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Θεσσαλονίκη: 18-11-2021 
Αρ. Πρωτ.: 17565 
 
 
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 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

2  Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στο Σχολικό Δίκτυο Δράσης «Ταπερίστας» 
 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο εθνικής 

εμβέλειας Σχολικό Δίκτυο Δράσης με θέμα “Ταπερίστας", στη διοργάνωση του οποίου 

συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας.  
 

Το Σχολικό Δίκτυο Δράσης “Ταπερίστας” διοργανώνεται από τα ΚΠΕ Αρναίας, Άμφισσας, 

Αν. Ολύμπου, Βελβεντού-Σιάτιστας, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Καλαμάτας, 

Καρπενησίου, Κέρκυρας, Μακρινίτσας, Μεσολογγίου, Μολάων, Νάουσας, Περτουλίου-

Τρικκαίων, Ποροΐων, Σικυωνίων, Ιεράπετρας Νεάπολης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αργολίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, 

Λακωνίας, Λάρισας και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 

Αργολίδας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Κυκλάδων, Ρεθύμνου, Χαλκιδικής δια των 

Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
 

Το εν λόγω Σχολικό Δίκτυο Δράσης στοχεύει  

 στη μείωση της κατανάλωσης συσκευασιών μιας χρήσης (ανακυκλώσιμων ή μη) 
και κατ’ επέκταση στη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων  

 στην υιοθέτηση υγιεινής διατροφής  

και επιδιώκει  

 την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την οικονομία στους πόρους 
και στα αγαθά  

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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 την ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς των μαθητών/τριών σε 
σχέση με την ποσότητα τροφής που προμηθεύονται, ώστε να μειώσουν τη 
σπατάλη τροφίμων και την παραγωγή οργανικών υπολειμμάτων  

 την προτίμηση των τοπικών προϊόντων, λόγω του μικρότερου ενεργειακού 
αποτυπώματος, αλλά και λόγω της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών  

 την αφύπνιση του πνεύματος ενεργού πολίτη σε μικρές, καθημερινές πράξεις οι 
οποίες έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκρισμα όταν έχουν μαζικό χαρακτήρα. 

 

Η Δράση απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και θα 

διαρκέσει από το τέλος Νοεμβρίου έως τις αρχές Μαΐου. Η Δράση μπορεί να συνδεθεί με 

τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και με Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών 

Δραστηριοτήτων με έναν ή περισσότερους από τους εξής θεματικούς άξονες:  

-Μείωση κατανάλωσης  
-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων  
-Ποιότητα διατροφής  
-Ασφαλείς συσκευασίες τροφίμων  
-Μείωση σπατάλης τροφίμων  
-Τοπικά προϊόντα  

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, Κ.Π.Ε. και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, θα παράξουν και θα αποστείλουν στα σχολεία υποστηρικτικό υλικό για 

την εκπαιδευτική, μεθοδολογική και διδακτική στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, που 

θα συμμετέχουν στη Δράση. Το υποστηρικτικό υλικό θα περιέχει τα βήματα υλοποίησης 

της Δράσης, τα απαραίτητα φύλλα εργασίας, τους πίνακες καταγραφής, τα ηλεκτρονικά 

εργαλεία που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, συνδέσμους από έγκυρες 

ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικές με το θέμα κ.ά. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι φορείς 

θα δημιουργήσουν το ψηφιακό μέσο της Δράσης για την αλληλεπίδραση των σχολείων 

(Blog ή Tablet) και αφίσα/ες για την κοινοποίησή της, θα οργανώσουν εξ αποστάσεως 

επιμορφωτική ημερίδα για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και θα αναλάβουν την 

προβολή και διάχυση του παραγόμενου έργου των σχολείων, την έκδοση βεβαιώσεων 

συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς και ενθύμια συμμετοχής για τα σχολεία. 
 

Όσες σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Σχολικό Δίκτυο Δράσης 

“Ταπερίστας” παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/muX9f3mdvcxq2yc37 έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. Όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, θα σταλεί απάντηση αποδοχής στα σχολεία και 

οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης. 

 

Τα σχολεία μπορούν να ενταχθούν στη Δράση ανεξάρτητα αν υλοποιούν Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή της Δράσης δίνονται στο έγγραφο 

του ΚΠΕ Αρναίας που επισυνάπτεται. 
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Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

           

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ   
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