
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση 
  

Οι  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, διά των 

Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την 

Αειφορία Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και σε συνεργασία με το Τμήμα Διάχυσης και 

Επικοινωνίας του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης & Δορυφορικής 

Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διοργανώνουν εξ 

αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Δορυφορική 

τηλεπισκόπηση και φυσικές καταστροφές». Η επιμορφωτική εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 ώρα 19:00.  

Εισηγητής θα είναι ο κ. Ελευθέριος Θεοδωρόπουλος (αγρονόμος τοπογράφος 

μηχανικός με ειδίκευση στην παρατήρηση της Γης, μέλος της ομάδας Επικοινωνίας και 

Διάδοσης και υπεύθυνος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου BEYOND), ο 

οποίος θα εισαγάγει τους/τις επιμορφούμενους/ες στη δορυφορική τηλεπισκόπηση, στην 

ορολογία της και στην ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της. Ακολούθως, θα παρουσιάσει 

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης Copernicus και τους τεχνητούς δορυφόρους 

που το υποστηρίζουν και, τέλος, θα αναφερθεί στη χρήση αυτών των δορυφορικών 

δεδομένων από το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης Γης & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 

BEYOND, στοχεύοντας αφενός στη θωράκιση της κοινωνίας μας από τις όλο και συχνότερες 
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ΠΡΟΣ:  
Τα Δημόσια, Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 
και Νηπιαγωγεία της ΠΕ Ροδόπης                     
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Περιφερειακή Δ/νση  Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 



φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) και αφετέρου στην παραγωγή 

υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η ευφυής γεωργία και η επιδημιολογία.  

Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο της περαιτέρω συνεργασίας μας με το Κέντρο 

Επιστημών Παρατήρησης Γης & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND, ώστε στο άμεσο 

μέλλον να προκύψουν σχετικές διαδικτυακές ενημερώσεις σε σχολικές τάξεις ή/και 

εκπόνηση ερευνητικών εργασιών της μαθητικής κοινότητας κατά την τρέχουσα σχολική 

χρονιά.  

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι το προαναφερόμενο σεμινάριο συνδέεται με το 

Πρόγραμμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Συγκεκριμένα, εντάσσεται στον θεματικό κύκλο 

«Φροντίζω το περιβάλλον» και στις ενότητες «Πρόληψη και προστασία από τις φυσικές 

καταστροφές» ή/και «Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία», που βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Προγράμματα & 

Εφαρμογές Εργαστηρίων από την Πιλοτική Εφαρμογή - Εκπαιδευτικό Υλικό Εργαστηρίων) 

στον ακόλουθο σύνδεσμο https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής εδώ 

https://forms.gle/kGRJ3J6EKifmVcgx6 το αργότερο έως και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 

2021.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

CISCO Webex, ενώ ο σύνδεσμος θα σταλεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν στην αίτησή τους. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση συμμετοχής. 
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