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Θεσ/νίκη 7-11-2022 
Αρ. Πρωτ.:  17155 
 
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 
3. Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
4. Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη-συμμετοχή στο Nέο Θεματικό 

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Θεσσαλονίκη-Κων/πολη, μια Εκπαιδευτική 

Συνύπαρξη - Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης», που συντονίζουν οι Δ/νσεις Π.Ε. 

και Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης». 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006. 

 
  
Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο Νέο Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 

«Θεσσαλονίκη-Κων/πολη, Μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη - 

Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης» 

 

Πρόκειται για ένα νεοϊδρυθέν Δίκτυο, που εστιάζει σε περιβαλλοντικές και πολιτιστικές 

διαδρομές για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Σκοπός του Δικτύου είναι η αξιοποίηση της περιβαλλοντικής Ατζέντας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO (Ατζέντα 2030), καθώς 

και η αλληλεπίδραση και η αμοιβαιότητα των ελληνικών σχολείων και μαθητών/τριών με 

σχολεία και μαθητές/τριες της ομογένειας. 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, ως Συντονιστικοί Φορείς του Δικτύου, θα συντονίζουν τη δικτύωση των 

σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των εμπλεκομένων ομάδων με 

γνώμονα την οργανωμένη παιδαγωγική και επιστημονική, προσέγγιση του θέματος.  
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Οι σχολικές μονάδες, που θα ενταχθούν στο Δίκτυο, θα έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν μέρος της δουλειάς τους και των Προγραμμάτων τους σε Περιβαλλοντικό 

Μαθητικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Κωνσταντινούπολη υπό 

την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Για τη φετινή χρονιά το 

Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο θα λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2023.  

 

Σύντομη περιγραφή του Δικτύου 

Βασική επιδίωξη του Δικτύου είναι να λειτουργήσει ως πεδίο συνάντησης, επικοινωνίας 
και διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της Ελλάδας 
και της ομογένειας με οφέλη εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτισμικά για 
όλους τους συμμετέχοντες. 

Το Περιβαλλοντικό Δίκτυο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία  στοχεύει   

 στη δημιουργία και διατήρηση ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ ελληνικών 

σχολείων και ομογενειακών σχολείων της Πόλης 

 στη σύσφιξη των δεσμών με το ελληνικό στοιχείο  

 στην επικοινωνία της θέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ένα νέο 

ανθρώπινο ήθος και των ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της κτίσης στην 

εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα της Ελλάδας και της ομογένειας 

 στην ενδυνάμωση σχέσεων συνεργασίας, κοινωνικής συμμετοχής και συνύπαρξης 

προετοιμάζοντας τους υπεύθυνους περιβαλλοντικά και κοινωνικά εγγράμματους 

πολίτες 

Επιμέρους στόχοι: 

 η διάχυση σύγχρονων θεμάτων περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης 

 η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον και διαφύλαξης της ακεραιότητάς του  

 η ανάδειξη των αρχών και αξιών της αειφορίας, όπως η υπευθυνότητα, ο 

σεβασμός, η οικολογική βιωσιμότητα, η ενσυναίσθηση, η αλληλοκατανόηση, η 

αλληλεγγύη 

 η υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών των σχολείων της ομογένειας σε 

ζητήματα, που αφορούν την εκπαίδευση και δη την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 η προβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του ρόλου της στην προαγωγή 

της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Παιδείας στα σχολεία της ομογένειας  

 η ανάδειξη των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται 

στα σχολεία του Ελληνισμού και του έργου των υποστηρικτικών θεσμών της  

 η προβολή των Ελληνικών Γραμμάτων στα Εκπαιδευτήρια του Ελληνισμού και της 

οικουμένης 

 η προαγωγή της εκπαίδευσης της Ελλάδας και του Ελληνισμού στην Πόλη. 

 

Η επικέντρωση στους στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στη σχολική 

εμπειρία είναι βασικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Δικτύου.  
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Το Δίκτυο θα συμπεριλάβει τη διοργάνωση Μαθητικών Συνεδρίων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε ιστορικά ομογενειακά σχολεία (όπως το Ζωγράφειο Λύκειο, το Ζάππειο 

Εκπαιδευτήριο, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 

Εκπαιδευτήρια της Ίμβρου) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη 

συμμετοχή της εκπαιδευτικής και σχολικής κοινότητας τόσο από την Ελλάδα, όσο και από 

την ομογένεια. Τα Περιβαλλοντικά Μαθητικά Συνέδρια θα δίνουν αφενός την ευκαιρία 

σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να «κοινωνούν» τη γνώση και τοποθέτηση του 

Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο περιβαλλοντικό ζήτημα, αφετέρου «το 

βήμα» να επικοινωνούν μεταξύ τους θέματα περιβαλλοντικού και κοινωνικού 

γραμματισμού, εκπαίδευσης, τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς 

συμβάλλοντας στη διάχυση του έργου που παράγεται στα σχολεία στο πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στην οικοδόμηση του νέου ήθους που 

απαιτείται για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον. Παράπλευρες δράσεις και 

εκδηλώσεις στον ελλαδικό χώρο (Περιβαλλοντικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, Εκθέσεις 

Μαθητικής Δημιουργίας κ.ά.) θα πλαισιώνουν τους αρχικούς στόχους του Δικτύου σε 

συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. 

 

Μεθοδολογία 

 Ομαδική εργασία 

 Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την πραγματική ζωή 

 Βιωματική προσέγγιση 

 Διεπιστημονική, διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση 

 Επικοινωνία, αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων 

 

Θεματικές ενότητες  

Ενδεικτικά, προτεινόμενες θεματικές ενότητες αποτελούν οι ακόλουθες:  

1η ενότητα: το «ιστορικό γίγνεσθαι» 

 ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και η τοποθέτησή του 

πάνω στο περιβαλλοντικό ζήτημα  

 ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως ως πεδίο επικοινωνίας και 

ενδυνάμωσης της ομογένειας και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού 

 τα ομογενειακά σχολεία, η ιστορικότητα και η λειτουργία τους μέσα στο χρόνο 

 ο ρόλος του εθελοντισμού και των ευεργετών στη διαμόρφωση της ελληνικής 

παιδείας και των ελληνικών γραμμάτων στα σχολεία της οικουμένης 

 ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στα σχολεία της ομογένειας ως έκφραση υγιούς και 

ποιοτικής μαθητικής ζωής σε πλήρη συνύπαρξη με το περιβάλλον. 
 

2η ενότητα: το «περιβαλλοντικό γίγνεσθαι» 

 η περιβαλλοντική πραγματικότητα, η επικαιρότητα, το φυσικό και αστικό 

περιβάλλον, παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα: το ενεργειακό 

ζήτημα, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η κλιματική κρίση, οι περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι-φυσικές καταστροφές, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των 
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οικοσυστημάτων, το ζήτημα των απορριμμάτων και της διαχείρισή τους, η μείωση 

της βιοποικιλότητας κ.ά. 

 οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχολείο μας (δεσμεύσεις των 

μαθητών/τριών σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το άμεσο 

περιβάλλον όπου ζουν, αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών όπως διατήρηση 

και αύξηση πρασίνου στο σχολείο και το τοπικό περιβάλλον, πρασίνισμα και 

αναβάθμιση του σχολικού χώρου, υιοθεσία και ανάπλαση του γειτονικού στο 

σχολείο πάρκου-αλσυλλίου, οικοκώδικας σχολείου, αφίσες με μηνύματα των 

παιδιών, εικαστικές δημιουργίες, καμπάνιες-εκστρατείες ευαισθητοποίησης κ.ά.) 

 μνημεία της φύσης, προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 

σημασίας-ανάδειξη και προστασία τους (περιοχές Ramsar, Natura 2000) κ.ά. 

3η ενότητα: το «κοινωνικό γίγνεσθαι» 

 ο κοινωνικός γραμματισμός και το αποτύπωμα στο περιβάλλον, η σημερινή 

κατάσταση που επικρατεί 

 το προσφυγικό ζήτημα, ο πόλεμος-η ειρήνη, η αρμονική συνύπαρξη λαών και 

πολιτισμών 

 ο σεβασμός και η αποδοχή του διαφορετικού και της ετερότητας  

 ο εθελοντισμός, δράσεις κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς κ.ά. 

4η ενότητα: το «πολιτιστικό γίγνεσθαι» 

 το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών: περιβάλλον και μνημεία, 

αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι, τοπόσημα, μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO, εκκλησιές, χώροι πολιτισμικής αναφοράς και 

γραμμάτων, υιοθεσία μνημείων και δράσεις ανάδειξης και προστασίας τους κ.ά. 

 τα ήθη και τα έθιμα του ελληνισμού, θρύλοι-παραδόσεις-λαογραφία, συλλογές-

εκθέματα-περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές κ.ά. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Ειδικών 

Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων). 

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο Δίκτυο θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θεματική, που να εντάσσεται στην 

ευρύτερη θεματολογία του.  

Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας προτείνεται να αναλαμβάνει 

εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, που ορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. 

 

Υποστήριξη 

Η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των σχολικών μονάδων και 

εκπαιδευτικών του Δικτύου θα πραγματοποιείται με δια ζώσης ή διαδικτυακά 

επιμορφωτικά σεμινάρια, μέσω ιστολογίου που θα δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό 

και μέσω ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υποστήριξη των μελών του Δικτύου  
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έχει σκοπό να ενισχύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δουλειά των σχολικών 

ομάδων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Η διάχυση και κοινοποίηση των Προγραμμάτων αυτών στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα θα γίνεται μέσω της παρουσίασής τους σε παράλληλα 

Μαθητικά Περιβαλλοντικά Συνέδρια, που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο χώρα στην 

Κων/πολη και στη Θεσσαλονίκη (ιστορικά ομογενειακά σχολεία και Πατριαρχικό Ίδρυμα 

Πατερικών Μελετών αντίστοιχα) υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 

Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου. Οι δράσεις του Περιβαλλοντικού Δικτύου ξεκινούν το 

Νοέμβριο του 2022. Η πρώτη παρουσίαση των δράσεων θα γίνει σε παράλληλα 

Μαθητικά Συνέδρια, που θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2023 στην Κωνσταντινούπολη 

και τη Θεσσαλονίκη. 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ΝΕΟ Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, με συντονιστικό φορέα τις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFO9xXkxaQoLh0zSYR_zrTxl0nnfQUusfTIn

MNSVGhTKwDdw/viewform.  

 

Υπενθύμιση: Η υποβολή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις σχολικές 

μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο γίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpKT_lKta4wek2N0HDJiOow834E3NaDh8Z7

rx-KeM30FCSpw/viewform. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.   

 
             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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