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Θεσσαλονίκη: 12-11-2021 

Αρ. Πρωτ.: 17127 

 

 

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 2
ο
 ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

3  Φ. Αρχείου 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα “Παράκτιοι υγρότοποι Θερμαϊκού Κόλπου: ένας 

παραγνωρισμένος θησαυρός!" Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021». 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, το Φροντιστήριο Βιωσιμότητας Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών και τον Όμιλο «Φίλοι της Φύσης» Θεσσαλονίκης προτίθενται να 

διοργανώσουν σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
 

«Παράκτιοι υγρότοποι Θερμαϊκού Κόλπου: ένας παραγνωρισμένος θησαυρός!» 

 

την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, 18.00’ -20.00΄ μέσω της πλατφόρμας webex.  

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας στη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων του τόπου μας, που 

αποκτά βαρύνουσα σημασία στο πλαίσιο της Δεκαετίας του Ο.Η.Ε. 2020-2030 για την 

Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με 

ορίζοντα το 2030.  

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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Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί: 

� να γνωρίσουν τους παράκτιους υγρόπους της περιοχής 

� να μάθουν για την βιοποικιλότητα που φιλοξενούν, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες 

που προσφέρουν και τις απειλές που δέχονται 

� να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασής 

τους  

� να αναγνωρίσουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών 

τους μέσα από το κατάλληλα σχεδιασμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων 

Διευθύνσεων και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Στους 

συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Το Πρόγραμμα συνοπτικά έχει ως ακολούθως: 

 

18.00’ -18.10’  

 

  Έναρξη σεμιναρίου, χαιρετισμοί 

18.10’ -18.15’  «Στοχοθεσία του σεμιναρίου» 

Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. 

 Συνεργασία του Φροντιστηρίου Βιωσιμότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών 

με Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»  

Δέσποινα Μιχελάκη, π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνη λειτουργίας Φροντιστηρίου 

Βιωσιμότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών. 

18.15’-18.50’   «Γνωριμία με τους παράκτιους υγροτόπους του Θερμαϊκού Κόλπου, 

απειλές που αντιμετωπίζουν, οικοσυστημικές υπηρεσίες, προστασία και 

διαχείρισή τους» 

Εύα Κατράνα, βιολόγος, ειδική στην ορνιθοπανίδα, μέλος του 

επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου (ΔΠΠΘΚ). 

18.50-19.30  «Βιοποικιλότητα των παράκτιων υγροτόπων με έμφαση στην 

ορνιθοπανίδα και ποιες απειλές αντιμετωπίζουν τα είδη, προτάσεις για 

εκπαιδευτικές δράσεις» 

Λυδία Αλβανού, θαλάσσια βιολόγος, υπεύθυνη παρακολούθησης της 

βιοποικιλότητας, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του ΦΔΠΠΘΚ. 

19.30-19.50’ Ερωτήσεις -συζήτηση 

Συντονισμός: Βασιλική Ιππέκη, Δέσποινα Μιχελάκη. 
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση 

συμμετοχής στο σύνδεσμο  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhD1YWXpi0TV-

BjWuNCG06i27BZsIpWU9sP4HL0zESypPv1w/viewform μέχρι και την 21-11-2021. Οι 

εκπαιδευτικοί, που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον 

απαραίτητο σύνδεσμο για την συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης Webex. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

 

                                     

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ   
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