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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση για την 

κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση» στις 10/03/2021 

 

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που είναι δεσμευμένοι στην προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κινητοποίησης των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση για την κλιματική κρίση, διοργανώνουν 
σύγχρονη από απόσταση (webinar) επιμορφωτική ημερίδα την Τετάρτη 10/03/2021 και ώρες 
18.00 - 20.30, με τίτλο: «Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση» 
την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 & ώρες 18:00- 20:30 
Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας είναι να ανοίξει η συζήτηση για την Κλιματική Εκπαίδευση, 
μια εκπαίδευση αναγκαία για το σχολείο, ώστε η σχολική κοινότητα ως ολότητα να 
συνειδητοποιήσει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσει τρόπους 
προσαρμογής στα ακραία κλιματικά φαινόμενα και να υιοθετήσει συμπεριφορές φιλικές προς 
το περιβάλλον που θα συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μια εκπαίδευση 
εξίσου αναγκαία και καθοριστική για ολόκληρη την κοινωνία, αφού μόνο μέσα από την 
καθολική συστράτευση μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση.  
Την ημερίδα πλαισιώνουν έγκριτοι επιστήμονες που με το επιστημονικό τους έργο συμβάλλουν 
στη μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως: Χρήστος Ζερεφός, Κώστας 
Καρτάλης, Μαρία Δασκολιά και η Δημοσιογράφος σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας  
Μάχη Τράτσα.   
H πλατφόρμα υλοποίησης της ημερίδας θα είναι το Webex Events. Ο σύνδεσμος για τη 
συμμετοχή στην εκδήλωση θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί στην 
ηλεκτρονική αίτηση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την 
ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση https://forms.gle/E1uzDpgfLRC3RH2y6 μέχρι την Πέμπτη  
04/03/2021 
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα θα τηρηθεί χρονική 
σειρά προτεραιότητας.  

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  
Πρόγραμμα ημερίδας 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ 

Mαρούσι  1-3-2021 

 

Αρ. Πρωτ. 1730 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Β' Αθήνας 

12:14 μ.μ. (πριν από 4 λεπτά) 

11666/ 

Προς:  Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω των 

Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας  
 
Κοιν: 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ 

https://forms.gle/E1uzDpgfLRC3RH2y6

