
Βιωµατικό σεµινάριο για Εκπαιδευτικούς
«Εµβαθύνοντας στη µαθητοκεντρικότητα των περιβαλλοντικών σχεδίων
εργασίας (project), µε έµφαση στα προγράµµατα αστικού πράσινου» 

Εργαστήρια Αυτονοµίας
• Εξοικονόµηση Ενέργειας & Μείωση Κόστους στον οικιακό τοµέα

Συστήµατα εναλλακτικής θέρµανσης κατοικιών
• Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πλαισίου.  Εγκατάσταση αυτόνοµου Φ/Β

συστήµατος

Σεµινάριο για µέλη και εθελοντές 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Επικοινωνία, συµµετοχικότητα, οργάνωση-διαχείριση προγραµµάτων 
σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Επιµορφωτικά
σεµινάρια 2013                

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

Εργαστήρια Αυτονοµίας
• Εξοικονόµηση Ενέργειας & Μείωση Κόστους στον οικιακό τοµέα

Συστήµατα εναλλακτικής θέρµανσης κατοικιών
• Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πλαισίου.  Εγκατάσταση αυτόνοµου Φ/Β

συστήµατος

Συντονιστής – τεχνικός σύµβουλος Ξενοφών
Ζήσης

Στόχος: η πρακτική εκπαίδευση των συµµετεχόν-
των σε θέµατα που άπτονται της καθηµερινής ζωής
και ταυτόχρονα εντάσσονται σε καλές πρακτικές προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συ-
νοχής.  
Σε ποιους απευθύνεται: Για την συµµετοχή στα
εργαστήρια δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώ-
σεις και δεξιότητες παρά µόνο καλή διάθεση και ικα-
νότητα συνεργασίας.   

16-17 Νοεµβρίου
Συστήµατα εναλλακτικής θέρµανσης κατοικιών
Εξοικονόµηση Ενέργειας & Μείωση Κόστους στον
οικιακό τοµέα 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιασθούν τα διά-
φορα συµβατικά και εναλλακτικά συστήµατα θέρµανσης – δροσισµού κτηρίων, ο τρόπος λειτουρ-
γίας και βελτίωσης της λειτουργίας τους, η βασική συντήρηση και η βελτιστοποίηση της απόδο-
σης αυτών.  Συµπληρωµατικά θα παρουσιασθούν οι διάφορες δυνατότητες θερµοµόνωσης των
κτηρίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάλυση και κατασκευή ηλιακών συστηµάτων θέρ-
µανσης:  τοίχος Trombe, Ηλιακός Αεροσυλλέκτης, Θερµοκήπιο.  Τέλος, θα παρουσιασθούν εναλ-
λακτικά καύσιµα, όπως π.χ. διάφορα είδη ξυλείας, πέλλετ, βιοµάζα, τα βασικά τους χαρακτηριστι-
κά και ο τρόπος αναγνώρισης – µέτρησης αυτών.  

23-24 Νοεµβρίου
Κατασκευή και Εγκατάσταση αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιασθούν οι διαφορετικές τεχνικές λύσεις για την ηλεκτρι-
κή τροφοδοσία κατοικίας ή µέρους αυτής από αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα.  Να γίνει ανά-
λυση κάλυψης αναγκών, διαθέσιµης ηλιακής ακτινοβολίας, οικονοµικότητας, επιλογή µερών συ-
στήµατος (ηλιακή γεννήτρια, φορτιστής, συσσωρευτής, inverter, καλωδίωση) και καθοδήγηση στον
ποιοτικό έλεγχο και την εύρεση προµηθευτών υλικών.  Τέλος, θα γίνει συναρµολόγηση των υλι-
κών σε ένα λειτουργικό σύστηµα και δοκιµή λειτουργίας σε συνθήκες εργαστηρίου.  Εφόσον το
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, θα γίνει εγκατάσταση του φ/β συ-
στήµατος σε πραγµατικές συνθήκες.

Το κάθε εργαστήριο έχει διάρκεια 16 ωρών και στη λήξη του θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής.
Ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Συµβολικό κόστος συµµετοχής 15,00 ευρώ



Επικοινωνία, συµµετοχικότητα, 
οργάνωση-διαχείριση προγραµµάτων 
σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Στόχος: αναβαθµισµένες λειτουργικές
διαδικασίες Μ.Κ.Ο.
Σε ποιους απευθύνεται: σε µέλη και
εθελοντές Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων
Τι έχουν να κερδίσουν οι
συµµετέχοντες: Οργανωτικές
δεξιότητες για τη βελτίωση της
λειτουργίας Μ.Κ.Ο.

Θεµατικές:
1. ∆ιαχείριση εθελοντών 
2. ∆ιαχείριση προγραµµάτων: από τη
σύνταξη της ιδέας µέχρι την
αξιολόγηση του έργου
3. Ενδυνάµωση οµάδας 
4. Οργάνωση καµπάνιας 
5. Επικοινωνία 
6. Εξεύρεση πόρων 
7. Χρηµατοδοτήσεις 
8. ∆ηµιουργία κοινωνικής επιχείρησης 

Η δήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο απαιτεί την παρακολούθηση και των οκτώ
θεµατικών, µε την λήξη του θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής. ∆ιάρκεια σεµιναρίων 27
ώρες. 

Ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Συµβολικό κόστος συµµετοχής και για τις οκτώ θεµατικές 15,00 ευρώ

Χώρος διεξαγωγής Οικόπολις Πτολεµαίων 29 Α’ 5ος όροφος 

∆ηλώσεις συµµετοχής, πληροφορίες :
Υπεύθυνη:  Σοφία κυπριανίδου
Τηλ./fax : 2310.222.503
e-mail : ecologicalthess@gmail.com
http://ecology-salonika.org

Βιωµατικό σεµινάριο 
για Εκπαιδευτικούς
«Εµβαθύνοντας στη µαθητοκεντρικότητα 
των περιβαλλοντικών σχεδίων εργασίας (project), 
µε έµφαση στα προγράµµατα αστικού πράσινου» 

H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης µε την υποστήριξη του ελληνικού παραρτήµατος
του Heinrich Böll Stiftung διοργανώνει το «Βιωµατικό σεµινάριο για Εκπαιδευτικούς:
Εµβαθύνοντας στη µαθητοκεντρικότητα των περιβαλλοντικών σχεδίων εργασίας
(project), µε έµφαση στα προγράµµατα αστικού πράσινου», που θα πραγµατοποιηθεί
τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2013, από τις 17/10 µέχρι τις 28/11 κάθε Πέµπτη
6.00 µε 8.00 µµ.  Τον κύριο συντονισµό και την εµψύχωση θα έχει ο Γιώργος
Μπλιώνης, ∆ρ. Βιολογίας/Οικολογίας, σε συνεργασία και µε άλλα µέλη της οµάδας
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργεί από πέρυσι στο «Οικόπολις», ενώ την
επιστηµονική επίβλεψη θα έχει ο Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ,
Αλέξανδρος Γεωργόπουλος. 
Στο σεµινάριο µπορούν να γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων, αλλά και
µέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στείλουν µήνυµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
στη διεύθυνση
ecologicalthess@gmail.com, µαζί µε
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, στο
οποίο να αναγράφεται οπωσδήποτε και
τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην περίπτωση
που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις
προβλεπόµενες θέσεις θα γίνει επιλογή µε
βάση τα βιογραφικά σηµειώµατα. Mε την
λήξη των σεµιναρίων θα δοθεί βεβαίωση
συµµετοχής.
Συµβολικό κόστος συµµετοχής για όλα τα
εργαστήρια 15,00 ευρώ.

Χώρος διεξαγωγής Οικόπολις Πτολεµαίων
29 Α’ 5ος όροφος 

∆ηλώσεις συµµετοχής, πληροφορίες :
Υπεύθυνη:  Σοφία κυπριανίδου
Τηλ./fax : 2310.222.503
e-mail : ecologicalthess@gmail.com
http://ecology-salonika.org


