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Θεσσαλονίκη: 17-3-2022 
Αρ. Πρωτ.: 3746 
 

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. Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: ”Οι δασικές 
πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων”» στις 29-3-2022. 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σας προσκαλεί σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 

σεμινάριο (webinar) με θέμα:  
 

«Οι δασικές πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 
 

την Τρίτη 29-3-2022 και ώρα 18.00-20.00 στο περιβάλλον της πλατφόρμας Zoom.  

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής 

Θεσσαλονίκης-Γραφείο Περιβαλλοντικής σε συνεργασία με το WWF (Παγκόσμιο Ταμείο 

για τη Φύση-World Wide Fund for Nature). Στηρίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό του WWF για 

την κλιματική αλλαγή, καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό «Η φωτιά σε αφορά», που 

αφορά την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών/τριών για την 

πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και 

αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο «Πλατφόρμα 21+ : Εργαστήρια Δεξιοτήτων».  

Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών στο κρίσιμο ζήτημα των δασικών πυρκαγιών και της κλιματικής κρίσης, 

αφετέρου η εξοικείωσή τους με τους τρόπους αξιοποίησης των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση-

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 

  

 

 

 

https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/perivallontiki_ekpaideush/klimatiki_allagi_kai_energeia/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/I_fotia_Se_Afora_FINAL.pdf
http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/
mailto:mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
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ενεργοποίηση των μαθητών/τριών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάληψης δράσης 

στην κατεύθυνση της πρόληψης-αντιμετώπισης-μετριασμού των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και των δασικών πυρκαγιών, που απορρέουν από αυτήν. 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει (1) σύντομη παρουσίαση των δύο περιβαλλοντικών 

ζητημάτων (2) παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, που έχει παραχθεί από το 

WWF (3) προτάσεις αξιοποίησής του στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και 

καινοτόμων σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες 

κατάλληλα για όλες τις τάξεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και (4) ανταλλαγή 

απόψεων για το θέμα μέσα από σύγχρονους τρόπους διαδικτυακής διάδρασης.  

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν 

την ηλεκτρονική φόρμα "Οι δασικές πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων", 29-3-2022 (google.com) έως και 27-03-2022.  

Ο σύνδεσμος συμμετοχής (link σύνδεσης) για την παρακολούθηση του σύγχρονου εξ 

αποστάσεως σεμιναρίου (webinar) θα κοινοποιηθεί ατομικά στους συμμετέχοντες τη 

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα δηλώσουν 

στην αίτηση συμμετοχής τους. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                   

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                               Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

                                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQzK2Y4YbKwT4nDscXCUBWHi8ybHXFU-z6TBd3bXmNcE2iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQzK2Y4YbKwT4nDscXCUBWHi8ybHXFU-z6TBd3bXmNcE2iw/viewform
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