
 
 

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

 

 
 
                                                                                                         

                           
 
    
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Θεσσαλονίκη: 25-10-2022 
Αρ. Πρωτ.: 16565 
 
 
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 Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

4  Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε διαζώσης βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών με τίτλο «Συμμετοχικότητα, Κυκλικότητα, Εκπαίδευση», Τρίτη 15 
Νοεμβρίου 2022». 
 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σας προσκαλεί σε βιωματικό επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα: 

«Συμμετοχικότητα, Κυκλικότητα, Εκπαίδευση» 
 
την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 18.00-21.30 στον Κύκλο – Εργαστήριο Αστικής 

Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας, διεύθυνση Αγίας Σοφίας 105, έναντι πλατείας Κουλέ 

Καφέ, στην Άνω Πόλη (https://www.facebook.com/kyklosskg). 

Το σεμινάριο αποτελεί μια συνεργασία των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου 

Κορδελιού-Βερτίσκου, του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Θέρμης και της ομάδας του Κύκλου.  

Στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι: α) η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα 

Π.Ε. που αφορούν στη ζωή σε μία πόλη με έμφαση στην κυκλικότητα και την κυκλική 

οικονομία, β) η συνάντηση εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και 

η δημιουργία μίας βάσης για ανάπτυξη συνεργασιών τόσο μεταξύ των σχολείων όσο και 

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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με εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας που προσφέρουν 

άλλοι φορείς, κάτι που στην Π.Ε. είναι ζητούμενο και γ) η γνωριμία με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Κύκλου και η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους στα 

προγράμματα Π.Ε.  

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση θα υπάρξει χρόνος γνωριμίας, έκφρασης των αναγκών 
και των επιθυμιών των συμμετεχόντων και υλοποίηση -με εργασία σε ομάδες- ενός 
βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την κυκλικότητα στο επίπεδο της γειτονιάς. 
Παράλληλα, θα γίνουν σύντομες παρουσιάσεις για την κυκλικότητα και τη σημασία της 
και για το εγχείρημα ανακύκλωσης υπολειμμάτων καφέ “κάΦσιμο”. Τέλος, θα γίνει 
επιτόπια παρουσίαση του πιλοτικού συνοικιακού κομποστοποιητή που πρόσφατα 
εγκαταστάθηκε στην πλατεία Κουλέ Καφέ με τη συνεργασία του Κύκλου, της ΑΜΚΕ 
InCommOn, του δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης Καλαμάτας «Re:think» και του 
δήμου Θεσσαλονίκης.  

Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 

Πρόγραμμα Συνάντησης: 

 
17:40 - 18:00 

 
Προσέλευση  

 18:00 - 18:30  Γνωριμία των συμμετεχόντων και παρουσίαση του Κύκλου (ολομέλεια)  

 18:30 - 19:10 Βιωματικό Εργαστήριο - Το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η περιοχή που θέλω να 
ζω - Μέρος 1ο (ατομικά και σε μικρές ομάδες) 

 19:10 - 19:20 Διάλειμμα 

 19:20 - 19:30 Παρουσίαση - Η κυκλικότητα και η σημασία της (ολομέλεια) 

 19:30 - 19:40 Παρουσίαση - Το εγχείρημα ανακύκλωσης καφέ “Κάφσιμο”  (ολομέλεια) 

19:40 - 19:55 Ερωτήσεις και συζήτηση (ολομέλεια) 

 19:55 - 20:05 Επιτόπια παρουσίαση του συνοικιακού κομποστοποιητή πλατείας Κουλέ 
Καφέ (ολομέλεια) 

 20:05 - 20:15 Διάλειμμα 

 20:15 - 20:45 Βιωματικό Εργαστήριο - Το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η περιοχή που θέλω να 
ζω - Μέρος 2ο (σε μικρές ομάδες) 

 20:45 - 21:15 Βιωματικό Εργαστήριο - Το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η περιοχή που θέλω 
ζω - Μέρος 3ο (ολομέλεια) 

 21:15 - 21:30 Αναστοχασμός, παρατηρήσεις, πώς νιώθουμε φεύγοντας από τη συνάντηση, 
διερεύνηση επιθυμιών για επόμενες συναντήσεις 

 21:30 Λήξη της συνάντησης 

 
Λίγα λόγια για τον Κύκλο: Πρόκειται για ένα εγχείρημα της ΑΜΚΕ InCommOn και είναι ο πρώτος 

χώρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης που ανοίγει τον διάλογο για τη σχέση της κυκλικής οικονομίας 
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με την αστική πραγματικότητα, προ(σ)καλώντας πολίτες κάθε ηλικίας να εμπλακούν σε 

συμμετοχικές διαδικασίες και να αναζητήσουν οι ίδιοι τις δυνατότητες να βελτιώσουν τις συνθήκες 

στις πόλεις και στις γειτονιές τους. Με στόχο την ενεργοποίηση όλων μας προς μια πιο βιώσιμη και 

ποιοτική καθημερινότητα, διοργανώνουν εργαστήρια, συναντήσεις παραγωγής και ανταλλαγής 

γνώσεων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις από τους πολίτες για τους 

πολίτες. Ο Κύκλος προσφέρει επίσης σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και 

εφήβους/ες όλων των ηλικιών τα οποία είναι δωρεάν για τις σχολικές τάξεις.  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους 

συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/bRhusLfn7FXAtkGP7 

 έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022. Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα 

είναι περιορισμένος, αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση θα επαναληφθεί. 
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

                                                                                                          Ευαγγελία Μπούτσκου 
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