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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

---------- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ιππέκη Βασιλική 
Τηλέφωνο: 2310  - 643040 (εσωτ.902) 

Φαξ: 2310 - 643 046 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
 

       Θεσ/νίκη 14-4-2016 
            Αρ. Πρωτ.: 5476 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

1. Διεύθυνση Σπουδών, 
Προγραμμάτων και οργάνωσης Π.Ε  
Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας & 
Σχολικής ζωής 

2. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  

3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. 
Δυτ.Θεσσαλονίκης           

4. Φ.Αρχείου  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (webinar) στη θεματική της βιώσιμης διαχείρισης του 
αστικού νερού σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΣΓΕΙΟΣ SOS» 
 

 

 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κυρίας Βασιλικής Ιππέκη, διοργανώνει σε συνεργασία με 
το Δίκτυο ΜΕΣΟΣΓΕΙΟΣ SOS (MedSOS) εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (webinar) για τη βιώσιμη διαχείριση 
του αστικού νερού. 
 
Η έλλειψη και η ποιοτική υποβάθμιση του νερού αποτελούν ένα από τα κρισιμότερα 
προβλήματα της εποχής μας.  
 
Σκοπός του online σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων 
και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών της οικείας Δ/νσης μέσω διαδικτύου αναφορικά με 
τα ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και του ρόλου των 
πολιτών, όσο και η εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικές που μπορούν να 
αξιοποιήσουν στις τάξεις τους, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους 
και φυσικά η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θεματική του νερού και της 
βιώσιμης διαχείρισής του. 

 
Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως 
επιμορφωτικό σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας 



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

και αποστέλλοντας την συνημμένη αίτηση στο vippeki71@gmail.com μέχρι και την 
Πέμπτη 21 Απριλίου 2016.  
 
Προτεραιότητα θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι στο Τοπικό Δίκτυο Π.Ε 
«Βιώσιμη διαχείριση του νερού», που συντονίζει η οικεία Δ/νση-Γραφείο 
Περιβαλλοντικής Αγωγής και όσοι υλοποιούν Περιβαλλοντικά Προγράμματα στη 
θεματική του νερού. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

 

 
                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

                                                                            ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
μέσω Διαδικτύου (webinar) 

για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού. 
 
 

 
 
 
ΟΝΟΜΑ………………………………………………………………………………….. 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………………..... 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………………….. 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ…………………………………………...................... 
           
E-MAIL …………………………………………………………………………………. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   
ΝΑΙ  …..   
 ΟΧΙ ….. 
 
ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ……………………………………………………………………. 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ «ΝΕΡΟ 

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ»  
  
ΝΑΙ  ….     
 ΟΧΙ   ….. 

 
 

 
 
 
Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
                                                                                          

                    



 

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
Μαμάη 3

Α
, 10440, Αθήνα 

Tel./Fax: 210-8228795 
E-mail: info@medsos.gr 
Website: www.medsos.gr 

 

 

Εξ’ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη 

βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού! 

 

 

Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελούν από τα μεγαλύτερα και 

σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Τις συνέπειες αυτών των 

προβλημάτων βιώνουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες ανά τον 

κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Μεσογείου. 

Οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για 

τη βιώσιμη διαχείριση του νερού! 

Στόχος του σεμιναρίου είναι τόσο η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

τα ζητήματα ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων και του ρόλου των πολιτών, 

όσο και η εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικές που μπορούν να 

αξιοποιήσουν στις τάξεις τους προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν, ενώ στους συμμετέχοντες θα 

δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Συντονισμός σεμιναρίου:  

Στελλίνα Κουλουζάκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

τ 2108228795, schools@medsos.gr  
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