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Θεσσαλονίκη: 25-11-2021 
Αρ. Πρωτ.: 18039 
 
 
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 Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας 

2 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

3  Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Συνδέσου με 
τη φύση» Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021». 
 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη σε συνεργασία με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου 
Κορδελιού & Βερτίσκου, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κιλκίς και τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν σύγχρονη από απόσταση επιμορφωτική 
εκδήλωση με τίτλο  

«Συνδέσου με τη φύση» 
 

την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 18.00 – 20.00 μέσω της πλατφόρμας webex. 

Σκοπός της επιμορφωτικής εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν συγκεκριμένα εργαλεία 
έγκυρης πληροφόρησης της σχολικής κοινότητας για το φυσικό περιβάλλον, με επίκεντρο 
τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και εργαλεία παρατήρησης της φύσης που 
προσφέρονται για εκπαιδευτική αξιοποίηση.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

1. Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας "Visit Greek Nature, εξερευνήστε τη φύση της 
Ελλάδας" που δημιουργήθηκε για την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών 
της Ελλάδας, από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας -  Ελληνικό Κέντρο 

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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Βιοτόπων Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. 
Εισηγήτρια: κ. Μαρία Κατσακιώρη, ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. 

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, 
προβάλλει το αλληλένδετο της φύσης με τα τεκμήρια του πολιτισμού, με σκοπό να 
αναδείξει τη σπουδαιότητά τους ως τουριστικών προορισμών υψηλής και 
πολυσήμαντης αξίας. Περιλαμβάνει χρήσιμες γενικές πληροφορίες για τις περιοχές 
της χώρας που προστατεύονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
παρουσιάζει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείρισή τους, παρέχει 
έγκυρα επιστημονικά δεδομένα, συγκεντρώνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
βασίζεται σε διαδραστικούς χάρτες που παρουσιάζουν, σε επίπεδο χώρας και ανά 
προστατευόμενη περιοχή, την πλειονότητα των υποδομών, των χώρων και των 
θέσεων ενδιαφέροντος που αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της 
Ελλάδας. 

2. Παρουσίαση της πλατφόρμας iNaturalist Greece, ενός εργαλείου για τη συλλογή 
δεδομένων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και ενημέρωση για το πώς μπορούμε να 
την αξιοποιήσουμε καθώς και για τα οφέλη της χρήσης του.  Εισηγητής: 
εκπρόσωπος iSea Διαχειριστής της πλατφόρμας για την Ελλάδα. 

Η πλατφόρμα iNaturalist, είναι μια από τις πιο γνωστές εφαρμογές παγκοσμίως  
που αφορούν τη φύση και την επιστήμη των πολιτών. Έχει δημιουργηθεί από τους 
California Academy of Sciences και το National Geographic Society. Το 
iNaturalistGR, μέλος του παγκόσμιου δικτύου iNaturalist, μας δίνει την δυνατότητα 
να κάνουμε παρατηρήσεις φυτών ή ζώων που συναντάμε στην Ελλάδα αλλά και σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη, να τα ταυτοποιούμε, να αντλήσουμε 
περισσότερες πληροφορίες για αυτά, να διατηρήσουμε το δικό μας αρχείο με 
παρατηρήσεις, αλλά και να τις μοιραστούμε μαζί με άλλους φυσιολάτρες! Κάθε 
παρατήρηση που αναρτάται, επικυρώνεται από την κοινότητα χρηστών του 
iNaturalist, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ανοιχτά δεδομένα μεγάλης αξίας 
για την μελέτη της βιοποικιλότητας. 

3. Συνδέσου με τη φύση: η αξία της παρατήρησης της φύσης και η σύνδεση με αυτή 
στην Π.Ε. - Παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων που παρουσιάστηκαν. 
Εισηγητές/τριες: Α. Δαρδιώτη (Υπ. ΠΕ ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης), Χ. Αθανασίου (ΚΠΕ 
Ελ Κορδελιού, Η. Βρυώνης (ΚΠΕ Κιλκίς), Β. Ιππέκη (Υπ. ΠΕ ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης), 
Χ. Τσαλίκη (Υπ. ΠΕ ΔΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης).   

4. Συζήτηση - ερωτήσεις των συμμετεχόντων. 
 

Στην επιμορφωτική εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν:  

 Εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς. 

 Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ και Υπεύθυνοι ΠΕ/ΣΔ της χώρας.  

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 30-11-2021 στη φόρμα https://tinyurl.com/aj72ayyy 

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην εκδήλωση θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση, που θα δηλώσει κάθε εκπαιδευτικός στην αίτηση συμμετοχής. 

 

https://tinyurl.com/aj72ayyy
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Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 
                                     

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ   
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