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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε 

πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία» 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα 
Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημοτικά και Γυμνάσια, να συμμετάσχουν σε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφορία με τίτλο: “Ερευνούμε το σχολείο μας, τη 
γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον”.  
 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο  πλαίσιο: 
-  του  εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης 
-  του θεματικού έτους 2012-13: «Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση» της 
Δεκαετίας της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UNESCO 

-  των προγραμμάτων του ΚΠΕ που δίνουν έμφαση στην αειφορία στο επίπεδο της πόλης 
με γενικό τίτλο «Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη»  

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα 
στην κοινωνία, την φύση, τον πολιτισμό και την οικονομία, γεγονός που εξασφαλίζει μια 
ολιστική και συστημική ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει με όραμα τη 
βιώσιμη-αεροφόρο Θεσσαλονίκη των επόμενων 100 χρόνων.  
 
Στόχος του, είναι η δραστηριοποίηση των μαθητών και μαθητριών στο άμεσο περιβάλλον 
του σχολείου τους, στο οποίο άλλωστε περνούν και ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού 
τους χρόνου και στο άμεσο περιβάλλον της γειτονιά τους, όχι μόνο ως μικροί ερευνητές, 
αλλά και ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά και 
αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή τους σ' αυτά για τη 
διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.  
 
Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε δύο πόλους: α) το σχολείο και το σχολικό περιβάλλον και β) 
τη γειτονιά και το τοπίο της. Θα υλοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Μάιο του 
2013. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα 
υποστηριχθούν στην υλοποίησή του από παιδαγωγική / εκπαιδευτική και από υλικοτεχνική 
άποψη από το Κ.Π.Ε. και τον Δήμο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις προθέσεις των 
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συντονιστών του προγράμματος, εντάσσεται και η οργάνωση μαθητικού συνεδρίου στο 
οποίο θα παρουσιαστεί το έργο των σχολικών μονάδων και θα προβληθεί η άποψή τους 
για το μέλλον. 
 
Παρακαλούμε τις σχολικές ομάδες, των Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού και όλων των 
τάξεων του Γυμνασίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
προτεινόμενο πρόγραμμα να δηλώσουν την επιθυμία τους συμπληρώνοντας τη συνημμένη 
αίτηση, η οποία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kpe-thes@otenet.gr ή θα 
αποσταλεί στο φαξ 2310757130. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει μέχρι τις 24 
Οκτωβρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στην συνέχεια θα προσκληθούν για να 
ενημερωθούν εκτενώς από τους συντονιστές του προγράμματος.  
 
Σημειώνουμε, ότι η αίτηση αυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή σχεδίου υλοποίησης 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που όπως προβλέπεται από την σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου πρέπει να κατατεθεί στην τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό αυτό 
πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν να το υποβάλλουν στην τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης 
και ως σχέδιο προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Κέντρου μας, 
www.kpe-thess.gr  και του Δήμου Θεσσαλονίκης http://www.greenparty.gr/ . 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

 

 Η υπεύθυνη του ΚΠΕ,  

 Χρυσούλα Αθανασίου  
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ΑΙΤΗΣΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον”.  

 Σχολική μονάδα   

Ταχυδρομική διεύθυνση    

Τηλέφωνο    

Ε‐mail    

Ονοματεπώνυμο  Τηλέφωνο  Ε‐mail 

     Ενδιαφερόμενοι  Εκπαιδευτικοί 

     

Τάξη & Αριθμός μαθητών   

Πρόκειται να υλοποιήσετε 
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης; (Αν ναι, με τι θέμα;)   

Ονοματεπώνυμο διευθυντή 
σχολικής μονάδας   

 

 

 
 

 


