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ΠΡΟ:  
1. κα. Μαρία Αντωνίου, Επικεφαλισ του Γραφείου 

του Πρωκυπουργοφ ςτθ Θεςςαλονίκθ  
2. κ. Αλζξανδρο Κόπτςθ, Περιφερειακό Διευκυντι 

Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ 
3. κ. Νικόλαο Γραίκο, Οργανωτικό .Ε.Ε. 3

ου 

ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ 
4. κ. Ιωάννθ Καηταρίδθ, Διευκυντι Δ.Δ.Ε. Πιερίασ 
5. κ. Μαρία Ράντηου, Επίκουρθ Κακθγιτρια,  

Α.Π.Θ.  
6. κ. ωτιρθ ζρμπο, Αναπλθρωτι Κακθγθτι  

Δ.Π.Θ. 
7. κ. Θεοδϊρα Αντωνακάκθ, φμβουλο, Σράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ  
8. κ. Κωνςταντίνα Χρυςανκοποφλου, .Ε.Ε. 1

ου 

ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ  
9. Κ.Π.Ε. Ανατολικοφ Ολφμπου  
10. Κ.Π.Ε. Ζδεςςασ –Γιαννιτςϊν  
11. Κ.Π.Ε. Νάουςασ  
12. Κ.Π.Ε. Ελευκερίου Κορδελιοφ-Βερτίςκου  
13. Κ.Π.Ε. Ποροΐων 
14. χολεία Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ .Ε.Ε. Α. Χαρίςθ 
15. Εκπαιδευτικοφσ ειςθγθτζσ/τριεσ των δράςεων, 

15/5, 22/5, 2/6, 5/6. 
16. M.M.E. 

 
Κοιν.  
Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ 
  

ΘΕΜΑ : «Ευχαριστήρια επιστολή-Δελτίο Τύπου»  

 

Με τθλε-θμερίδα αφιερωμζνθ ςτθν Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, 
ολοκλθρϊκθκε ο κφκλοσ των τεςςάρων επιμορφωτικϊν τθλε-ςυναντιςεων  του .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για 
τθν Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ με κζμα «Βιωματικι/ανακαλυπτικι μάκθςθ και 
καλλιζργεια δεξιοτιτων διά ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ».  

 Η  τθλε-θμερίδα τθσ 5θσ Ιουνίου διοργανϊκθκε ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ 
του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ για παρουςίαςθ των προγραμμάτων 
αειφορίασ και των ςχεδίων δράςθσ και ςυνδυάςτθκε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος.  

 τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδεσ επιςθμάνκθκε το ενδιαφζρον του Τπουργείου Παιδείασ για τθν 
εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν αειφορία, το οποίο με εγκφκλιό του πρότεινε ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ και τα Κ.Π.Ε. τθ διοργάνωςθ δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για το περιβάλλον 
το διάςτθμα από 5 ζωσ 12 Ιουνίου, με φετινό ςφνκθμα «Η Ώρα τθσ Φφςθσ».  
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 Η ςθμαςία τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και του ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ τονίςτθκε κατά 
τουσ χαιρετιςμοφσ ςτθν θμερίδα. Η κ. Μαρία Αντωνίου, επικεφαλισ του Γραφείου του Πρωκυπουργοφ 
ςτθ Θεςςαλονίκθ, μασ τίμθςε ιδιαίτερα με τθν παρουςία τθσ και με μεςτό πολιτικό και επιςτθμονικό 
λόγο επιςιμανε το ενδιαφζρον τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ για τθν αειφορία, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ κ.  Αλζξανδροσ Κόπτςθσ, ο Οργανωτικόσ υντονιςτισ του 3ου Π.Ε.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ κ. 
Νικόλαοσ Γραίκοσ και ο Διευκυντισ τθσ  Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ τίμθςαν τθν 
εκδιλωςθ με τουσ χαιρετιςμοφσ τουσ και τόνιςαν τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορικι 
διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και τθ ςθμαςία τθσ βιωματικισ/ανακαλυπτικισ μάκθςθσ ςτο πεδίο τθσ 
εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία, μζςα από  τον πλοφτο των προγραμμάτων  που υλοποιοφνται από 
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.  

Οι δφο αξιόλογεσ προςκεκλθμζνεσ ειςθγιτριεσ ςτθν θμερίδα τθσ 5θσ Ιουνίου, κ. Θεοδϊρα 
Αντωνακάκθ, φμβουλοσ Κλίματοσ και Βιωςιμότθτασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ  και  κ. Μαρία Ράντηου, 
Επίκουρθ Κακθγιτρια Α.Π.Θ. κατζκεςαν πολφ ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ του κζματοσ, τόςο 
τεχνοκρατικζσ όςο και παιδαγωγικζσ, με τισ ειςθγιςεισ «Κλιματικι αλλαγι: επιπτϊςεισ, πολιτικζσ και θ 
κλιματικά ουδζτερθ οικονομία»  και «Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία. 
Μια πρόκλθςθ για τθ διδακτικι πράξθ», που προκάλεςαν τθν προςοχι και το ενδιαφζρον των 
ςυμμετεχόντων.  

Αλλά και ςτισ άλλεσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ο κ. ωτιρθσ ζρμποσ, Αναπλθρωτισ 
Κακθγθτισ Διεκνοφσ Πολιτικισ Δ.Π.Θ., ενθμζρωςε και ευαιςκθτοποίθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε 
κζματα ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και μετανάςτευςθσ με τθν ειςιγθςθ  «Αειφορία και 
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν: Η γεωπολιτικι διάςταςθ ενόσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςε μετάβαςθ», ενϊ θ 
ςυνάδελφοσ .Ε.Ε. του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.. Κ. Μακεδονίασ κ. Κωνςταντίνα Χρυςανκοποφλου ζδωςε το ςτίγμα 
των δυνατοτιτων εργαλείων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ μιλϊντασ με κζμα «Η ενςωμάτωςθ 
ψθφιακϊν εργαλείων ςτθν εξ αποςτάςεωσ αλλά και τθ διά ηϊςθσ βιωματικι και διερευνθτικι μάκθςθ». 

Εξίςου όμωσ ενδιαφζρουςεσ ιταν και όλεσ οι ειςθγιςεισ των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν 
μονάδων για προγράμματα αειφορίασ, ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και ςχεδίων δράςθσ που 
ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν το 2019-20 διά ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ (θ τθλε-θμερίδα τθσ 5/6 ιταν 
αφιερωμζνθ ςτα ςχολεία παιδαγωγικισ ευκφνθσ, αλλά ςτισ προθγοφμενεσ τθλε-ςυναντιςεισ, 15 
Μαΐου, 22 Μαΐου και 2 Ιουνίου, ειςθγιςεισ ζγιναν και από εκπαιδευτικοφσ ςχολείων επιςτθμονικισ 
ευκφνθσ).  Ειςθγθτζσ και από τα Κ.Π.Ε. Ανατολικοφ Ολφμπου, Ζδεςςασ –Γιαννιτςϊν, Νάουςασ, 
Ελευκερίου Κορδελιοφ–Βερτίςκου και Ποροΐων  πλαιςίωςαν με τα καινοτόμα προγράμματά τουσ όλεσ 
τισ δράςεισ, ενϊ πολφτιμεσ ιταν και οι παρεμβάςεισ ςτελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, όπωσ 
τθσ κασ Ελζνθσ Δθμθτριάδου, Τπεφκυνθσ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ ΔΙ.Δ.Ε. 
Ημακίασ.   

Απ’ όλεσ τισ παρουςιάςεισ και τισ ςυηθτιςεισ προζκυψε το ςυμπζραςμα ότι θ εκπαιδευτικι 
κοινότθτα, ςχολικζσ μονάδεσ και υποςτθρικτικζσ δομζσ, κατά τθν ιδιαίτερθ ςχολικι χρονιά 2019-20, 
προιγαγαν μζςα από τθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία τουσ ςτόχουσ τθσ  Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, 
«επενδφοντασ» ςτθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των γενεϊν και ςτθν ευθμερία των νζων για ζναν κόςμο 
δικαιότερο, ευθμεροφντα,  ς’ ζναν υγιι πλανιτθ.  

Εγκάρδιεσ ευχαριςτίεσ και ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ/εσ που ςυνζβαλαν ςτθν υλοποίθςθ και 
επιτυχία και των τεςςάρων επιμορφωτικϊν δράςεων και ιδιαίτερα ςτα μζλθ των εκπαιδευτικϊν 
κοινοτιτων των  ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ, Διευκυντζσ/ντριεσ και υλλόγουσ 
Διδαςκόντων/ουςϊν,  για τθ ςυνεργατικι διάκεςθ και τθν ετοιμότθτα να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ 
των Σ.Π.Ε., ϊςτε να διαχυκοφν οι δράςεισ τθσ 2/6 και 5/6  και ςε ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν, με αφορμι 
τθν Ημέρα Περιβάλλοντος.   

                                                                          Με τιμή 

 

Ο .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία  

 

Ακανάςιοσ Χαρίςθσ  
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