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ΘΕΜΑ :« 2η περιβαλλοντική Συνάντηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Παύλου Μελά» 
 

 

 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της 
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κας Β. Ιππέκη, σε συνεργασία με την 
Αντιδημαρχία Παιδείας-Πολιτισμού και την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος 
Ανακύκλωσης και Πρασίνου, το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού Βερτίσκου και το 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
διοργανώνουν την 2η περιβαλλοντική Συνάντηση Σχολικών Μονάδων Δήμου 
Παύλου Μελά με θέμα: 

«Σχολικοί Λαχανόκηποι:  

Η Περιβαλλοντική και Παιδαγωγική σημασία τους». 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2016 και ώρα 9.30-13.00 
στον κλειστό χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου (Αναψυκτήριο). 

 

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το εισαγωγικό, 
τοποθετούνται ολιγόλεπτες παρουσιάσεις των σχολικών ομάδων (έως 10΄λεπτά) 
και στη συνέχεια συνεργασία των μαθητών και μαθητριών σε τραπέζια εργασίας, 
στα οποία και θα συζητηθούν σχετικές ενότητες του φετινού θέματος. Οι 
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παρουσιάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γραπτά κείμενα, εικόνες και βίντεο τα 
οποία να αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τη διαμόρφωση 
και λειτουργία των σχολικών λαχανόκηπων. Οι παρουσιάσεις μπορούν επίσης να 
αποτελούνται από μουσικά, χορευτικά ή θεατρικά δρώμενα, μικρής χρονικής 
διάρκειας, αν το επιθυμούν οι συμμετέχουσες ομάδες. Με το πέρας των 
παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τραπέζια εργασίας στα οποία, 
θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τους σχολικούς λαχανόκηπους. Στη συνέχεια, 
τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν και θα αποτελέσουν το τελικό κείμενο 
ψήφισμα της εκδήλωσης.  

Το δεύτερο μέρος, το εργαστηριακό, θα υλοποιηθεί στο χώρο των 
Περιαστικών Καλλιεργητών (ΠΕΡΚΑ) και θα περιλαμβάνει ενημέρωση από την 
Εναλλακτική κοινότητα ''Πελίτι'' για τη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των 
ντόπιων ποικιλιών, παρουσίαση των περιαστικών καλλιεργειών του πρ. 
στρατοπέδου Καρατάσιου, συμμετοχή σε βιωματικές εργασίες σποράς και 
φύτευσης και άλλα δρώμενα. 

Η συμμετοχή των σχολικών ομάδων του Δήμου μας στη συνάντηση αυτή θα 
διαμορφώσει ένα πλαίσιο επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας με προβολή 
των αρχών και αξιών της αειφορίας, με όραμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στο Δήμο Π. Μελά μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και 
μαθητριών του εν λόγω Δήμου. 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Απριλίου μέσω email 
στο azoi@pavlosmelas.gr όπου θα αναγράφεται το σχολείο, ο τίτλος 
παρουσίασης, τα ονόματα των παιδιών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που θα 
συμμετάσχουν στα δύο μέρη της συνάντησης, το είδος της παρουσίασης 
(εισήγηση, βίντεο, κα) και τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται από το Δήμο 
(φορητός ΗΥ, προτζέκτορας, μικρόφωνα, κα). 

Το κάθε σχολείο θα αναλάβει τη μετακίνηση των μαθητών του στο χώρο 
εκδηλώσεων. 

Όποια σχολεία επιθυμούν να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν την 2η 
Περιβαλλοντική  Συνάντηση, θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή 
τους και στη Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για την έγκριση της 
μετακίνησής τους. 
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