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Προς:  

Πίνακα αποδεκηών 

 

 

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκπαιδεσηικών ζε ηεηραήμερο περιβαλλονηικών δράζεων 

ζηην Κωνζηανηινούπολη» 

 

Τν Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο δηνξγαλώλεη θαη θέηνο 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 8 σο 11 Μαξηίνπ 2018. Τν ζέκα ηεο θεηηλήο ρξνληάο είλαη ην εμήο:  

«Η θάλαζζα ποσ μας ενώνει» 

θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο “Ζ γεσγξαθία σο επίγεπζε ηεο παηξηδνγλσζίαο”. 

Αθνξά δε ζην κεηαλαζηεπηηθό θαη πξνζθπγηθό δήηεκα, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ δηαθνξεηηθνύ, ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη ζηνλ πεξηβαιινληηθό εγγξακκαηηζκό. 

 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 ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε ησλ αμηώλ ζηα 

ειιεληθά γξάκκαηα ζηα ζρνιεία ηεο νηθνπκέλεο, ζηε βησκαηηθή απόδεημε ηνπ αλζξσπηζκνύ πνπ 

παξαθάκπηεη ηελ γεσγξαθία θαη παξέρεη κήλπκα επαηζζεηνπνίεζεο ζε πνιινύο απνδέθηεο, ζηελ 

έλλνηα ηεο παηξίδαο πνπ νη κεηαθηλήζεηο ησλ ιαώλ θάησ από δηάθνξεο ζπλζήθεο ηελ 

πξνζεγγίδνπλ θαη ηελ εξκελεύνπλ πνηθηινηξόπσο (εζλνινγηθέο, ζξεζθεπηηθέο δεζκεύζεηο, 

πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, ηζηνξηθά αδηέμνδα, ζπλαηζζεκαηηθέο αλεζπρίεο). 

 Σηελ 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/workshop-konstantinoupolis-2018/. 
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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.   

 Όζνη επηζπκνύλ λα εληζρύζνπλ ηηο δξάζεηο σο ζπλεξγαδόκελνη θνξείο παξαθαινύληαη λα 

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

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310587545. 

 Σπλεκκέλα αθνινπζεί ελδεηθηηθό πξόγξακκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα 

ηεο εκεξίδαο θαη ηνπο επηπιένλ ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο ζα επαλέιζνπκε δηεμνδηθά. 

 
Ο Γιεσθσνηής 

Γ.Γ.Δ. Γσηικής Θεζζαλονίκης 

 
 

 

 

 

 

 
Μαηζιάρης Α. Παύλος 

Πολιηικός Μητανικός ΠΔ 12.01 

 

 

Πίνακας αποδεκηών 

1. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

2. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

3. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο ππόςε Υπεπζύλσλ Π. Δ. & Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

4. Σρνιηθέο Μνλάδεο ηεο ρώξαο κέζσ ησλ Υπεπζύλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο & Σρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

5. Σρνιηθέο Μνλάδεο ηεο Γ.Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

6. Κ.Π.Δ. ηεο ρώξαο 

7. Γξαθείν Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

8. Εσγξάθεην Λύθεην Κσλζηαληηλνύπνιεο 

 

 

ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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