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Θεσσαλονίκη: 23-11-2020 
Αρ. Πρωτ.:  17487 
 
 
Προς :  
Τους κ. Δ/ντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
  
Κοιν:  
1) Α. Καράγιωργας, Βιοχημικός MSc, Α.Π.Θ. 
2) Β. Μέλφος, Αναπληρωτής Καθηγητής  
του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (email: 
melfosv@geo.auth.gr 
3) ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ (email: hkromiadou@arcturos.gr 

1. Φ.Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο τηλεκπαίδευσης με θέμα: «Εξ 

αποστάσεως … Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».  

 

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βασιλικής Ιππέκη, στο πλαίσιο της υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους διοργανώνει σε συνεργασία με το 

αντίστοιχο Γραφείο Π.Ε της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού-

Βερτίσκου και τον Δήμο Παύλου Μελά εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  

«Εξ αποστάσεως … Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο, που εντάσσεται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων 

του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολείο Ανοιχτό στην κοινωνία-

Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά», απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

της Δ/νσης και θα υλοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex ως εξής: 

▪ Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 19.00-20.30 μ.μ.,  θέμα: «Covid-19 – Περιβάλλον» 

(εισηγητής: Α. Καράγιωργας, Βιοχημικός MSc, Α.Π.Θ.) 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ιππέκη Βασιλική 

Τηλέφωνο: 2310  588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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▪ Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 19.00-20.30 μ.μ., θέμα: «Γεωλογία- Αρχαιολογία-

Ανακάλυψη της Μαρώνειας» (εισηγητής: Β. Μέλφος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοιτασµατολογίας-Γεωχημείας 

του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 

▪ Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 19.00-20.30 μ.μ., θέμα: «Η διαδικτυακή επαφή μας 

με την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον» (Χ. Κρομυάδου Υπεύθυνη ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ - 

διαδραστικά εργαστήρια, Β. Παπαχρήστου & Μ. Γλούφτση, Μέλη π.ο. ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ). 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να τροφοδοτήσει τις δράσεις των εκπαιδευτικών, που 

υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε γνωστικό και διαδραστικό 

επίπεδο, η ενημέρωση, η ενίσχυση και ενδυνάμωσή τους και η ευκαιρία της συνάντησης 

και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 

φόρμα υποβολής αίτησης στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIiIgtykvM5h-

ouztHujTskZn5qPT3T6cbdMbHp9M0kwu5Ow/viewform έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Για 

την συμμετοχή τους και τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα webex θα 

ενημερωθούν στο email, που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα. Η ίδια διαδικασία 

θα ακολουθηθεί και για τα τρία σεμινάρια (1/12, 8/12 και 15/12). 

Με την σκέψη πως τέτοιες διαδραστικές συναντήσεις ανατροφοδοτούν την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

αναμένουμε την συμμετοχή σας. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                     

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ           
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