
 

Θέμα: Βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Φεβρουαρίου στη Λαμία. 

Η Διεύθυνση Β' θμιας Εκπαίδευσης 

Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

σεμινάριο με θέμα: «Βιώσιμη διαχείριση του Νερού»

 

Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα της εποχής μας. Τις συνέπειες αυτών των προβλημ

πολλές χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των 

καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό

Στόχος του εργαστηρίου  είναι τόσο η ενημέρωση των 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και του ρόλου των πολιτών, όσο και η εξοικείωσή τους με βιωματικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν 

τους μαθητές. 

Χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου: Κύρια αίθουσα της Δημοτικής Πιν

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 11 Φεβρουαρίου 2015 ώρες: 1

Επιμορφώτρια: Κουλουζάκη Στελλίνα

Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακό στην Π.Ε

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν 

gray@dide.fth.sch.gr και  genipap62@gmail.com

Προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Κύπρου 85, 35100 Λαμία 

Πληρ: Παπαγιαννοπούλου Π. 

Τηλέφωνο-fax: 22310-24705 

email: gray@dide.fth.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

εμινάριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  για τη βιώσιμη διαχείριση του Νερού

Η Διεύθυνση Β' θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής 

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και το Δήμο Λαμίας, 

«Βιώσιμη διαχείριση του Νερού».  

Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα περιβαλλοντικά 

πειες αυτών των προβλημάτων βιώνουν καθημερινά 

ιλαμβανομένων και των χωρών της Μεσογείου. Οι πολίτες μικροί και μεγάλοι

καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.  

Στόχος του εργαστηρίου  είναι τόσο η ενημέρωση των  εκπαιδευτικών αναφορικά με τα ζητήματα ορθής 

πόρων και του ρόλου των πολιτών, όσο και η εξοικείωσή τους με βιωματικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν 

Κύρια αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος»

11 Φεβρουαρίου 2015 ώρες: 18: 00 – 20:30 

Επιμορφώτρια: Κουλουζάκη Στελλίνα, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου 

Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακό στην Π.Ε  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στο τηλ. 22310

genipap62@gmail.com. 

εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Λαμία  6/2/2015 

ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ N.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 782 /Φ 32

ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες του Δήμου 

Λαμίας. 

 

Ο  Διευθυντής  

 

 

                                                                                                      

 

 Σπύρος Α. Πιλιτζίδης 

για τη βιώσιμη διαχείριση του Νερού, την Τετάρτη 11 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής 

και το Δήμο Λαμίας, θα υλοποιήσει βιωματικό 

Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα περιβαλλοντικά 

των βιώνουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι σε 

Οι πολίτες μικροί και μεγάλοι, 

 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τα ζητήματα ορθής 

πόρων και του ρόλου των πολιτών, όσο και η εξοικείωσή τους με βιωματικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν 

ακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος» 

του Δικτύου  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 

συμμετοχή στο τηλ. 22310-24705  ή στο email: 

 

 

 

 

 

 

/Φ 32 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες του Δήμου 
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