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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςε επιμορφωτικζσ ςυναντήςεισ των .Ε.Ε. Εκπαίδευςησ για την 
Αειφορία του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. με θζμα: "Νοηματοδοτώντας το 'αεί' της Αειφορίας". 

χετ.:  
1. N. 4547/2018 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ 102). 
2. ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. B (2)  «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Περιφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου». 
4. Η με αρ. πρωτ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκφκλιοσ  του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Προγραμμάτων Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 
5.Το με αρ. πρωτ. 29657/ΓΔ4/12-03-2021 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.: «Αναςτολι λειτουργίασ Σχολικϊν Μονάδων και Οδθγίεσ για τθν 
Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ». 

 

Οι Σ.Ε.Ε. “Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία” του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ  ςυνδιοργανϊνουν κφκλο τριϊν  δίωρων διαδικτυακϊν   επιμορφωτικϊν  ςυναντιςεων με 
κζμα:  “Νοηματοδοτώντασ το ‘αεί’ τησ Αειφορίασ”  για τουσ/τισ  εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των ειδικοτιτων του  1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.   

Σκοπόσ των ςυναντιςεων είναι θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςα από  αξίεσ τθσ αειφορίασ, 
προςκαλϊντασ ςε ςυηθτιςεισ και εργαςτιρια ςχετικά με τισ προκλιςεισ ςτισ οποίεσ καλείται ο/θ 
εκπαιδευτικόσ να ανταποκρικεί ςιμερα. Βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν αποδοχι του “εαυτοφ”, τθν αποδοχι 
του  “διαφορετικοφ”, τθν “επικοινωνία" και το πϊσ αυτι πραγματϊνεται ςτουσ αβζβαιουσ και γεμάτουσ 
ρίςκο καιροφσ που ηοφμε. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΠΕ.Κ.Ε..) 

 
 
 
 
 
Βζροια,     23  Μαρτίου  2021 
Αρ. Πρωτ.:  849 
 

 
Λ. Στρατοφ 72, Βζροια 591 31 (2οσ όροφοσ) 
*Κτίριο Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν  Ζργων Π.Ε. 
Ημακίασ+ 
3pekes@kmaked.pde.sch.gr 
τθλ.: 23313.53.657 
 
Πλθροφορίεσ: Ακανάςιοσ Χαρίςθσ, 
Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 
e-mail: chath13@gmail.com 
τθλ.: 6974738716 

 

Προς:   

1.Σχολικζσ Μονάδεσ Προςχολικισ, 
Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
και Ειδικισ Αγωγισ του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. 
Μακεδονίασ 
2. Κ.Π.Ε. Ανατολικοφ Ολφμπου 
3. Κ.Π.Ε. Νάουςασ 
4. Κ.Π.Ε. Ζδεςςασ-Γιαννιτςϊν 

 
Κοιν.  

1. Π.Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
2. 1ο, 2ο, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίασ 
3. Δ.Π.Ε. Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ-Σχολικζσ 

Δραςτθριότθτεσ 
4. Δ.Δ.Ε. Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ-Σχολικζσ 

Δραςτθριότθτεσ 

 

mailto:chath13@gmail.com


2 
 

Η πρϊτθ ςυνάντθςθ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν Τρίτθ 30 Μαρτίου, ϊρεσ 18.30-20:00, περιλαμβάνει 
κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ των τεςςάρων Σ.Ε.Ε. “Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία” και κα υλοποιθκεί με βάςθ 
το πρόγραμμα: 

 18.30-18.40  Προςζλευςθ-Ειςαγωγι  

 18.40-18.55 Παςχαλίνα τυλιανοφ, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., «Ο ρόλοσ των ςυναιςθημάτων ςτην ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικϊν» 

 18.55-19.10 Ευαγγελία Παπαθαναςίου, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., «Εγϊ και οι άλλοι: ο ρόλοσ τησ ουςιαςτικήσ 
επικοινωνίασ» 

 19.10-19.25 Αθανάςιοσ Χαρίςησ, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., «Αειφορία  και  ςυμπερίληψη» 

 19.25-19.40 Ειρήνη Ιωαννίδου, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., «Η ζννοια τησ “αειφορίασ” ωσ χϊροσ αντιπαραθζςεων» 

 19.40-20.00 Συηιτθςθ 
 
Η δεφτερθ ςυνάντθςθ, θ οποία περιλαμβάνει τζςςερα διαδικτυακά βιωματικά εργαςτιρια που κα 
διεξάγονται ταυτόχρονα, βαςιςμζνα ςτισ ενότθτεσ των κεωρθτικϊν ειςθγιςεων, με εμψυχωτζσ τουσ 
τζςςερισ Σ.Ε.Ε. “Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία”, κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτη 6 Απριλίου, ώρα 18.30-
20:00. Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ κα δοκεί φόρμα ςτο chat, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να επιλζξουν το 
εργαςτιριο που τουσ ενδιαφζρει να παρακολουκιςουν. Παρατίκεται  ςυνοπτικι περιγραφι των 
ειςθγιςεων και των εργαςτθρίων:  

-Ειςήγηςη  και εργαςτήριο Παςχαλίνασ τυλιανοφ  

Σίτλοσ ειςήγηςησ: «Ο ρόλοσ των ςυναιςθημάτων ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν». 
Επιδίωξθ τθσ παρουςίαςθσ θ ανάδειξθ του κυρίαρχου ρόλου των ςυναιςκθμάτων που βιϊνει ο/θ 
εκπαιδευτικόσ  ςτθ δυναμικι του/τθσ να εξελίςςεται και να ευθμερεί. 
Σίτλοσ εργαςτηρίου: «Τραβϊντασ τα ςφννεφα: Η αξιοποίηςη τησ Τζχνησ ςτην κοινωνικό ςυναιςθηματική 
μάθηςη». 
Επιδίωξθ του εργαςτθρίου είναι θ ςυηιτθςθ και ο αναςτοχαςμόσ για τα ςυναιςκιματα μζςα από τθν 
παρατιρθςθ ενόσ ζργου Τζχνθσ. 
 
-Ειςήγηςη και εργαςτήριο Ευαγγελίασ Παπαθαναςίου:  

Σίτλοσ ειςήγηςησ: «Εγϊ και οι άλλοι: ο ρόλοσ τησ ουςιαςτικήσ επικοινωνίασ». 
Η ουςιαςτικι επικοινωνία ωσ βαςικό ςυςτατικό ςτθν ενδυνάμωςθ του εκπαιδευτικοφ. Επιδίωξθ τθσ 
ειςιγθςθσ είναι θ παρουςίαςθ  τθσ ουςίασ τθσ επικοινωνίασ, των διαφόρων μορφϊν  και   τακτικϊν 
ςτθν  προςζγγιςθ του “άλλου” και του “διαφορετικοφ” ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 
Σίτλοσ εργαςτηρίου: «Εγϊ και οι άλλοι: διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, παιχνίδια εξουςίασ και  ενςυναίςθηςη». 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ κατανόθςθ των διαφόρων μορφϊν επικοινωνίασ, ζκφραςθσ εξουςίασ και 
κατανόθςθσ με βιωματικό τρόπο μζςα από παιχνίδια ρόλων ςε κακθμερινζσ ςυνκικεσ.  
 
-Ειςήγηςη  και εργαςτήριο Αθανάςιου Χαρίςη  

Σίτλοσ ειςήγηςησ: «Αειφορία  και  ςυμπερίληψη». 
Θα κατατεκοφν καλζσ πρακτικζσ και παιδαγωγικζσ-διδακτικζσ προτάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ 
ςυμπερίλθψθσ και τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο ςτο πλαίςιο των Στόχων τθσ Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ.    
Σίτλοσ εργαςτηρίου: «Καλλιεργϊντασ ςυμπεριληπτική κουλτοφρα». 
Στο βιωματικό εργαςτιριο οι εκπαιδευτικοί κα κλθκοφν να υποδυκοφν ρόλουσ μακθτϊν/τριϊν που 
ςυμμετζχουν ςε ςτοχευμζνθ ςτθ ςυμπερίλθψθ δράςθ ςτο ςχολείο με ςκοπό τθ ςυηιτθςθ και απόφαςθ 
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγράμματοσ ςυνεκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ τουσ. 
 

-Ειςήγηςη και εργαςτήριο Ειρήνησ Ιωαννίδου: «Η ζννοια τησ “αειφορίασ” ωσ χϊροσ αντιπαραθζςεων». 
Σίτλοσ ειςήγηςησ: Η ζννοια του «περιβάλλοντοσ», αλλά και  και τθσ «αειφορίασ»,  είναι κατεξοχιν χϊροσ 
αντιπαρακζςεων που ζχουν φτάςει μζχρι και  ςε κεωρίεσ ςυνωμοςίασ. Στθν ειςιγθςθ επιχειρείται μια 
προςζγγιςθ με ςτόχο να αποδομθκοφν ςτοιχεία που παραμορφϊνουν τθν «εικόνα», οδθγϊντασ ςε 
παραπλανθτικι ερμθνεία των πραγμάτων.  
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Σίτλοσ εργαςτηρίου: «Όταν το ςυναίςθημα ... γίνεται ςτόχοσ παραπλάνηςησ». 
Στο εργαςτιριο αυτό κα αναλυκεί μια μελζτθ περίπτωςθσ με αναφορά ςτθν ειςιγθςθ. 

Η τρίτη ςυνάντηςη προγραμματίηεται προσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ και περιλαμβάνει μία δια ηϊςθσ 
ξενάγθςθ ςτα Αρχαία του μετρό Θεςςαλονίκθσ, εφόςον οι επιδθμιολογικζσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν. Σε 
περίπτωςθ που θ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ είναι αδφνατθ λόγω περιοριςμϊν, κα καταβλθκεί προςπάκεια να 
πραγματοποιθκεί διαδικτυακά.  

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ φόρμα https://forms.gle/bPQC2esLJw3bsrAN9  
μζχρι τθ Δευτζρα 29/3 και ώρα 11.00. Στθ ςυνζχεια κα αποςταλεί ςτο e-mail τουσ ο ςφνδεςμοσ Webex 
meetings μζςω του οποίου κα ςυνδεκοφν ςτθ ςυνάντθςθ ςτισ 30/3.  

Οι εκπαιδευτικοί με τθ διλωςθ  ςυμμετοχισ τουσ δεςμεφονται να παρακολουκιςουν τισ δφο ςυναντιςεισ 
ςτισ 30/3 και 6/4. Η ςυμμετοχι ςτθ τρίτθ ςυνάντθςθ είναι προαιρετικι. Θα χορθγθκοφν Βεβαιϊςεισ 
ςυμμετοχισ.  

Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν οι εκπαιδευτικοί.  

 
Με τιμή 

 
Ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία  

 
 

Ακανάςιοσ Χαρίςθσ 
 
 
 
 
Εςωτερική διανομή: 
1. Οργανωτικό Σ.Ε.Ε.  3

ου
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κ.  Ν. Γραίκο. 

2. 3
ο
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίασ. 

 

 

https://forms.gle/bPQC2esLJw3bsrAN9

