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ΘΕΜΑ: «Έγκριση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων με τίτλο «Η Γη από Ψηλά», που 
διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου» 
 
Σε απάντηση του υπ` αρ. πρωτ. Σ.Ε.Π.Ε.Δ. 519/30-01-2014  εισερχομένου εγγράφου. 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθ. 92998/Γ7/10-08-2012 απόφαση με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των 
κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς 
και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». 

2. Την υπ’ αριθ. 118425/Γ7/14-10-2011 εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Έτος 2011-2012» 

3. Το Δελτίο Τύπου-Πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος με θέμα «Η Γη από Ψηλά» 
- Πρωτότυπα εκπαιδευτικά Εργαστήρια. 

                                                           ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ 
Τη διοργάνωση των πρωτότυπων εκπαιδευτικών εργαστηρίων με τίτλο «Η Γη από Ψηλά» για 
μαθητικές ομάδες Στ΄ Δημοτικού, καθώς και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, από τις 18 
Φεβρουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Τα πρωτότυπα όσο και 
διαδραστικά αυτά εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του γαλλο-ελληνικού 
φεστιβάλ «Γεωσυναντήσεις», με πρωτοβουλία της εταιρείας «Conferences sans Frontieres», 
του Μαριολοπουλείου- Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάς Γαλλία Συμμαχία 
2014. 
     Τα εργαστήρια αυτά βασίζονται στην ομότιτλη έκθεση του γαλλικού περιφερειακού 
οργανισμού προώθησης επιστημονικού πολιτισμού Centre Sciences. Χάρη σε δορυφορικές 
εικόνες της γαλλικής εταιρείας PlanetObserver, η έκθεση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να ανακαλύψουν με διαδραστικό τρόπο και πειράματα τη συμβολή της 
δορυφορικής απεικόνισης στην κατανόηση και στην πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων. 
Στόχος των εργαστηρίων είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τη συμβολή 
της διαστημικής τεχνολογίας στη γνώση της Γης και της γεωφυσικής, στη παρατήρηση του 
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Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
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                           Θάλεια Σκανδάμη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

- Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της 
χώρας 
- Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
όλης της χώρας 
- Σχολικές μονάδες (δια μέσου των 
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ή Υπευθύνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων) 
- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
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κλίματος και την κατανόηση των κλιματικών αλλαγών, στην παρατήρηση των 
περιβαλλοντικών μεταβολών και των κλιματικών καταστροφών, στην παρατήρηση των 
ακτογραμμών, καθώς και σε άλλους τομείς όπως, η χρήση γης ή η γεωργία μέσω 
δορυφόρου. 
      Τα εργαστήρια πλαισιώνονται από εξειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς και 
πραγματοποιούνται από 18 Φεβρουαρίου έως 23 Μαρτίου 2014 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ώρες 09:30 π.μ. και 11:30 π.μ.), ενώ η διάρκειά τους είναι 1.30 ώρα. Η συμμετοχή στα 
προγράμματα αυτά είναι δωρεάν, απαραίτητη όμως είναι η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 
210 9469688 ώρες 09:00-15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
       Σημειώνεται ότι οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε 
ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο: 6936 
177 143, στο fax: 210 9417514, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@eugenfound.edu.gr                                                                                                    
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