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Θεσσαλονίκη: 15-2-2021 
Αρ. Πρωτ.:  1999 
 
 
Προς :  
Τους κ. Δ/ντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
  
Κοιν:  
Φ.Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για το 
καινοτόμο πρόγραμμα Π.Ε. «ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ». 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου 
Κορδελιού-Βερτίσκου, το αντίστοιχο Γραφείο Π.Ε της Δ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το 
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ-παράρτημα Θεσσαλονίκης και την ΜΚΟ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κέντρο 
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη 
Βία» σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για το καινοτόμο πρόγραμμα Π.Ε.  

«ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ», ένα πρόγραμμα για τον κλιματικό 
εγγραμματισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κλίματος» 

την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 18.00-20.00μμ. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
https://docs.google.com/forms/d/1xn_UOUbJWop5Pw4BmftIj735N67N9TLonJy-

zOTUiEg/viewform?edit_requested=true έως Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου. Το σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom στο σύνδεσμο: 
https://zoom.us/j/98972466876.  
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΚΠΕ, που επισυνάπτεται συνημμένα.  
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
                                     

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ           

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

Τηλέφωνο: 2310  588294 
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 

  

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IORDANIS TAVRIDIS
Ημερομηνία: 2021.02.15 14:20:39 EET
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Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο για το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κλίματος  
«ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» 

 
 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 
 
Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 
Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία», το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ - Γραφείο 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε διαδικτυακό 
σεμινάριο για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Τα Σχολεία προστατεύουν 
το κλίμα», το οποίο υλοποιείται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης την περίοδο 2019-2021. 
 
Το σεμινάριο αφορά την περιγραφή της διαδικτυακής εκδοχής του προγράμματος, η οποία 
μπορεί να υλοποιηθεί και να προσαρμοστεί σε περιόδους που τα σχολεία είναι κλειστά 
λόγω της επικρατούσας κατάστασης με την πανδημία.  
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19.2 ώρες 18:00 – 20:00 στην 
πλατφόρμα zoom στο σύνδεσμο: 
https://zoom.us/j/98972466876 
 
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι: 
 

1) Καλωσόρισμα και σύντομη περιγραφή του πως φτάσαμε ως εδώ 
2)  Σύντομη περιγραφή της διαδικτυακής μορφής του προγράμματος: 
- Στόχοι 
- Δραστηριότητες 
- Χρονοδιάγραμμα 
- Δέσμευση σχολείων 
- Διάλειμμα (5 λεπτά) 
- Διαδικτυακά εργαλεία για δραστηριότητες 
- Επικοινωνία προγράμματος  
- Παρουσίαση ιστοσελίδας και πλατφόρμας 
3) Αιτήσεις συμμετοχής  
4) Κλείσιμο και ανατροφοδότηση/ ερωτήσεις/ σχόλια 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://thess.climateschools.gr/ 
 
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 18.2 ώρα 16:00 συμπληρώνοντας τη 
φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/1xn_UOUbJWop5Pw4BmftIj735N67N9TLonJy-
zOTUiEg/edit  
 
Σας περιμένουμε! 
 
Φιλικά, 
Η ομάδα του προγράμματος «Τα Σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα» 
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