Θεσ/νίκη 7-12-2015
Αρ. Πρωτ.: 16866
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προς:

----------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
------Ταχ. Δ/νση:
Κολοκοτρώνη 22
Τ.Κ. – Πόλη:
564 30 Σταυρούπολη
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
E-mail:

Ιππέκη Βασιλική
2310 - 643040 (εσωτ.902)

Τους κ. Διευθυντές &
Τις κ. Διευθύντριες
των Δημοτικών Σχολείων &
Τους κ. Προϊσταμένους &
Τις κ. Προϊσταμένες
των Νηπιαγωγείων
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Κοιν:

2310 - 643 046
mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας
2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
Π.Ε. Δυτ.Θεσσαλονίκης
3. ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού
Φ.Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού «Βιώσιμη πόλη: Η
πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνει για την ανάρτηση του
εκπαιδευτικού υλικού «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»
στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ».
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, που
επισυνάπτεται.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 1/12/2015
Αρ. πρωτ.: 194

-----

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Πληροφορίες:
Τηλ. - Fax :

Γ. Υφαντής
2310707150 - 2310757130

Προς: Α. ΚΠΕ της χώρας
Β. Υπεύθυνους Π.Ε./Σ.Δ. όλων των
Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης
Κοιν.:

Θέμα: Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο
εκπαίδευσης για την αειφορία» στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου οργάνωσε και συντονίζει από το
2013 το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η
πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Σε αυτό το δίκτυο εξαρχής
επιλέξαμε να προτείνουμε στις σχολικές ομάδες - μέλη του δικτύου την υλοποίηση
ορισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κοινών για όλες τις ομάδες,
διαρθρωμένων σε τέσσερις φάσεις, με στόχο αφενός την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών και αφετέρου και κυρίως τη δημιουργία ενός πεδίου ανταλλαγής
εκπαιδευτικών εμπειριών και πρακτικών καθώς και επικοινωνίας και δικτύωσης των
ομάδων-μελών. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του δικτύου οι αρχικές
δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν με νέες δραστηριότητες και θεωρητική υποστήριξη
και διαμορφώθηκε το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη
ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Το υλικό, που απευθύνεται σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/ και
περιλαμβάνει:
 θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για την αστική αειφορία και την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, στο οποίο βασίστηκε η προσέγγιση του δικτύου, με πληροφορίες
και παραδείγματα
 περιγραφή της δομής και της λειτουργίας του δικτύου
 οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, που αφορούν στο περιεχόμενο, την εφαρμογή,
τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας του δικτύου
 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές
 παιδαγωγικές προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση των
ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της ομάδας και το ρόλο τους ως
εμψυχωτές
 χρήσιμους συνδέσμους για ζητήματα, φορείς και πρωτοβουλίες που εξετάζονται στο υλικό και σχετίζονται με την αστική αειφορία
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Θεωρώντας ότι οι πόλεις, όπου ζει η πλειονότητα των μαθητών της χώρας
μας, αποτελούν ένα συναρπαστικό και συνάμα οικείο πεδίο εκπαίδευσης για το
περιβάλλον και την αειφορία, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της
περιοχής σας για το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμο
στις σχολικές μονάδες που θα ενδιαφερθούν να ασχοληθούν με το θέμα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.

Η υπεύθυνη του ΚΠΕ

Χρυσούλα Αθανασίου
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