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Ημερίδα: Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 

 

Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), στο πλαίσιο  της προγραμματισμένης 

συνεδρίασης του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, 

διοργανώνει ημερίδα με θέμα : «Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για 

την Αειφορία».   

Στην ημερίδα θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το νέο πλαίσιο για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που καθόρισε ο νόμος 4547/18: Δομές 

Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις). Ο νόμος θέτει νέα ζητήματα τόσο 

θεσμικά (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, κατάργηση Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων, μετατροπή των ΚΠΕ σε ΚΕΑ με 

προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων και αλλαγή ρόλου , αλλά και πολλά άλλα που αναμένεται να 

ανακοινωθούν), όσο και θέματα διεύρυνσης του περιεχομένου της Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία. Στην ημερίδα δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν αυτά τα θέματα, ώστε να 

ξεκινήσει ένας διάλογος με τη σχολική κοινότητα για τη διαμόρφωση θέσεων και απόψεων, 

τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα καταθέσει στο Υπουργείο. 

Στην ημερίδα θα μιλήσουν: 

 Πόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) 

 Θοδωρής Μαρδίρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία Δυτικής 

Μακεδονίας και                                                        

 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.  

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσουν σύντομες τοποθετήσειςαπό το κοινό και συζήτηση. 

Η ημερίδα θα γίνει στο ξενοδοχείο “Park Hotel” (‘Ίωνος Δραγούμη 81, Θεσσαλονίκη), την 

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 13.00.        . 

Επίσης το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση 

το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 19.00 στον ίδιο χώρο. Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για 

όλους και όλες. 

Καλούμε όλα τα μέλη του παραρτήματος, των άλλων παραρτημάτων  αλλά και όλους τους 

ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις δύο εκδηλώσεις, ώστε 

να γίνει ένας γόνιμος διάλογος για τις εξελίξεις και τις νέες δομές στην εκπαίδευση. 
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