τον πολιτισµό. Στο πλαίσιο του σεµιναρίου, θα παρουσιασθεί η δράση των τοπικών 
συλλόγων για την προστασία του υγροτόπου και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να 
επεξεργαστούν προτάσεις για την προστασία και τη διατήρησή του. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00-12:30 Βιωµατικά εργαστήρια στον υγρότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων 



Η σπουδαιότητα του Βουρκαρίου για τη φύση και τον άνθρωπο-Λειτουργίες 
και αξίες των υγροτόπων µέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Μαρία 
Κατσακιώρη & Κατερίνα Μπόλη (ΕΚΒΥ) & Βάσω Κόντου (ΚΠΕ Ελευσίνας) 

Βλάστηση, η «ραχοκοκκαλιά» του υγροτόπου Βουρκαρίου, ∆ιονύσης 
Μέρµηγκας (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) 

H θαλάσσια βιοποικιλότητα του Βουρκαρίου, ∆ιονύσης Οικονόµου (ΚΠΕ 
Ελευσίνας) 

Θετικές και αρνητικές ανθρώπινες παρεµβάσεις στον υγρότοπο Βουρκαρίου, 
Αλεξάνδρα Τσίγκου (∆ΠΕ ∆υτικής Αττικής) & Νάντια Γαλανοπούλου (ΚΠΕ 
Ελευσίνας) 

Η ορνιθοπανίδα του υγροτόπου Βουρκαρίου, Ρούλα Τρίγκου (ΕΟΕ) 

12:30-13:00 ∆ιάλειµµα-Πρόχειρο γεύµα 

13:00-13:20 Οι δράσεις της τοπικής κοινωνίας για την προστασία και διατήρηση του 
υγροτόπου, Συντονιστικός Φορέας Συλλόγων για την προστασία του Βουρκαρίου 

13:20-15:00 Αποτυπώνοντας το όραµά µας για το Βουρκάρι σε ένα εργαστήριο World 
Cafe σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, συντ. Μαρία Κατσακιώρη (ΕΚΒΥ), 
Αλεξάνδρα Τσίγκου (∆ΠΕ ∆υτικής Αττικής) & Βαρβάρα Πετρίδου (∆∆Ε Β΄ Αθήνας) 

15:00 Λήξη σεµιναρίου-Επιστροφή 
 

Οι εκπαιδευτικοί θα µετακινηθούν δωρεάν µε λεωφορείο, το οποίο θα πραγµατοποιήσει 
το ακόλουθο δροµολόγιο: 

09:00 Εκκίνηση από Άνω Λιόσια (Προαστιακός Άνω Λιοσίων) 

09:20 Ασπρόπυργος (Γωνία 28ης Οκτωβρίου & Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας-Coffee Time) 

09:30 Γέφυρα Ασπροπύργου (Στάση λεωφορείων δίπλα στο πρώην ΙΚΑ) 

09:40 Ελευσίνα (Ηρώων Πολυτεχνείου- Στάση λεωφορείων απέναντι από Goody’s) 

09:50 Νέα Πέραµος (απέναντι από 1ο ∆Σ Νέας Περάµου) 

10:00 Υγρότοπος Βουρκαρίου (Τείχος Αγίας Τριάδας) 

15:00 Επιστροφή από Βουρκάρι για Άνω Λιόσια 

 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυµένοι για εργασία στο πεδίο 
(υποδήµατα, καπέλο κ.ά.). 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το σεµινάριο µπορούν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους έως και τη Τετάρτη 15/3/2017 ώρα 12:00 στον 
παρακάτω σύνδεσµο: 

 
https://goo.gl/forms/6ve9IVAd38UFJePI3 

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Τσίγκου 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

 

 

 

 

Παναγιώτης Σπύρου 

 


