
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Δικτυωνόμαστε 

για τη Βιώσιμη Πόλη” 

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου 

“Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία” που συντονίζει 

πρόκειται να οργανώσει στις 27/2/2019 από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, σύγχρονο 

από απόσταση εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Δικτυωνόμαστε για τη 

Βιώσιμη Πόλη”. 

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται μέσω του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

 Παρουσίαση της φιλοσοφίας και των αρχών του δικτύου 

 Περιγραφή δικτύου 

 Το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου 

 Το μαθητικό συνέδριο 

 Παιδαγωγικές αρχές και διαχείριση της ομάδας 

 Συζήτηση 

Μεταξύ των παρουσιάσεων θα υπάρχουν διαλείμματα. Εισηγητές του σεμιναρίου είναι 

τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. 
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 Σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο 

δίκτυο δια μέσου των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης 

 Υπεύθυνοι ΠΕ/ΣΔ μέλη του δικτύου 

 Μέλη ΠΟ ΚΠΕ που συμμετέχουν στο 

δίκτυο. 

Πληροφορίες : Κ. Στυλιάδης  Κοιν.:  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την αειφορία δια 

των ΠΕΚΕΣ 

Τηλ. - Fax : 2310707150, 2310757130 
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Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου (σύγχρονο από απόσταση) μέσω διαδικτύου 

επιλέχθηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς μέλη του δικτύου, 

να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Η 

πλατφόρμα υλοποίησης του σεμιναρίου είναι το moodle και bigbluebutton. 

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία και τη 

λειτουργία του δικτύου και θα απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με αυτό από την 

παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ. Στόχος του σεμιναρίου εκτός από την ενημέρωση είναι η 

συζήτηση και κατάθεση απόψεων σχετικά με το δίκτυο. 

Στο σεμινάριο μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής:  

 Εκπαιδευτικοί Περιβαλλοντικών Ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο. 

 Υπεύθυνοι ΠΕ/ΣΔ που συμμετέχουν στο δίκτυο 

 Μέλη των ΚΠΕ που συμμετέχουν στο δίκτυο 

 Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία των Διευθύνσεων των σχολείων 

μελών του δικτύου 

Η αίτηση γίνεται στη διεύθυνση https://tinyurl.com/viosimimoodle μέχρι τις 20/2/2019 

Για τεχνικούς λόγους ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 40 άτομα. Στην 

περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, τα κριτήρια επιλογής των 

συμμετεχόντων θα είναι: 

 

 Επιλογή 30 εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες μέλη του δικτύου και 10 άτομα 

από τις άλλες κατηγορίες 

 Προτεραιότητα στην σειρά επιλογής θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που  

o είναι μέλη του δικτύου 

o υπηρετούν σε σχολεία εκτός Θεσσαλονίκης  

o δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια σεμινάριο του 

δικτύου  

 Θα επιλεγεί κατα αρχήν ένας/μια εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο. 

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής υπερβαίνουν κατά πολύ τις 40 το 

σεμινάριο θα επαναληφθεί σε ημερομηνία και χρόνο που θα ανακοινωθεί. 

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ούτε 

ειδικές γνώσεις. Είναι όμως απαραίτητος υπολογιστής με γρήγορη σύνδεση στο 

διαδίκτυο και ακουστικά με μικρόφωνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί tablet ή 

smartphone με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

https://tinyurl.com/viosimimoodle
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Στους επιλεγέντες θα αποσταλούν οδηγίες με λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης, 

τους κωδικούς σύνδεσης και οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα 

πραγματοποιηθεί το σεμινάριο.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Χρυσούλα Αθανασίου, 

Υπεύθυνη του ΚΠΕ 

 


