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Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης EνδιαΦέΡOVΤOς για παρουσίαση σε Ημερίδα Π.Ε καλών 

πρακτικών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΠεριΒαλλοντικής 

Εκπαίδευσης & των 5 Τοπικών Δικτύων ΠεριΒαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης» 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προγραμματίζει να διοργανώσει στο πλαίσιο της 

διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών της Δ/νσης ΕπιμορΦωτική Ημερίδα με θέμα: 

«Καλές πρακτικές και δράσεις που αναπτύχιJηKαν το σχολικό έτος 2014-2015
 
στα πλαίσια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
 
των 5 Τοπικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης»
 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε Δυτ. 

Θεσσαλονίκης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν το 

τρέχον σχολικό έτος σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, και η διάχυση καλών 

πρακτικών καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των Προγραμμάτων, 

καθώς και καλών πρακτικών και δράσεων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια συμμετοχής 

μαθητικών ομάδων και σχολικών μονάδων στα πέντε (5) Τοπικά Δίκτυα που ίδρυσε και 

λειτούργησε η Δ/νση δια του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη Φετινή σχολική 

χρονιά, με απώτερο σκοπό την αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικών μονάδων κι 

εκπαιδευτικών και τη μετάδοση της αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης. 

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



Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, που υλοποίησαν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και σε όσους συμμετείχαν σε ένα ή 

περισσότερα από τα πέντε (5) Τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης 

«Σχολικός Κήπος», «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση

ανακύκλωση», «Νερό και βιώσιμη διαχείριση του», «ΑειΦορική διαχείριση των μνημείων 

της πόλης», «Ενημερώνομαι, ανακυκλώνω σκέΦτομαι τον συνάνθρωπο» και ανέπτυξαν 

σχετικές δράσεις. 

Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων 

της Δ/νσης με παρουσιάσεις (powerpoint) των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και 

δράσεών τους. 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαΦέρονται να συμμετέχουν στη Ημερίδα παρουσιάζοντας οι 

ίδιοι τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποίησαν με τις 

μαθητικές ομάδες τους, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση: vippel<i71@gmail.com έως και την Πέμπτη 21-05-2014. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

NTOΓlANΝ ΙΔΗΣ 
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