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Θεσσαλονίκη: 3-6-2021 
Αρ. Πρωτ.:  7127 
 
 
Προς :  
Τους κ. Δ/ντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
  
Κοιν:  
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Φ.Αρχείου 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 
με θέμα “Φύση: Μια περιπέτεια για όλους!” Τρίτη 8 Ιουνίου 2021». 

 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 
διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σύγχρονο εξ αποστάσεως 
επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  με θέμα: 

«Φύση: Μια περιπέτεια για όλους!» 

την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 ώρα 18.00-21.00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex. 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Τοπικού Θεματικού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου: “Περιβαλλοντικός Γραμματισμός & Κοινωνική Αλληλεγγύη” σε 
συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, το 1ο ΚΕΣΥ Β’ Θεσσαλονίκης, τον 
Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τον Δήμο Παύλου Μελά.  

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τις αξίες της αειφορίας: την αποδοχή του 
διαφορετικού, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη.  

Η βιοποικιλία της ζωής, που συναντάται στη φύση, αν δεν διαταράσσεται ή/και απειλείται 
από τον άνθρωπο, χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα και πολυχρωμία ως προς τα 
έμψυχα και άψυχα όντα. Τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και τα αβιοτικά 
στοιχεία της φύσης ποτέ δεν είναι ίδια, ποτέ δεν ακολουθούν ένα και μοναδικό πρότυπο. 
Έτσι σε ένα δάσος θα συναντήσουμε ζώα και δέντρα υγιή, λιγότερο υγιή, ψηλά, όμορφα, 
λιγότερο ή περισσότερο άρτια, λιγότερο ή περισσότερο παραγωγικά. Ζουν, όμως, το ένα 
δίπλα στο άλλο και το κάθε ένα επιτελεί τον σπουδαίο παραγωγικό του ρόλο. Αυτή την 
τέλεια και δίκαιη εικόνα και λειτουργικότητα της φύσης καλούμαστε να υιοθετήσουμε ως 

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 

  

 

 

 

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/
mailto:mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr


 
 

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s . t h e s s . s c h . g r  
 

 

εκπαιδευτικοί, προκειμένου να προσφέρουμε στους/τις μαθητές/τριές μας μια πιο δίκαιη 
ζωή, που σέβεται το διαφορετικό. Καλούμαστε, δηλαδή, να δώσουμε σάρκα και οστά στην 
συμπερίληψη, που προωθείται πλέον ως η αναγκαστική επόμενη σελίδα στην εκπαίδευση, 
αν και τόσο αυτονόητη. Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του 
στην εκπαίδευση και στη ζωή με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση. Οι ανισότητες, ο 
εκφοβισμός, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός εξοβελίζονται και μετατρέπονται σε 
αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του σεμιναρίου 
και θα προσεγγιστεί μέσα από εισηγήσεις, που θα τονίσουν:  

 τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας στη φύση για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα,  

 πώς αυτές οι καλές πρακτικές μετατρέπονται σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για εμποδιζόμενα άτομα  

 το έργο δημόσιων φορέων προς αυτή την κατεύθυνση  

 τις επαγγελματικές προοπτικές που προάγει αυτός ο τομέας για τις μελλοντικές 
γενιές, οι οποίες περιλαμβάνουν πλέον και τα εμποδιζόμενα άτομα ως ισάξια και 
παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας. 

Στο σεμινάριο συμμετέχει με εισήγηση και ο Κύκλος-Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και 
Κυκλικότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd944dYMOY0hGQFvdPpGraLVV3Vt07wP8QKp
pe4qt4J1DL9cw/viewform έως 6-06-2021. Στους επιλεγέντες θα αποσταλεί ο σύνδεσμος για 
την συμμετοχή τους στην ημερίδα μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου τη Δευτέρα 
7-6-2021. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Θα επανέλθουμε με την αφίσα και το πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ    

Πίνακας Αποδεκτών 
 
1) Σχολικές μονάδες  

2) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

3) Δήμος Π. Μελά υπόψη κ. Α. Λαζαρίδη salaz69@gmail.com 

4) Δήμος Νεάπολης Συκεών grpaideias.neapsyk@n3.syzefxis.gov.gr 

5) 1ο ΚΕΣΥ Β’ Θεσσαλονίκης mail@1kesy-v.thess.sch.gr 

6) Αρκτούρος υπόψη κας Κρομυάδου hkromiadou@arcturos.gr 
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