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Θεσσαλονίκη: 29-10-2020 
Αρ. Πρωτ.:  16057 
 
 
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. Φ.Αρχείου 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεων εκπαίδευσης με θέμα: 
«Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε σε συνθήκες κρίσης» την 
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020». 
  
 
Η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Βασιλικής Ιππέκη, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης 

στο έργο τους διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα:  

«Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε σε συνθήκες κρίσης» 

την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 κατά τις ώρες 18:00-20:00. Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνάντηση των εκπαιδευτικών, που προτίθενται να 

υλοποιήσουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενημέρωση, ενίσχυση και 

ενδυνάμωσή τους στην υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε. σε μια σχολική χρονιά, 

διαφορετική από τις άλλες. 

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες οι ενότητες: 

 Η αναγκαιότητα της Π.Ε. στην εποχή της υγειονομικής κρίσης 

 Σχολικά Προγράμματα ΠΕ - οφέλη από την υλοποίησή τους σε συνθήκες κρίσης 

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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 Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων ΠΕ σχολικού έτους 2020-2021 

 Χρήσιμες οδηγίες, βήματα υλοποίησης, υποστήριξη (ιστολόγιο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης http://perdipethess.blogspot.com/ και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, 

αξιοποίηση Οδηγού Ανάπτυξης Διαθεματικών δραστηριοτήτων, Νέα Πιλοτικά 

Προγράμματα Σπουδών Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη http://www.env-edu.gr/) 

 Προτεινόμενη θεματολογία για τα Σχολικά Προγράμματα Π.Ε. 2020-21 

 Προτεινόμενη κεντρική θεματική ενότητα για τα Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2020-21 : «2οο χρόνια από την Επανάσταση 

και περιβάλλον» (αριθμ.137053/ΓΔ4/9-10-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

 Η τοπικότητα στα Προγράμματα Π.Ε. (το σχολείο μου, η γειτονιά μου, ο τόπος μου) 

 Κλιματική κρίση, μετριασμός και προσαρμογή  

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, που ενδιαφέρονται να 

υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το τρέχον σχολικό έτος. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 

φόρμα υποβολής αιτήσεων στον σύνδεσμο: https://forms.gle/wjhXomLErbMYumvj8 έως και 

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.  

Για τη συμμετοχή τους και τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα webex θα 

ενημερωθούν στο email, που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα.  

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

                                                       

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ           
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