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Προς:  

Πίνακα αποδεκηών 

 

 

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκπαιδεσηικών ζε ηεηραήμερο περιβαλλονηικών δράζεων 

ζηην Κωνζηανηινούπολη» 

 

Σν Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο δηνξγαλώλεη θαη θέηνο γηα δέθαηε ρξνληά νδνηπνξηθό πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζην Εσγξάθεην Λύθεην, 

σο ζπλέρεηα ηεο πνιπεηνύο πξνζπάζεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηε Γ. Γ. Δ. Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο ζηα ζρνιεία ηεο νκνγέλεηαο ππό ηελ Αηγίδα ηεο Α.Θ. Παλαγηόηεηνο ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ, θ. θ. Βαξζνινκαίνπ, από 21 ως 24 Φεβροσαρίοσ 2019. Σν ζέκα ηεο 

θεηηλήο ρξνληάο είλαη ην εμήο:  

«Περιβάλλον, τολείο, Κοινωνία». 

 Ηδηαίηεξνο ζηόρνο ε ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο νκνγέλεηαο 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (ελεκέξσζε 

γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ηε βησζηκόηεηα). 

 Δπίζεο ε ζύζθημε δεζκώλ θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηνλ θνηλσληθό εγγξακκαηηζκό κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

νκνγέλεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιαδηθή θιίκαθα ζηελ ελ ιόγσ 

δξάζε θαη πξνβνιή ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ελεξγνύ πνιίηε. 

 ηελ δξαζηεξηόηεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί απ’ όιε ηελ Διιάδα ύζηεξα 

από ζπλελλόεζε κε ην Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γ.Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηελ 

παξαθάησ θόξκα: http://dide-v.thess.sch.gr/yperival/prosklisi-ekpedeftikon-se-tetraimero-stin-

konstantinoupoli/. 
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 Δπειπηζηνύκε ζηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ζηελ πξνζσπηθή ζαο δηάζεζε λα δηαθηλήζεηε ηελ 

πξόζθιεζή καο ζ’ απηό ην κνλνπάηη πνπ εκπεξηέρεη γλώζε, ζπγθίλεζε, θηιάλζξσπε πξνζθνξά, 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη απνηειεί πιένλ παλειιαδηθό ζεζκό ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη ηε βησζηκόηεηα.  

 Δλ όςεη ηεο επεηεηαθήο δέθαηεο εκεξίδαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο ειιεληθήο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη απηήο ηεο Πόιεο, πάληα ππό ηελ Αηγίδα ηεο Α.Θ.Π. ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ, ζαο θαινύκε λα κνηξαζηείηε καδί καο: 

 Κείκελα κε αλαξηήζεηο, ζρόιηα θη εληππώζεηο ζαο ζε κνξθή word θαζώο θαη video θαη 

θσηνγξαθίεο ζε κνξθή jpg, από πξνεγνύκελεο εκεξίδεο καο ζηελ Πόιε ζηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο γόληκεο δεθαεηνύο πεξηόδνπ. 

 Ηδέεο – πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο επηθείκελεο εκεξίδαο έηζη ώζηε λα 

δηακνξθώζνπκε ην πξόγξακκα ηεο. 

 Σα αλσηέξσ κπνξείηε λα ηα ζηείιεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

thalassapoumasenonei@gmail.com πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο δξάζεο 

καο http://thalassapoumasenonei.blogspot.com/. 

 Όζνη επηζπκνύλ λα εληζρύζνπλ ηηο δξάζεηο σο ζπλεξγαδόκελνη θνξείο παξαθαινύληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310587545. 

 πλεκκέλα αθνινπζεί ελδεηθηηθό πξόγξακκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα 

ηεο εκεξίδαο θαη ηνπο επηπιένλ ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο ζα επαλέιζνπκε δηεμνδηθά. 

 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ Α΄ΓΗΟΗΚΖΣΗΚOY 

 
 
 

ΜΑΡΗΑ ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ 
 

Ο Γιεσθσνηής 
Γ.Γ.Δ. Γσηικής Θεζζαλονίκης 

 
 
 

Μαηζιάρης Α. Παύλος 
ΠΔ81 Πολιηικών Μητανικών - Αρτιηεκηόνων 

 

 

Πίνακας αποδεκηών 

1. Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν 

2. Εσγξάθεην Λύθεην Κσλζηαληηλνύπνιεο  

3. Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Γεληθή Γηεύζπλζε πνπδώλ 
Π.Δ.&Γ.Δ.- Γ/λζε Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία           
Email: disedu@minedu.gov.gr 

4. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

5. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο 

6.  Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο ππόςε Τπεπζύλσλ Π. Δ. & ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

7.  ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο ρώξαο κέζσ ησλ Τπεπζύλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο & ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

8.  ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο Γ.Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

9. Κ.Π.Δ. ηεο ρώξαο 

10. Γξαθεία Παηδείαο Γήκσλ πεξηνρήο επζύλεο καο. 

 

 

mailto:thalassapoumasenonei@gmail.com
http://thalassapoumasenonei.blogspot.com/
mailto:disedu@minedu.gov.gr

		2019-01-15T13:54:08+0200




