Επιμορφωτική Ημερίδα

Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση
Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών Σπουδών (ΕΕΑΣ) / Ηellenic Association for the Study of English
(HASE), σε συνεργασία με τον Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει στις 13 Ιανουαρίου 2018 ημερίδα με θέμα ‘Περιβάλλον
και Οικολογία στην Εκπαίδευση’.
Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ σχολείου
και περιβαλλοντικής αγωγής, με τη βοήθεια του μαθήματος της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
Ειδικότερα, η ημερίδα έχει σκοπό να προβάλλει τους τρόπους με τους οποίους η διδασκαλία
της ξένης γλώσσας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ευαισθητοποίησης του μαθητικού
πληθυσμού απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Οικολογία.
Κατά την διάρκεια της ημερίδας, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μιλήσουν για τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις διδακτικές
πρακτικές που εφαρμόζουν εντός και εκτός της τάξης, παρουσιάζοντας παράλληλα
πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό από προγράμματα που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο του
μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας ή της συνδυαστικής διδασκαλίας ξένης γλώσσας και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή:
1.

2.

αποσκοπεί στην διαμόρφωση μίας νέας αντίληψης και πολιτισμικής πρακτικής με
την ανάληψη δράσεων για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος και την παράλληλη ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων, και
ικανοτήτων στον μαθητικό πληθυσμό.
βοηθά παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν, να σεβαστούν και να φροντίσουν τον
χώρο (δημόσιο και ιδιωτικό) που χρησιμοποιούν καθημερινά, προκειμένου να
ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες και κοινωνικο-πολιτισμικές ανησυχίες τους καθώς
και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Η ημερίδα αντανακλά μία βασική θέση της EEAΣ/HASE που είναι η σύνδεση και η επικοινωνία
μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την
ενδυνάμωση της σχέσης της γλώσσας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού με την κοινωνία, και
την διαμόρφωση μίας διαφορετικής και εναλλακτικής γλωσσικής, μαθησιακής και αισθητικής
τελικά εμπειρίας.
Παράλληλα με την παρουσίαση και ανάλυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών θα διεξαχθεί
και ένα βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘Περιβαλλοντικές Σκέψεις στο Σχολείο: Ποιητικές και
Κινηματογραφικές Οικο-Αφηγήσεις στην Αίθουσα’.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εργαστήρι είναι η έγκαιρη δήλωση
συμμετοχής, καθώς ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε
την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 10.1.2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceZDiantAW6kKucUe30rFhPNeRYTrsQCiM9p8obdT9OEpYw/viewform
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη
του εργαστηρίου, Σοφία Εμμανουηλίδου (semma@enl.auth.gr).
Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης και θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο τέλος της ημερίδας θα
δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Κόστος συμμετοχής στην ημερίδα: 20 ευρώ (με την εγγραφή σας στην ημερίδα γίνεται
ταυτόχρονη εγγραφή στην επιστημονική εταιρεία ΕΑΑΣ/ HASE, http://www.enl.auth.gr/hase).
Εγγραφή στην επιστημονική εταιρεία ΕΑΑΣ/ HASE για μεταπτυχιακές/ούς ή διδακτορικές/κούς
φοιτήτριες/τές: 12 ευρώ.
Συμμετοχή για προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές: 5 ευρώ. Για προεγγραφές, απευθυνθείτε
στις Mαρία Ριστάνη (mristani@enl.auth.gr) και Λία Ευσταθιάδη (economid@enl.auth.gr).
Ημέρα διεξαγωγής: 13 Ιανουαρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη),
Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες:
Λία Ευσταθιάδη, Ε.Ε.Π., Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ. (economid@enl.auth.gr) και
Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ.,
Πρόεδρος EAAΣ/HASE (katkit@enl.auth.gr)

Ομιλήτριες
Δέσποινα Δαραβίγκα, (PhD) Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Σοφία Εμμανουηλίδου, (PhD) Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ.
Ιωάννα Ζιάκα, (PhD) Διευθύντρια 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Χρύσα Λασκαρίδου, (Μ.Α.) Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06

Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση
Πρόγραμμα
9:15-9:45 Εγγραφές (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού)
9:45 Έναρξη – Σύντομοι Χαιρετισμοί

1η Συνεδρία, 10-11:30

Προεδρείο: Λία Ευσταθιάδη

Χρύσα Λασκαρίδου, ‘CLIL-ing the world around us’
Ιωάννα Ζιάκα, ‘Raising environmental awareness’
Δέσποινα Δαραβίγκα, ‘Urban Safaries: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην πόλη’

11:30-12:00 Διάλειμμα

2η Συνεδρία, 12:00-14:00 Σοφία Εμμανουηλίδου
Εργαστήρι: ‘Περιβαλλοντικές Σκέψεις στο Σχολείο: Ποιητικές και Κινηματογραφικές ΟικοΑφηγήσεις στην Αίθουσα’
Το σεμινάριο εισάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μία σειρά οικο-προβληματισμών σε
σχέση με την περιβαλλοντική κρίση του παρόντος, και παρουσιάζει παραδείγματα καλής
πρακτικής για τη σχολική διαδικασία. Τα ποιητικά και κινηματογραφικά (short films) κείμενα
που θα συζητηθούν αναδεικνύουν τις δεξιότητες του κοινωνικού και οπτικού γραμματισμού,
την αξία της συμμετοχικής δράσης και την αναγκαιότητα της ενημέρωσης για την
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Μέσα από δημιουργικές, βιωματικές δράσεις οι
συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και θα
αντλήσουν ποίκιλλες ιδέες για την εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων στην σχολική
αίθουσα.

