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Προς:  

1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας 

2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας 

3. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Πέλλας 

4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Αν. 
Θεσσαλονίκης 

5. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Δυτ. 
Θεσσαλονίκης 

6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Χαλκιδικής 

7. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Κιλκίς 

8. Δ/νση πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Σερρών 

9. Δ/νση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Πιερίας 

 

 
 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο» 
 
Τα ΚΠΕ Έδεσσας και  Νάουσας, στο πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η έννοια της αειφόρου 

ανάπτυξης για συνεργασία, αλληλεγγύη και ισότητα, συνεργάζονται και προτείνουν διήμερο 

σεμινάριο 1ου επιπέδου, με θέμα.   

 «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Κοινωνία: εν τοις  πράγμασι» 



 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018  στη Νάουσα,  και Έδεσσα και 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.  

Στόχος του σεμιναρίου η σύνδεση της έννοιας της αειφορίας με τις τοπικές κοινωνίες δύο 

γειτονικών πόλεων με παρόμοια ιστορία, οικονομία, κουλτούρα και φυσικό περιβάλλον.  Δυο 

πόλεις με ισχυρούς δεσμούς και ουσιαστικές διαφορές της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από την 

εξέλιξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν πως το ανθρώπινο στοιχείο αλληλεπιδρά  με 

το φυσικό περιβάλλον για να διαμορφώσει μοναδικές κοινότητες με ιδιαίτερη δυναμική.  Το 

σεμινάριο θα κινηθεί στο τρίπτυχο υδροκίνηση και οικονομία, Μακεδονία του Φιλίππου, Οίνος και 

πολιτισμός.   

Η διαμονή των εκπαιδευτικών θα γίνει στους χώρους της Μαθητικής Εστίας Νάουσας, οι 

μετακινήσεις θα γίνουν με λεωφορείου του ΚΠΕ  Έδεσσας.  

Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ θα δεχθούν 5 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης και θα εγγραφούν στο μητρώο επιμορφωμένων στην 

περιβαλλοντική εκπ/ση που τηρείται στο ΚΠΕ. 

Οι δαπάνες του σεμιναρίου βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ΤΔΕ των ΚΠΕ Έδεσσας και 

Νάουσας που υλοποιούν και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης(ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6,Υποέργο 1 

(ΛΑΠ). 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούμε να  συμπληρώσουν την 

επισυναπτόμενη αίτηση σε word και να μας αποσταλεί έως 27 Νοεμβρίου 2018 στο mail του ΚΠΕ 

Νάουσας arapitsa@otenet.gr και στους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε 

περιφέρειάς τους .  Παρακαλούμε τα γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης να μας  ενημερώσουν για τις τελικές ονομαστικές καταστάσεις   έως 30 Νοεμβρίου 

2018.  

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και τα ονόματα των εκπαιδευτικών θα αναρτηθεί στις 

ιστοσελίδες των ΚΠΕ Έδεσσας και Νάουσας στις 23 Νοεμβρίου 2018. 

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων να 

ενημερώσουν τα σχολεία ευθύνης τους.  

 
 

 
 

                            Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ  
 
 
                                         Στυλιανού Λιάνα 
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