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Θεσ/νίκη 27-10-2022 
Αρ. Πρωτ.:  16625 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους & 
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης  
 
 
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  
2. 2o ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Τοπικά θεματικά 
Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης». 
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006. 

 
  
Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης να συμμετέχουν και το τρέχον σχολικό έτος 
2022-2023 στα Τοπικά θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει : 

 
1. «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

2. «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ 

ΜΕΛΑ» 

3. «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ» 

 

Οι εκπαιδευτικοί ή οι σχολικές μονάδες καλούνται να εντάξουν υποστηρικτικά το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, που υλοποιούν, σε κάποιο από τα παραπάνω Τοπικά 
Θεματικά Δίκτυα, που συντονίζει η Διεύθυνση. Τα Δίκτυα υποστηρίζουν την υλοποίηση 
των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων με επιμορφωτικές δράσεις και παροχή 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των Τοπικών Δικτύων της Δ/νσης: 

 
1)Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) : «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: ΟΙ 
ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι η αλλαγή  του περιβάλλοντος  του σχολείου μέσα από την 
εισαγωγή χώρων πρασίνου και τη δημιουργία σχολικού κήπου και η υποστήριξη των 
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σχολικών μονάδων στην προσπάθειά τους να παρέχουν στους/τις μαθητές/τριες την τόση 
σημαντική εμπειρία της εμπλοκής τους με τον σχολικό κήπο.   

Η συμμετοχή στη δημιουργία και συντήρηση σχολικού κήπου αυξάνει το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών για μάθηση, αφού οι ίδιοι/ιες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
μάθησης μέσω της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Επιπλέον, καλλιεργεί 
κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες, την υπευθυνότητα (για τη φύτευση, καλλιέργεια, 
φροντίδα του), θετικές στάσεις απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, βελτιώνει την ποιότητα  
του σχολικού περιβάλλοντος, ενισχύει το «ελλειμματικό» πράσινο, ενώ συμβάλει στην 
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα1. 
Επιπροσθέτως, η συνεργασία με την κοινότητα στα πλαίσια της δημιουργίας και 
διατήρησης του σχολικού κήπου «ανοίγει» το σχολείο στον έξω κόσμο και την 
πραγματική ζωή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμμετοχής, 
συλλογικής δράσης και πολιτότητας.  

Επιμέρους στόχοι: η αποκατάσταση της επαφής των παιδιών με στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσα από την 
εμπειρία με τον φυσικό κόσμο και η εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους 
ενήλικες, η προαγωγή της βιωματικής μάθησης, η βελτίωση του σχολικού κλίματος, η 
κινητοποίηση αρμόδιων φορέων (υπηρεσίες πρασίνου κ.ά), η σύνδεση του σχολείου με 
την τοπική κοινότητα, η δικτύωση και η διασχολική συνεργασία. 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: πρωτοβουλίες βελτίωσης & αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος στο σχολείο, η φροντίδα για την αξιοποίηση και διαμόρφωσή της 
σχολικής αυλής-το πρασίνισμα του σχολείου, η δημιουργία σχολικού κήπου-η συντήρηση 
και διατήρησή του σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, η γνωριμία με τα βασικά 
είδη της ελληνικής χλωρίδας, τα στάδια φύτευσης και ανάπτυξης των φυτών, η 
καλλιέργεια και παραγωγή από τους/τις μαθητές/τριες μέρους των τροφών που 
καταναλώνουν (λαχανικά, αρωματικά φυτά), ο ρόλος της διατήρησης και προστασίας του 
πρασίνου στη ζωή μας κ.ά.  

Στο Τοπικό Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες που 
συντηρούν ή σκοπεύουν να διαμορφώσουν κήπο στο σχολείο τους (λαχανόκηπο, 
βοτανόκηπο, ανθόκηπο). Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν στο Δίκτυο, θα έχουν 
υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος τους με παροχή επιμορφωτικού υλικού 
και επιμορφωτικές δράσεις. Ενδεικτικά, προτείνεται εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στο  
σύνδεσμο 
http://sxolikoskipos.weebly.com/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakapp 
a972-upsilonlambdaiotakappa972.html,  

Οι αναρτήσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να γίνουν στο padlet Τοπικό Θεματικό 
Δίκτυο "Σχολικός κήπος: Οι κήποι της Δυτικής Θεσσαλονίκης"  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Η διατροφή αποτελεί περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς η παραγωγή, η επεξεργασία, το πακετάρισμα και η 

διανομή της τροφής έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο (Selly, 2012) 

http://sxolikoskipos.weebly.com/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakapp%20a972-upsilonlambdaiotakappa972.html
http://sxolikoskipos.weebly.com/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakapp%20a972-upsilonlambdaiotakappa972.html
https://padlet.com/perivalonditthess/9dy8n1ih7s2b6uuc
https://padlet.com/perivalonditthess/9dy8n1ih7s2b6uuc
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2) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε): «Σχολείο Ανοιχτό στην 
κοινωνία- Ενεργός πολίτης στον Δήμο Παύλου Μελά» . 

Το Δίκτυο απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των 
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παύλου Μελά της Δ/νσης Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει 
ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο που θα παρακολουθεί και θα 
αφουγκράζεται τις περιβαλλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται 
σε αυτές, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για ένα 
καλύτερο περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη ετοιμάζοντας τους αυριανούς 
ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες. 

Δυνατότητα ένταξης έχουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά της Δ/νσης που 
επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις στη θεματολογία του Δικτύου. 

Προτεινόμενος Θεματικός άξονας για το σχολικό έτος 2022-2023: 1. Σεβασμός στο 
περιβάλλον, 2. Σεβασμός στο Δημόσιο χώρο, 3. Σεβασμός στο συνάνθρωπο. 

Εξειδικεύοντας τις παραπάνω θεματικές προτείνεται στα σχολεία του Δήμου Παύλου 
Μελά και στις περιβαλλοντικές ομάδες να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα που 
σχετίζονται με την υιοθεσία ενός πάρκου κοντά στο σχολείο, το αστικό πράσινο, φύτευση 
στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό πάρκο, τη βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής στο Δήμο Παύλου Μελά, την υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης 
και μείωσης των απορριμμάτων, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σεβασμό του 
δημόσιου χώρου και αποτροπής βανδαλισμών σχολικών υποδομών, αποδοχή της 
διαφορετικότητας, προσβασιμότητα για πεζούς, ποδηλάτες, άτομα με κινητικά 
προβλήματα, ασφάλεια στις μετακινήσεις μαθητών/μαθητριών. 

Οι δράσεις των σχολικών ομάδων μπορούν να αναρτώνται στο padlet ΔΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης-Γραφείο Περιβαλλοντικής: Δράσεις σχολικών μονάδων 2022-2023. Επίσης, 
μπορούν να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Συνάντησης σχολικών 
μονάδων του Δήμου Παύλου Μελά, που θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Καρατάσιου την 
τον Μαΐου του 2023. 

 
3) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε): «Μαθαίνω για τα 
μνημεία του τόπου μου και νοιάζομαι για αυτά». 

Σκοπός του Τοπικού θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, που συντονίζεται σε 
συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε 
θέματα που συνδέονται με την ανάδειξη, διαχείριση, διατήρηση και προστασία των 
μνημείων στο τοπικό περιβάλλον.  

Επιμέρους στόχοι: να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες ενδιαφέρον για το τοπικό τους 
περιβάλλον, να γνωρίσουν μνημεία, τοπόσημα της περιοχής τους και να αναπτύξουν 
ενδιαφέρον για αυτά, να διερευνήσουν την σημασία τους στο χώρο και στο χρόνο, καθώς 
και τυχόν προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείρισή τους, να προτείνουν τρόπους και 
να αναλάβουν δράση για την ανάδειξη, διατήρηση και προστασία τους.  

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κάστρα, διατηρητέα 
κτίρια, επίδραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, διερεύνηση προβλημάτων που 
συνδέονται με τη διαχείρισή τους (αίτια, συνέπειες), διερεύνηση βιώσιμων λύσεων και 
ανάληψη δράσης σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, υιοθεσία μνημείων, 

https://padlet.com/perivalonditthess/dbalty1hyi7wam3
https://padlet.com/perivalonditthess/dbalty1hyi7wam3
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διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς σε θέματα τοπικού περιβάλλοντος ως 
ενεργοί πολίτες.  

Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν στο Δίκτυο θα έχουν υποστήριξη στην υλοποίηση του 
Προγράμματος τους με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικά προτείνεται ο 
Συλλογικός Τόμος «Η αειφορία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού» - 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις», που είναι διαθέσιμος προς εκπαιδευτική αξιοποίηση στο 
σύνδεσμο 
https://drive.google.com/file/d/1qMWteN65RObaxPrIzThPG4yYWbad0I6T/view 

Οι δράσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να αναρτώνται στο padlet ΔΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης-Γραφείο Περιβαλλοντικής: Δράσεις σχολικών μονάδων 2022-2023. 
  

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα σε κάποιο/α από τα παραπάνω Δίκτυα θα πρέπει να 
υλοποιεί το τρέχον σχολικό έτος Πρόγραμμα Π.Ε. με θεματική, που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματολογία του Δικτύου. Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών 
του Δικτύου πραγματοποιείται με θεματικές επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά 
εργαστήρια, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών 
ομάδων. Στις Εκδηλώσεις διάχυσης καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των 
εργασιών του δικτύου υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των σχολικών μονάδων που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο με προαιρετική παρουσίαση παραγώγων. 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε κάποιo/α από τα παραπάνω 
Τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα επαναλειτουργήσουν και την 
τρέχουσα σχολική χρονιά με συντονιστικό φορέα τη Δ/νσή μας, παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVn5Tm1Lk1EKfL4JbNtgBdKhHV5IbV5Nw1g
4vp-Wjuv3PqeA/viewform. Καταληκτική ημερομηνία 21-11-2022. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΘΑ Π.Ε  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
  
 

   

 

Γεωργία Ψαρρά 
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