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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερήσια επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο 

«Προσεγγίζοντας περιβαλλοντικές αξίες στα προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης σε συνεργασία 

με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας και το Δήμο Θέρμης οργανώνει ημερήσια επιμορφωτική συνάντηση 

με τίτλο «Προσεγγίζοντας περιβαλλοντικές αξίες στα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 

Στόχος της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τη σημασία της 
ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών αξιών στο σχεδιασμό προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέσα από τη σύνδεση της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με την Περιβαλλοντική Ηθική αρχικά και την Εκπαίδευση Αξιών στη 

                                                      

                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜ & Δ/ΘΜ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
                    ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ            
                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
                           (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ 

 
 

 
 
                                                      
                                                      
 
 
 
                                        Θέρμη, 23/01/2023 
                                     Αρ. πρωτ: 15 

 
 

 
      Τ.Θ.                  : 4005, Λιβάδι 
      Τ.Κ. – Πόλη     : 57006 Θέρμη 
      Πληροφορίες : Λουκία Λιθοξοΐδου 
      Email                : kepea.thermis.livadi@gmail.com 
      Τηλέφωνο      : 23960 61210, 6944246338 

ΠΡΟΣ :   1. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας  
                     Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης  
                     Κεντρικής Μακεδονίας  
                     δια των  
                     Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                
                     και Σχολικών Δραστηριοτήτων 
                     των αντίστοιχων Διευθύνσεων 
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 -  Γραφείο Παιδείας 
                7.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα προσεγγίσουν διάφορες κατηγορίες 
περιβαλλοντικών αξιών και θα διερευνήσουν ποικίλες διδακτικές στρατηγικές για 
την ανάπτυξη των αξιών. Η τελική επιδίωξη είναι οι εκπαιδευτικοί να εμβαθύνουν 
στο σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων σε ομάδες εργασίας ανά 
σχολική βαθμίδα. Στη συνέχεια θα αναστοχαστούν τις πρακτικές τους, 
συγκρίνοντας τις ηθικές αξιακές προσεγγίσεις με τις τεχνοκρατικές στην επίλυση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, από τη μία πλευρά, και διερευνώντας το ρόλο τους 
ως εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αξιών, από την άλλη μεριά. Τέλος, θα αναδειχθεί 
η σημασία του βιώματος σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Η συνάντηση θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης στο Λιβάδι 
και στο πεδίο, το Σάββατο  4 Μαρτίου 2023 στις 9.15 και περιλαμβάνει εισηγήσεις, 
εργαστήρια και μετακίνηση στο πεδίο σύμφωνα με το πρόγραμμα: 

 

9.15-9.30 
Προσέλευση  

9.30-9.45 
Γνωριμία των συμμετεχόντων, Α. Κωνσταντινίδης, Α. Οικονομίδης   

9.45-10.15 Εισήγηση: Οι αξίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λ. Λιθοξοΐδου 

10.15-12.15 Εργασία σε ομάδες - Παρουσιάσεις: Διδακτικές στρατηγικές (ηθικό 
δίλημμα, ανάλυση αξιών, διασαφήνιση αξιών, τεχνικές δράσης, 
ενστάλαξη, ενσυναίσθηση, κ.α.), Λ. Λιθοξοΐδου, Α. Κωνσταντινίδης, Α. 
Οικονομίδης   

12.15-12.45 Διάλειμμα καφέ 

12.45-13.15 Εισήγηση: Ηθική ή τεχνοκρατική διαχείριση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων; Κριτική προσέγγιση & 

Ο ρόλος της/ του εκπαιδευτικού στην προσέγγιση αξιών στα 
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Λ. Λιθοξοΐδου 

13.15-14.15 Βιωματική προσέγγιση: Περίπατος στο δάσος και τον οικισμό, Α. 
Κωνσταντινίδης, Α. Οικονομίδης   

14.15-14.30 
Αναστοχασμός, παρατηρήσεις, πώς νιώθουμε φεύγοντας από τη 
συνάντηση 

14.30 
Γεύμα - Λήξη της συνάντησης 

 
Όσες/ οι συμμετέχουσες/ οντες επιθυμούν, μπορούν να γευματίσουν σε ταβέρνα 
του χωριού.  

Οι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην 
επιμορφωτική συνάντηση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω 
φόρμα μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023         
https://forms.gle/vuEt3ohghuNP1JKQ9                         

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων  είναι 30 εκπαιδευτικοί από τις Διευθύνσεις Α’/θμιας 
και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν ο αριθμός 
συμμετεχόντων υπερβεί τα 30 άτομα, τότε για την επιλογή των συμμετεχόντων, 
αφενός,  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της 

https://forms.gle/vuEt3ohghuNP1JKQ9
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αίτησης και, αφετέρου, θα γίνει προσπάθεια αντιπροσώπευσης διαφορετικών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και βαθμίδων.  

 

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. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η επιμορφωτική συνάντηση μπορεί 
να αναβληθεί για το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023. 

Η παραπάνω δράση δεν έχει δαπάνη για το δημόσιο. 

Η επιμορφωτική δράση 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. 

 

                                                                       

                                                                       Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.ΠΕ.Α Θέρμης 

                                                                                       
                                                                                  Λουκία Λιθοξοΐδου, Ph.D. 


