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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (3-10-19) 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

        Αργυρούπολη, 2-10-2019 

        Αρ. πρωτ. 51 

 

ΠΡΟΣ: 1) Τη Δ.Ε., Ε.Ε. και τα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής 

2) Τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και     

Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής 

3) Τα ΚΠΕ της Αττικής 

 
 

Θέμα: Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο 

ΥΠΑΙΘ – Διαμόρφωση καταλόγων συμμετοχών για την έκδοση σχετικής 

Απόφασης από τη Γενική Γραμματέα. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η πρότασή μας, μετά τη διευρυμένη μας Συνέλευση, για τη διοργάνωση 

Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας έγινε δεκτή από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ και 

θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγύ από τις 9:30 

μέχρι τις 14:00 εκείνης της μέρας. 

 Το πλαίσιο υλοποίησης και το πρόγραμμα της Ημερίδας θα έχουν ως εξής : 

 

Τίτλος Ημερίδας: «Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: ο ρόλος της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου» 

Α. Συμμετοχές Εκπαιδευτικών 

1) Συμμετοχή των μελών της Διοικούσας και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΕΚΠΕ 

Αττικής 

2) Συμμετοχή των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ της Αττικής (Αργυρούπολης, 

Δραπετσώνας, Λαυρίου και Ελευσίνας) 

3) Συμμετοχή των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των τοπικών 

Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αττικής 

4) Συμμετοχή 10 εκπαιδευτικών από κάθε Δ/νση που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. στα 

Σχολεία με προτεραιότητα στα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ.  
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Β. Επιμορφωτικό μέρος 

Η Ημερίδα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την Πολιτική Ηγεσία (Υπουργός, Γεν. 

Γραμματέας), θα ακολουθήσει η στοχοθεσία και το πλαίσιο εργασίας από πλευράς της 

ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και στη συνέχεια θα έχουμε τις δύο κεντρικές εισηγήσεις: α) από τον 

Ακαδημαϊκό, Καθηγητή κύριο Χρήστο Ζερεφό για την Κλιματική Αλλαγή και β) από τον 

Καθηγητή του ΕΚΠΑ κύριο Ευθύμιο Λέκκα για την Αντιμετώπιση των Καταστροφών από 

την Κλιματική Αλλαγή. 

Μετά από αυτά θα ακολουθήσει διάλειμμα για καφέ και στη συνέχεια: 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες με το συντονισμό στελεχών 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τα ΚΠΕ και από τις Διευθύνσεις Εκπ/σης 

προκειμένου να εκπονήσουν προτάσεις και άξονες επεξεργασίας σχολικών 

προγραμμάτων Π.Ε.  

Διάχυση: Όλη η εργασία του επιμορφωτικού μέρους (χαιρετισμοί, εισηγήσεις, 

πορίσματα ομάδων εργασίας), θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, 

των ΚΠΕ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να έχει 

πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός. 

Προκειμένου να διαμορφωθεί ο πίνακας συμμετεχόντων μέχρι την Πέμπτη 17 

Οκτωβρίου 2019  και να εκδοθεί στη συνέχεια από τη Γενική Γραμματέα η Απόφαση 

που θα δίνει την Άδεια συμμετοχής και την Άδεια εισόδου, παρακαλούμε να δηλώσουν 

συμμετοχή: α) όσα μέλη της Δ.Ε. και Ε.Ε. της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, β) όσα μέλη των 

Παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ, γ) όποιοι Υπεύθυνοι Π.Ε. Α/θμιας και Β/θμιας 

προτίθενται να λάβουν μέρος στην Ημερίδα, δ) οι εκπαιδευτικοί Σχολείων που επιθυμούν 

να συμμετέχουν (στέλνοντας την αίτησή τους στους κατά τόπους Υπευθύνους Π.Ε.).  

Παρακαλούμε τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων να κοινοποιήσουν την προκήρυξη 

αυτή στα Σχολεία της περιοχής τους και να επιλέξουν αξιοποιώντας τη γνώση και την 

εμπειρία τους (αφού δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Εγκύκλιος) Εκπαιδευτικούς που 

προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα ΠΕ. στο Σχολείο τους, δίνοντας προτεραιότητα 

σε μέλη της ΠΕΕΚΠΕ (το τελευταίο μπορεί να γίνει σε συνεννόηση μαζί μας) και να μας 

προωθήσουν τις τελικές καταστάσεις μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στο e-

mail secretary@kpea.gr . 

 

Ελπίζουμε ότι η Ημερίδα αυτή θα σηματοδοτήσει τον επείγοντα χαρακτήρα της 

θεματικής προτεραιότητας της Κλιματικής Αλλαγής στην Περιβαλλοντική Παιδεία. 

                   

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
 

Ο  Γενικός  Γραμματέας                                                             Ο     Πρόεδρος 

 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης                                                     Γιώργος  Φαραγγιτάκης       
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