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Θεσ/νίκη 24-10-2016 
       Αρ. Πρωτ.:  14406 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους & 
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 
1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  
2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.   
Δυτ.Θεσσαλονίκης 
3. Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος 
Ανακύκλωσης και Πρασίνου Δήμου 
Παύλου Μελά 
4.  Αντιδημαρχία Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Παύλου 
Μελά 

Φ. Αρχείου 
 

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : 

«Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο   Σ Τ Η Ν  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α - Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Τ Ο Ν  
Δ Η Μ Ο  Π Α Υ Λ Ο Υ  Μ Ε Λ Α» για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2016-2018 μέσω 

υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006 

 
 
 
 
Η Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει την ί δ ρ υ σ η  για τα σχολικά έτη 
2016-2017 και 2017-2018 του Τοπικού θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ): 

 

«Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο   Σ Τ Η Ν  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α – 

Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Τ Ο Ν  Δ Η Μ Ο  Π Α Υ Λ Ο Υ  Μ Ε Λ Α» 

 

σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης, το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και τον 
Δήμο Παύλου Μελά.  
 
Η Διεύθυνση Π.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον αφενός του Δήμου Παύλου Μελά για την 
ανακύκλωση, τη δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και την αειφορική διαχείριση των 
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ελεύθερων χώρων του δήμου, αφετέρου της εκπαιδευτικής κοινότητας με την υλοποίηση 
κάθε χρόνο μεγάλου αριθμού Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στη θεματική του 
σχολικού κήπου-λαχανόκηπου και της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων-
ανακύκλωσης ιδρύει το Τοπικό  Περιβαλλοντικό  Δίκτυο  «Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο      
Σ Τ Η Ν  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α -  Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Τ Ο  Δ Η Μ Ο  Π Α Υ Λ Ο Υ  Μ Ε Λ Α» 
στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας να υποστηρίξει με ποικίλους τρόπους 
(επιμορφωτικά σεμινάρια, παροχή μέσων και υλικών) το έργο των σχολικών ομάδων, που 
θα ενταχθούν στο Δίκτυο. 

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς του 
Δήμου Παύλου Μελά της Δ/νσης Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει 
ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο που θα παρακολουθεί και θα 
αφουγκράζεται τις περιβαλλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα 
προσαρμόζεται σε αυτές, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής 
κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη ετοιμάζοντας τους 
αυριανούς ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες. 
 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
  
Το πάζλ που συνθέτει την εικόνα του Δήμου έχει εικόνες, που μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαλόγου και προβληματισμού για ανάπτυξη ενεργού συμμετοχής και 
δράσης με όραμα μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της. Ένα κρίσιμο ζήτημα, 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, οι σημερινές 
σχολικές αυλές καλύπτονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τσιμέντο και είναι τις 
περισσότερες φορές αισθητικά υποβαθμισμένοι χώροι. Την ίδια στιγμή υπάρχουν 
ελεύθεροι χώροι στο Δήμο κοντά σε σχολεία ή πάρκα, συχνά εγκαταλελειμμένοι με 
προβλήματα, που συντελούν στη περαιτέρω υποβάθμιση του ευρύτερου τοπικού 
περιβάλλοντος.  

Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του Δήμου Παύλου  Μελά για 1) προώθηση της ορθής 
διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στα σχολεία και κατ’ επέκταση 
στις οικογένειες των δημοτών του μέσω των μαθητών-αυριανών πολιτών, 2) αξιοποίηση 
των σχολικών αυλών με δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων 3) αειφόρο διαχείριση 
(αξιοποίηση, διαμόρφωση, προστασία) των ελεύθερων χώρων του δήμου με σκοπό την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία ενός δικτύου σχολικών μονάδων και 
συνεργαζομένων φορέων, που θα αποτελέσει πυρήνα εμπλοκής της σχολικής 
κοινότητας σε θέματα, που αφορούν το άμεσο και τοπικό περιβάλλον (το περιβάλλον 
του σχολείου, της γειτονιάς, του δήμου τους) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Απώτερος σκοπός του υπό ίδρυση Δικτύου 
είναι η προώθηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και δράσεων με άξονες:1)ορθή 
διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και τον εθελοντισμό 2) αειφόρο 
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διαχείριση (αξιοποίηση, διαμόρφωση, προστασία) των ελεύθερων χώρων και αστικό 
περιβάλλον 3)σχολικοί Λαχανόκηποι-βοτανόκηποι, για την ανάπτυξη του ενεργού 
πολίτη1,του πολίτη που νοιάζεται και δρα για την αναβάθμιση του τοπικού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσω. 

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο δίκτυο μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους θα 
έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τους δικούς τους σχολικούς λαχανόκηπους-
βοτανόκηπους που θα συντηρούν, να νοιαστούν και να φροντίσουν ελεύθερους χώρους 
της γειτονιάς τους, να εκπαιδευτούν στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων με 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και παράλληλα να ανακαλύπτουν, να ερευνούν, να 
ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους, ενώ μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας εντός της 
μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς αναμένεται να 
εμφανίσουν βελτιωμένη κοινωνική συμπεριφορά, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων, βελτίωση των επιδόσεων, αυξημένο ενδιαφέρον για την υγεία 
και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους, αυξημένη αυτοεκτίμηση (μέσα από τη 
βίωση της χαράς της ενεργητικής συμμετοχής σε δράσεις αναβάθμισης του άμεσου και 
τοπικού περιβάλλοντος), περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέριμνα για το σχολικό 
και ευρύτερο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητους ενήλικες. 

Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των υπόλοιπων συνεργαζόμενων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, 
διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.  

 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Το συγκεκριμένο Τοπικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία  στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα: 
 στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού και τοπικού περιβάλλοντος του 

Δήμου 

 στην αξιοποίηση, διατήρηση και προστασία των ελεύθερων χώρων, του πράσινου 

στους κοινόχρηστους χώρους 

 στο πρασίνισμα των σχολείων, του δήμου, της τοπικής κοινότητας 

 στην απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων από τους μαθητές για τη διαμόρφωση ενός 

λαχανόκηπου-βοτανόκηπου-καλλιέργεια και παραγωγή από τους ίδιους με 

φυσικά μέσα μέρους των τροφών που καταναλώνουν (λαχανικά, αρωματικά 

φυτά) και στην προώθηση θεμάτων υγείας και διατροφής 

 στην προώθηση  της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή  

 σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής: φυσική δραστηριότητα στη φύση, παραγωγή 

υγιεινής τροφής με ήπιες και ασφαλείς μεθόδους 

                                                 
1

Ο ενεργός πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει 

την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. 
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 στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και των 

πολιτών (αίσθημα επικοινωνίας και σύνδεσης με τη φύση) και τη σταδιακή 

εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες  

 στη χρησιμοποίηση της σχολικής αυλής και του τοπικού περιβάλλοντος 

(ελεύθεροι χώροι) ως τόπο μάθησης και δράσης 

 στη συνεργασία εκπ/κών, μαθητών, γονιών, συνεργαζόμενων ομάδων, εθελοντών 

 στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, 

αλληλεγγύη,  εθελοντισμός)  

 στην πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για τα αποτελέσματα των δράσεων των 

σχολικών μονάδων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

 Βιωματική προσέγγιση 

 Ομαδική εργασία 

 Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 

 Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 

 Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων -Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 

 Σχολικοί Λαχανόκηποι -δημιουργία, συντήρηση και διατήρησή τους σε 

συνεργασία με φορείς, γονείς, εκπαιδευτικούς . 

 Αειφόρος διαχείριση των ελεύθερων χώρων - αστικό πράσινο, βελτίωση του τοπικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο Δήμο Παύλου Μελά  

 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΤΔΠΕ αποτελείται από τους: 

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα 
 

Αρμοδιότητα  

1. Λαζαρίδης Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-

Ανακύκλωσης-Πρασίνου Δήμου Παύλου Μελά 

Πρόεδρος 

2. Χριστοδούλου Μιχαήλ,  Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού 

Δήμου Παύλου Μελά 

Αντιπρόεδρος 

3. Ιππέκη Βασιλική, Med, Υποψήφια Διδάκτορας του Α.Π.Θ., 

Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης 

Μέλος 

4. Μιχελάκη Δέσποινα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Μέλος 
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Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου: 

 θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο 
 θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου 
 θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς  
 θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών 
 θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου  
 θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα 
 θα κάνει τον απολογισμό του Δικτύου 

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί το τρέχον σχολικό 

έτος 2016-17 σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη 

θεματολογία του Τοπικού Δικτύου, στη θεματική του ενεργού πολίτη και τους 

θεματικούς άξονες 1) ορθή διαχείριση των απορριμμάτων - ανακύκλωση, 2) σχολικοί 

λαχανόκηποι-βοτανόκηποι και 3) αειφόρος διαχείριση των ελεύθερων χώρων του 

Δήμου και αστικό περιβάλλον. 

  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο Τοπικό Δίκτυο Π.Ε συνεργαζόμενοι Φορείς θα 
είναι η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης-Πρασίνου Δήμου Παύλου Μελά, η 
Αντιδημαρχία Παιδείας-Πολιτισμού Δήμου Παύλου Μελά, ο Βοτανικός Κήπος 
Σταυρούπολης, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Φίλοι του Δάσους», ο Περιβαλλοντικός 
Οικολογικός Σύλλογος Ευκαρπίας, η εθελοντική ομάδα νέων «ΠΕΣ το Δυτικά» και οι 
Περιαστικοί Καλλιεργητές Καρατάσιου, η Εναλλακτική Κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ, ο Πολιτιστικός 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καρατάσιου, το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Παύλου Μελά, 
το ΠΡΟΤΕΚΤΑ Παύλου Μελά, το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μετεώρων, η Ένωση 
Πολιτών Μετέωρα, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Παύλου Μελά, ειδικοί επιστήμονες 
και άλλοι φορείς.  

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Θεσσαλονίκης 

5. Αθανασίου Χρυσούλα, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευθερίου 

Κορδελιού & Βερτίσκου 

Μέλος 

6. Δρ. Αγγελίδης Ζήσης, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε, ΠΕ04 Μέλος 

7. Φουρλάκης Ευστράτιος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών 

Συλλόγων 

Μέλος 
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Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με 
σεμινάρια, θεματικές επιμορφωτικές συναντήσεις, εργαστήρια και επιμορφωτικές 
επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί του 
Δικτύου έχουν προτεραιότητα στις σχετικές επιμορφώσεις που διοργανώνονται. 
Επίσης, θα υποστηρίζονται και διαδικτυακά με ιστοσελίδα για το Δίκτυο που θα 
κατασκευαστεί. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των σχολικών μονάδων που θα 
συμμετέχουν στο Δίκτυο σε Εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων των εργασιών 
του δικτύου, που θα διοργανώσει ο Δήμος και οι συνεργαζόμενες Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
Π.Ε και Δ.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης με προαιρετική παρουσίαση παραγώγων. 

 

. 
 

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 
 
    
  
 
 

   

 

Γεωργία Ψαρρά 

 



 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και η Αντιδημαρχία Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου Παύλου Μελά σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης- Γραφεία Περιβαλλοντικής 

Αγωγής, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού - Βερτίσκου, Φορείς 

του Δήμου Παύλου Μελά σας προσκαλούν στην ημερίδα παρουσίασης νέου Τοπικού 

Περιβαλλοντικού Δικτύου με θέμα: “Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία – Ενεργός Πολίτης στο Δήμο 

Παύλου Μελά” στις 30 Νοεμβρίου 2016, ώρα 6.30 μ.μ. στον 3ο όροφο του Κέντρου Πολιτισμού 

Χρήστος Τσακίρης. 

Σκοπός του Δικτύου είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει ένα 

σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο που θα παρακολουθεί και θα αφουγκράζεται 

τις περιβαλλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται σε αυτές, ένα σχολείο 

που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφόρο 

ανάπτυξη ετοιμάζοντας τους αυριανούς ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 

 

Τηλ. Επικοινωνίας  

Δήμου Παύλου Μελά – Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης : 2313302808 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονικης: 2313643040 (902) 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης: 2310 587545 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού-Βερτίσκου: 2310 707150 
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