
 

Σαρ. Γ/λζε:   Αγίνπ Νηθνιάνπ 
                      Σ.Κ. 59200 

Νάνπζα 
Σειέθωλν:     2332025111 

Ηιεθη. Γ/λζε: arapitsa@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο: Μπεθηάξεο Γ., Ληιηόπνπινο Ν. 

ΠΡΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Πεξ ηθεξε ηαθέο  Γ /λ ζε η ο  
Α/ζκ ηαο  & Β/ζκ ηαο  Δθπ /ζεο  
ρώξαο  
2 .Γ /λζε η ο   Α /ζκ ηαο  θα η  
Β/ζκ ηαο  Δθπ /ζεο  ρώξαο  (ππόςε  
ππεπζύλσλ  
ρ .Γξαζηεξ ηνηήησλ) .  
3 .ρνι ηθέο  Μνλάδεο  ρώξαο  
(Γ ηα  ησλ  ππεπζύλσλ  ρ .  
Γξαζηεξ ηνηήησλ  ησλ  Γ/λζεσλ  
Α/ζκ ηαο  & Β/ζκ ηαο  Δθπ /ζεο )  
4 .Κ .Π .Δ .  ρώξαο  

 

Θέκα : ΄΄  Δπηκνξθωηηθνύ ζεκηλαξίνπ εμ απνζηάζεωο γηα εθπ/θνύο  

      Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπ/ζεο γηα ηελ εκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο ΄΄ 
 
 
 
 
Οη Παηδαγσγ ηθέο Οκάδεο (Π .Ο . )  ησλ Κέληξσλ Πεξ ηβαιινλη η θήο  

Δθπα ίδεπζεο (Κ .Π.Δ . )  Βειβεληνύ–ηάηηζηαο ,  Έδεζζαο-Γηαλληηζώλ ,  

Κηζζάβνπ–Διαζζόλαο ,  Μειίηεο,  Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίωλ θαη Νάνπζαο ζην  

πια ίζ ην ησλ δξάζεσλ  γ ηα ηελ Ηκέξα Πεξηβάιινληνο δ ηνξγαλώλνπλ εμ  
απνζηάζεσο επ ηκνξθση ηθό ζεκ ηλάξ ην γ η α  εθπα ηδεπη ηθνύο ,  δ ηάξθε ηαο  
2  σξώλ ,  κε  ζ έκα :  

 

 «Δλέξγεηα, Κιηκαηηθή θξίζε θαη απώιεηα Bηνπνηθηιόηεηαο». 
 

Σν ζεκ ηλάξ ην απεπζύλεηα η ζε εθπα ηδεπη ηθνύο ,  ζηειέρε  
Πεξ ηβαιινλη ηθήο Δθπα ίδεπζεο (Πα η δαγσγ ηθέο Οκάδεο  Κ .Π .Δ . ,  
Τπεπζύλνπο Π.Δ . θαη  Τπεύζπλνπο ρνι η θώλ Γξαζηεξ ηνηήησλ όισλ ησλ  
ε η δ ηθνηήησλ πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γλώζε η ο γ ηα ηελ ελέξγε ηα ,  
ηελ θι ηκαη ηθή θξ ίζε θαζώο θα η ηελ απώιε ηα ηεο β ηνπν ηθ η ιόηεηαο . Η  

εθδήισζε ζα πινπν η εζε ί δ ηαδ ηθηπαθά ηελ Σεηάξηε 9 Ινπλίνπ 2021, από 

ηηο 18:00 ωο ηηο 20:00  κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηειεδ ηαζθέςεσλ CISCO 
Webex  ζηνλ  ζύλδεζκν πνπ  αθνινπζε ί :   
 
https://minedu-secondary.webex.com/minedu-
secondary/onstage/g.php?MTID=ecd0a82404e7f209569fa00e891ae47d1 

 
 

Παξαθαινύκε  όζν η  επη ζπκνύλ  λα  παξαθνινπζήζνπλ  ηελ  επ ηκνξθση ηθή  
δξάζε  λα  ζπκπιεξώζνπλ  ηε  θόξκα  ζηνλ  ζύλδεζκν :   
 

https://forms.gle/ib7MSJF2gazh9VRW6 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  

ΔΚΠ/Η Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΝΑΟΤΑ 

 

 

 
 

 

Νάνπζα, 04/06/2021 

Αξηζ. Πξωη.: 3793 
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ε όζνπο εθπα ηδεπη η θνύο εγγξαθνύλ θαη  παξαθνινπζήζνπλ ηελ  
εθδήισζε  ζα  ρνξεγεζε ί  β εβα ίσζε  παξαθνινύζεζεο .  

Παξαθαινύκε ην όλνκα πνπ ζα ρξεζ ηκνπν ηήζεηε  θαηά  ηελ  
ε ίζνδν ζαο ζηελ πιαηθόξκα CISCO Webex λα ζπκπ ίπηε η κε ην όλνκα  
πνπ δειώζαηε ζηελ θόξκα εγγξαθήο έηζη  ώζηε λα ρνξεγεζεί  ζσζηά ε  
βεβα ίσζε  παξαθνινύζεζεο .  

 
        

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ.  ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΚΠΔ 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
ΜΠΔΚΙΑΡΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

 

 

πλεκκέλα :έλα  (01 )  

Πξόγξακκα  επ ηκνξθσηη θήο  δξάζεο  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, 18:00-20:00 – online 

18:00-18:15 Έλαξμε - Υαηξεηηζκνί 

 
Παρουσίαση εισηγήσεων 

 

18:15-18:25 
Δπαλαζρεδηαζκόο – αλαδεκηνπξγία – απνθαηάζηαζε   
Γθνύιε  Γήκεηξα ,  Μέινο  Π .Ο  ηνπ  ΚΠΔ Μει ί ηεο  

 

18:25-18:45 

Μελ ην πεηάμεηο, παίμε 
Δξγαζηήξ η  θαηαζθεπήο  νξγάλσλ  από  απνξξί κκαηα  
Παπα τσάλλνπ Θνδσξήο ,   κέινο ηεο Π.Ο ηνπ Κ.Π.Δ . Έδεζζαο -
Γηαλλ η ηζώλ 
 

18:45-19:15 
Κιηκαηηθή θξίζε θαη κεηαιηγληηηθή επνρή: Από ην γθξίδν ζην πξάζηλν 
Μάληδαξεο Νηθ . ,  πλ ηδξπηήο ,  ε ηα ίξνο θα η Αλαιπηήο  
Πνιη η ηθήο ,  The  Green  Tank 

19:15-19:30 
Αλαλεώζηκεο πεγέο Δλέξγεηαο: από ην ρζεο ζην ζήκεξα 
Γθαλάηζ ηνο  Αλδξέαο , Τπεύζπλνο θα η  παλόο Κσλ/λνο Αλαπι .  
Τπεύζπλνο  ηνπ  Κ .Π .Δ.  Κ ηζζάβνπ–Διαζζόλαο  

19:30-19:45 
Οη δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Δζληθό Πάξθν Πξεζπώλ 
Γθώγθνπ  Σξ ηαληαθπιιη ά ,  Τπεύζπλε  ελεκέξσζεο  Δ .Π .Α .Π 

19:45-20:00 
Μαζαίλω γηα ην νηθνινγηθό απνηύπωκα – πξνζηαηεύω ηνλ πιαλήηε 
Κνπηζώλεο Δπάγγεινο ,  κέινο ηεο Π.Ο.  ηνπ Κ.Π.Δ . Πεξηνπι ίνπ -
Σξηθθα ίσλ 

 
 

Δξωηήζεηο – ζπδήηεζε 


