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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. και Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2. 2ο ΠΕΚΕΣ 
3. Φ.Αρχείου  

 
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2021-2022 
– Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικής Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο δίνω ανάσα στη 
γη».  
 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κας Βασιλικής Ιππέκη, ενόψει της επερχόμενης λήξης της 
σχολικής χρονιάς, σας ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022, που υλοποιήθηκαν στις σχολικές 
μονάδες, την αποστολή στοιχείων απολογισμού και παραγόμενων από τα Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα 
δέντρο δίνω ανάσα στη γη».  
 
Προς τον σκοπό αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν τα µαθητικά 
παραγόμενα από την υλοποίηση του περιβαλλοντικού τους προγράµµατος ή την συμμετοχή 
τους στην Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» στο 
Γραφείο Περιβαλλοντικής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, τα παραγόμενα 
να αναρτηθούν και να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους κατά την μελλοντική υλοποίηση 
Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας. Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι αρχεία 
παρουσιάσεων, αφίσες, video, κείμενα, φωτογραφίες, ebook, ιστότοποι, ιστολόγια, κ.ά.  Για 
τη διευκόλυνση των σχολικών μονάδων στην αποστολή του υλικού τους, έχουν 
δημιουργηθεί δυο padlet: (α) ένα για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
σχολικού έτους 2021-2022 και (β) ένα για την Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα 
δέντρο, δίνω ανάσα στη γη», όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν τα αντίστοιχα 
αρχεία ή τους αντίστοιχους συνδέσμους τους. Πιο αναλυτικά: 

 Παραγόμενα στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 μπορούν να αναρτηθούν στο padlet :  
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης - Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (padlet.com) 
 

https://padlet.com/vippeki71/899hs6zfezlvdcpt
https://padlet.com/vippeki71/899hs6zfezlvdcpt
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 Παραγόμενα στο πλαίσιο υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Δράσης: «Φυτεύω και 
Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» σχολικού έτους 2021-2022 μπορούν να 
αναρτηθούν στο padlet: Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης - Γραφείο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και υιοθετώ ένα 
δέντρο, δίνω ανάσα στη γη!» (padlet.com) 

 
Επιπλέον, καλούνται οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν μέσω των Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποίησαν την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 
Διαγωνισμούς, Εκπαιδευτικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Εθνικά ή Διεθνή Δίκτυα Σχολείων 
(π.χ. bravoschools, Οικολογικά Σχολεία, Σήμα Αειφόρου Σχολείου, Διεθνές Δίκτυο «Μαθαίνω 
για τα Δάση» κ.ά.) να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2021-2022 σχολικών μονάδων που έλαβαν 

μέρος σε Διαγωνισμούς (π.χ. bravoschools), θεματικά Δίκτυα, Εθνικά ή Διεθνή (π.χ. 

"Οικολογικά Σχολεία", "Μαθαίνω για το Δάσος"), Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φορέων (π.χ. 

"Σήμα Αειφόρου Σχολείου"), Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.ά. (google.com), προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τις συνέργειες-συνεργασίες που δημιουργούνται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό την 
ενίσχυση και καλύτερη όσο το δυνατόν υποστήριξή τους. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                     

 

                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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