
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                              Κ.Ε.ΠΕ.Α ΘΕΡΜΗΣ

     
                 Θέρμη, 23/09/2022

                Αρ. πρωτ.: 88

                                      

            Ταχ. Δ/νση       : Λιβάδι
            Τ.Κ. – Πόλη     : 57006 Θέρμη
            Πληροφορίες : Λουκία Λιθοξοΐδου
             Email               : kepea.thermis.livadi@gmail.com
            Τηλέφωνο      : 6944246338

ΠΡΟΣ :  1. Σχολικές Μονάδες Α’/θμιας &   Β’/θμιας 
                    Εκπαίδευσης  Ανατολικής & Δυτικής  
                    Θεσσαλονίκης δια  των  Υπευθύνων 
                    Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ.:   1. Υ.ΠΑΙ.Θ. - Διεύθυνση Υποστήριξης 
                   Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης  για την          
                   Αειφορία
                   Τμήμα Α’: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και  
                   την Αειφορία
               2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ 
                    Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
               3. Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία  
                   2ου, 3ου, 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
                4. Κ.Π.Ε./ Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθερίου Κορδελιού &    
                     Βερτίσκου
                5.  Κ.Π.Ε./ Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Κ. Μακεδονίας
                6. Δήμος Θέρμης -  Διεύθυνση Κοινωνικής και 
                     Εκπαιδευτικής Πολιτικής
                7.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., υπόψη κας. Τσάκαλη

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  συμμετοχής  σε  ημερήσια  επιμορφωτική  συνάντηση  με

τίτλο «Η φύση και ο οικισμός του Λιβαδίου  στα εκπαιδευτικά προγράμματα

του ΚΕΠΕΑ Θέρμης»

Το  Κέντρο  Εκπαίδευσης  για  το  Περιβάλλον  και  την  Αειφορία  Θέρμης  σε

συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και

το Δήμο Θέρμης οργανώνουν δια ζώσης ημερήσια επιμορφωτική συνάντηση με

τίτλο  «Η φύση και ο οικισμός του Λιβαδίου  στα εκπαιδευτικά προγράμματα

του ΚΕΠΕΑ Θέρμης».

Στόχος της συνάντησης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης,

να  ενημερωθούν  για  τα  προγράμματά  του,  αλλά  και  να  εξερευνήσουν  το

οικιστικό και φυσικό περιβάλλον του Λιβαδίου την εποχή του κάστανου.
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Η  συνάντηση  θα  υλοποιηθεί  στις  εγκαταστάσεις  του  Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Θέρμης  στο
Λιβάδι και στον περιβάλλοντα χώρο, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022  στις 9.15
και περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήριο και μετακίνηση στο πεδίο:

 «Ανακαλύπτοντας τη ζωή στα δάση του τόπου μας», Λουκία Λιθοξοΐδου

 «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, παραδοσιακός τρόπος ζωής και αειφορία», 
Αριστείδης Κωνσταντινίδης

 «Βιοποικιλότητα και παραδοσιακές καλλιέργειες», Αλέξανδρος Οικονομίδης
 «Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», εργαστήριο, 

Λουκία Λιθοξοΐδου

 Ξενάγηση   στον  οικισμό  του  Λιβαδίου,  Δημήτρης  Γουδήρας,  Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας

 Περιήγηση σε δασικό μονοπάτι, Παιδαγωγική Ομάδα

Οι εκπαιδευτικοί  που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική
συνάντηση  μπορούν  να  δηλώσουν  συμμετοχή  μέχρι  την  Παρασκευή  30
Σεπτεμβρίου  2022  στην  παρακάτω  φόρμα:
https://forms.gle/3SWsgUW8NGBrQAKH7

Ο  μέγιστος  αριθμός  ατόμων   είναι  50  εκπαιδευτικοί  από  τις  Διευθύνσεις
Α’/θμιας  και  Β’/θμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής  Θεσσαλονίκης.  Εάν ο αριθμός
συμμετεχόντων υπερβεί τα 50 άτομα, τότε θα δοθεί προτεραιότητα στους/ στις
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Για τη  μετακίνηση στο Λιβάδι  ο  Δήμος  Θέρμης  θα διαθέσει  ένα λεωφορείο,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από το ΙΚΕΑ στις
8.30. Η αναχώρηση από το Λιβάδι προς το ΙΚΕΑ θα γίνει στις 16.00. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  επιμορφωτικής  συνάντησης  ο  Δήμος  Θέρμης  θα
προσφέρει καφέ και βουτήματα.

Όλοι/ -ες οι συμμετέχοντες/ -ουσες μπορούν να γευματίσουν σε ταβέρνα του
χωριού, εάν το επιθυμούν. Η συμμετοχή θα γίνει με προσωπικά τους έξοδα.

Οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά και τη διατροφή θα διευθετηθούν αργότερα
και οι  συμμετέχοντες/  ουσες θα ενημερωθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
τους.

Μετά την παραλαβή και την  επεξεργασία των αιτήσεων θα αποσταλεί μήνυμα
αποδοχής της αίτησης συμμετοχής στη επιμορφωτική συνάντηση. Με τη λήξη
της θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η παραπάνω συνάντηση δεν έχει δαπάνη για το δημόσιο.

Η  επιμορφωτική  συνάντηση  διοργανώνεται  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο
υλοποιείται  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού,  Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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https://forms.gle/3SWsgUW8NGBrQAKH7


                                                                       Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.ΠΕ.Α Θέρμης

                                                                            
                                                                                Δρ. Λουκία Λιθοξοΐδου
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