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κ. Βασιλική Ιππέκη 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θέμα: Διαδραστική έκθεση και εκπαιδευτικό υλικό «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης». 

Aγαπητή κ. Ιππέκη, 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι θα επισκεφθούμε την πόλη σας με την κινητή μας έκθεση «Υγιή 

παιδιά, υγιής πλανήτης» στις αρχές  Οκτωβρίου 2017.  

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η σωστή και ισορροπημένη διατροφή από πλευράς περιβάλλοντος και 

υγείας. Απευθύνεται σε  μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βασίζεται στο εγκεκριμένο από το 

Υπουργείο Παιδείας ομώνυμο παιδαγωγικό υλικό (ΑΠ ΙΕΠ 30/27-7-2017). Το υλικό εφαρμόστηκε 

πιλοτικά πέρυσι σε τρία σχολεία της Αθήνας και  σύντομα θα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.wwf.gr/food. 

Η έκθεση θα λειτουργήσει αρχικά  στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης  και στη συνέχεια στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Θέρμης  για να την επισκεφθούν  τα σχολεία που το επιθυμούν (μόνο έπειτα από 

προκράτηση με σας) ενώ το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή στο κοινό.  

Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας ώστε να ενημερωθούν τα σχολεία, να δηλώσουν συμμετοχή και να 

καταρτιστεί η τελική λίστα των σχολείων που θα επισκεφθούν την έκθεση.  

Ο αριθμός των τάξεων που θα επισκεφθούν την έκθεση είναι περιορισμένος (δεδομένου ότι η έκθεση 

είναι διαδραστική, επομένως μπορεί να συμμετέχει μία τάξη/τμήμα των 25 περίπου παιδιών ανά ώρα). 

Στη δική σας Διεύθυνση αναλογούν συνολικά 12 τάξεις από ισάριθμα σχολεία (δείτε συνημμένο 

πινακάκι) που θα επισκεφθούν την έκθεση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης από 2-4 Οκτωβρίου 2017. 

Επομένως  θα χρειαστεί να γίνει μία συνετή επιλογή με κύριο κριτήριο το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών  για το θέμα και την πιθανότητα να ασχοληθούν με αυτό αξιοποιώντας το παιδαγωγικό 

υλικό στην τάξη τους μετά το πέρας της επίσκεψης.   

Για τη δήλωση συμμετοχής των σχολείων, θα θέλαμε να μας στείλετε αναλυτικά το όνομα σχολείου, την 

τάξη, τον αριθμό των παιδιών  και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού που θα επισκεφθούν την έκθεση, 

μετά από την επιλογή σας, συμπληρώνοντας το πινακάκι που ακολουθεί το αργότερο μέχρι 22/9/2017. 

Αναγνωρίζουμε ότι τα περιθώρια χρόνου είναι ασφυκτικά, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα της έκθεσης 

είναι ανελαστικό. 
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Θα θέλαμε επίσης να συνδιοργανώσουμε μαζί σας  ένα τρίωρο απογευματινό εργαστήριο για τους 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να δουλέψουν το θέμα διατροφή και περιβάλλον. Προτείνουμε να 

γίνει το απόγευμα της  Δευτέρας 2 Οκτωβρίου σε σχολείο που μας θα υποδείξετε εσείς. Σε περίπτωση 

που εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι από 40 εκπαιδευτικοί, μπορούμε να επαναλάβουμε το 

σεμινάριο και δεύτερη μέρα. 

Είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί απολαύσουν  την έκθεση, το σεμινάριο αλλά και το 

παιδαγωγικό υλικό «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης». 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 

 

Ελένη Σβορώνου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

WWF Ελλάς  
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Προγραμματισμός επισκέψεων σχολείων στην έκθεση «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» 

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 2-4 Οκτωβρίου 2017. 

 

Δευτέρα 2/10 8.30-9.30 9.45-10.45  11.00 -12.00 12.15-13.15 

 Τάξη  

Σχολείο  

Αρ. παιδιών  

Όνομα 

υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού 

Mail 

υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού 

    

Τρίτη 3/10 8.30-9.30 9.45-10.45  11.00 -12.00 12.15-13.15 

 Τάξη  

Σχολείο  

Αρ. παιδιών  

Όνομα 

υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού 

Mail 

υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

   

Τετάρτη 4/10 8.30-9.30 9.45-10.45  11.00 -12.00 12.15-13.15 

 Τάξη  

Σχολείο  

Αρ. παιδιών  

Όνομα 

υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού 

Mail 

υπεύθυνου 
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εκπαιδευτικού 

 

Υπενθυμίζουμε ότι το Σ/Κ και τα απογεύματα  η έκθεση θα λειτουργεί στο Δημαρχείο ελεύθερη για το 

κοινό. 

 

Σεμινάριο εκπαιδευτικών 

2 Οκτωβρίου 2017, 17.00 -20.00 

Χώρος; 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε __________________________________________________ 

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 40.  

 

 


