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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη λειτουργία Τοπικών θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» 
 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, που αφορά την 
υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020-2021, σας 
αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, υποστηρικτικών των Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε: για το τρέχον σχολικό 
έτος 2020-2021. 

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα 
Π.Ε. (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.  

Αναφορικά με τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει 
η οικεία Δ/νση-Γραφείο Περιβαλλοντικής σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσει φέτος για 
7η σχολική χρονιά η λειτουργία των Τοπικών Θεματικών Δικτύων Π.Ε.:  

«Σχολικός κήπος: Οι σχολικοί κήποι της Δυτικής Θεσσαλονίκης» 

«Διαχειρίζομαι τα απορρίμματα στο σχολείο μου: μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-
ανακυκλώνω» 

«Μαθαίνω για το νερό και την υπεύθυνη διαχείρισή του» 

«Μαθαίνω για τα μνημεία του τόπου μου και νοιάζομαι για αυτά -Αειφορική 
διαχείριση των Μνημείων της Θεσσαλονίκης»  

«Σχολείο Ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά». 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα Τοπικά Δίκτυα Π.Ε αποτελεί η υλοποίηση 
ομοιοθεματικού περιβαλλοντικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν 
στα Τοπικά Δίκτυα, εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν 
προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις και υποστήριξη στην υλοποίηση του 
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Προγράμματος τους από το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου 
Περιβαλλοντικής http://perdipethess.blogspot.gr και τις ιστοσελίδες που έχουν 
δημιουργηθεί για καθένα από τα Τοπικά Δίκτυα: (http://sxolikoskipos.weebly.com/ 
http://users.sch.gr/veraavra/nero/ (http://users.sch.gr/veraavra/aporimata/), όπου 
υπάρχει αναρτημένο ηλεκτρονικό υλικό για τα αντίστοιχα θέματα.  

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης θα γίνει με επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις, που έχουν 
προγραμματιστεί και θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 
σε συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ/νσεις Εκπ/σης, Φορείς 
Διαχείρισης, ΜΚΟ, Δήμους και Τοπικούς Φορείς.   

Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάρχει εκπαιδευτικό 
υλικό (βιβλία, cd roms, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα), το οποίο είναι αναρτημένο στον 
διαδικτυακό χώρο του Γραφείου Περιβαλλοντικής http://perdipethess.blogspot.gr και θα 
δανείζεται στους συναδέλφους, που εκπονούν Προγράμματα της αντίστοιχης θεματικής 
προς υποστήριξή τους. 

Επίσης, στο διαδικτυακό χώρου του Γραφείου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: http://perdipethess.blogspot.gr  υπάρχει αναρτημένο υποστηρικτικό και 
ενημερωτικό υλικό για διάφορα θέματα Π.Ε για τα Τοπικά Δίκτυα Π.Ε της Δ/νσης, τα οποία 
θα λειτουργήσουν για 7η σχολική χρονιά φέτος στις θεματικές του Κήπου, των 
Απορριμμάτων και του νερού, που στοχεύει στην καλύτερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση 
των Προγραμμάτων.  

Η Υπεύθυνη Π.Ε, Βασιλική Ιππέκη, θα βρίσκεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών για 
οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (πληροφορίες, θεωρητική και πρακτική 
υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, 
ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας κ.ά.) στο Γραφείο Περιβαλλοντικής στη 
Διεύθυνση (τηλέφωνο 2310 588294, κιν.: 6992202710). 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.  
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