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3.	 ΓραΦείο Σχολικών 

Συμβούλων Π.Ε. 

Δυτ. Θεσσαλονίκης 

Θέμα: «Διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα: "Περιβάλλον και Εκπαίδευση 2015 

ΕΝΕΡΓΟ/ μα-&ητές για το ΠΕΡ/ΒΑΛΛΟΝ" - Πρόσκληση συμμετοχής» 

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

Εκπαίδευσης, Βασιλικής Ιππέκη, προτίθεται να διοργανώσει Εκδηλώσεις παρουσίασης 

των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που εκπονήθηκαν σε 

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Δ/νσης κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015. 

Οι Εκδηλώσεις "Περιβάλλον και Εκπαίδευση 2015 - ΕΝΕΡΓΟ/ μα-&ητές για το 

ΠΕΡ/ΒΑΛΛΟΝ" θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 10 ΜαΙου έως. 12 
lουνίου 2015. 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον 

σχολικό έτος σε Ι\ιηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία και η διάχυσή τους στην τοπική 

κοινωνία, καθώς και η μετάδοση της αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης, καλών 

πρακτικών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των καινοτόμων Προγραμμάτων Π.Ε και η 

αλληλεπίδραση κι ανταλλαγή μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. 

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να συμμετέχουν με πολυμεσικές παρουσιάσεις

εφαρμογές, θεατρικά δρώμενα, κατασκευές, εκθέσεις (ζωγραΦικής, ΦωτογραΦίας κλπ), 

αΦίσες, παιχνίδια, μουσική, χορευτικά δρώμενα Κ.ά. παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα 
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των περιβαλλοντικών προγραμμάτων τους σε χώρο της επιλογής τους (π.χ. στο σχολείο 

τους). 

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαΦέρονται να συμμετέχουν στις Εκδηλώσεις με τις 

μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες τους, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή 

τους και τον τρόπο παρουσίασης, καθώς και τον τόπο, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

vippeki71@gmaiI.com έως και την 29-05-2014, προκειμένου να συμπεριληΦθεί η 

εκδήλωσή τους στο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων "Περιβάλλον και Εκπαίδευση 2015 
ΕΝΕΡΓΟΙ μα{Jητές για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ". 

Οι εκθέσεις κατασκευών, ζωγραΦικής, ΦωτογραΦίας Κ.ά. των περιβαλλοντικών 

μαθητικών ομάδων των σχολικών μονάδων μπορούν, αν επιθυμούν τα σχολεία, να 

αποσταλούν και να Φιλοξενηθούν και στο χώρο της Δ/νσης Π.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Περιβάλλον και Εκπαίδευση 2015 - ΕΝΕΡΓΟΙ 

μα{Jητές για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" θα διοργανωθεί και Ημερίδα παρουσίασης των 

Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί 

από σχολικές μονάδες με παρουσιάσεις των περιβαλλοντικών προγραμμάτων τους 

(powerpoint) από τους ίδιους, με σκοπό την ανταλλαγή και διάχυση καλών πρακτικών 

στην εκπαιδευτική κοινότητα. Για τη Ημερίδα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με 

σχετικό έγγραΦο. 

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες θα απονεμηθούν 

αναμνηστικά διπλώματα. 

Για περισσότερες πληροΦορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κα. Β. Ιππέκη (τηλ.:2310643040 εσωτ.902, 

email:vippeki71@gmaiI.com). 

Παρακαλούμε, όπως λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί, που υλοποιούν 

εγκεκριμένα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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