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Θεσσαλονίκη: 11-10-2021 
Αρ. Πρωτ.: 14738 
 
 
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 σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Ο 
Θεματικός Άξονας «Φροντίζω το Περιβάλλον» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Γνωριμία 
με το Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες” Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021». 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, διοργανώνει σύγχρονο εξ αποστάσεως 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  
 

“Ο Θεματικός Άξονας «Φροντίζω το Περιβάλλον» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων --  

Γνωριμία με το Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες»”  

την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 18.00-20.00 μέσω της πλατφόρμας Webex. 

Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν (1) τον Θεματικό Κύκλο «Φροντίζω το 

Περιβάλλον», έναν από τους τέσσερις Θεματικούς Κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

όπως αυτοί προκύπτουν από τους 17 Στόχους της Αειφόρου Βιώσιμης Ανάπτυξης (2) τις 

επιμέρους θεματικές του ενότητες (Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά, 

Κλιματική αλλαγή-Φυσικές Καταστροφές-Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και Τοπική 

Πολιτιστική Κληρονομιά) και (3) τα Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων του 

συγκεκριμένου θεματικού άξονα (αποθετήριο ΙΕΠ - Πλατφόρμα 21+ : Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων). Θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα από τις Βιβλιοθήκες 

Προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων στη Θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» 

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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και μια ομαδοποίηση των Προγραμμάτων της πλατφόρμας για κάθε μια από τις 

επιμέρους θεματικές ενότητες του άξονα ανά τάξη υλοποίησης (π.χ. Προγράμματα στην 

υποθεματική: Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά για το Νηπιαγωγείο, 

την Α΄ και τη Δ’ Δημοτικού, Προγράμματα στην υποθεματική «Κλιματική αλλαγή-Φυσικές 

Καταστροφές-Πολιτική Προστασία» για την Β’ και την Ε΄ Δημοτικού, Προγράμματα στην 

υποθεματική «Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά» για την Γ’ και την ΣΤ’ 

Δημοτικού). Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση του Προγράμματος με τίτλο «Μαθαίνουμε για 

τις Πλημμύρες» (συγγραφή: Βασιλική Ιππέκη), (αποθετήριο ΙΕΠ - Πλατφόρμα 21+ : 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων), προκειμένου να γίνει κατανοητή από τους εκπαιδευτικούς η δομή 

ενός Προγράμματος καλλιέργειας δεξιοτήτων στον θεματικό άξονα «Φροντίζω το 

Περιβάλλον», ο τρόπος ανάπτυξης των εργαστηρίων, οι δεξιότητες στόχευσης σε 

συνδυασμό με το θέμα και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που επιλέγεται προς 

αξιοποίηση και όλα τα βήματα υλοποίησης (συνέργειες-συνεργασίες, εκδηλώσεις, διάχυση-

κοινοποίηση αποτελεσμάτων, τελικά προϊόντα, αναστοχασμός- ανατροφοδότηση).  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μπορούν να συμπληρώσουν 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου μέχρι και την Τρίτη 19-

10-2021  στο σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB6O6jiTzK8fMNde3dY1hZmorMWuSwEzTk

H3w2wDoyLbKVkg/viewform ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος παρακολούθησης 

(δωμάτιο Webex).  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
                                     

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ   
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