
 

Θέμα : Δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Διαχείριση των

σχολεία του Δήμου Λαμίας. 

Η Διεύθυνση Β' θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας

περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το 

θα υλοποιήσει σε σχολεία του Δήμου Λαμίας το 

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν 

 

Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, 

διαρκούν μία διδακτική ώρα (45') 

(παραμένουμε σε κάθε σχολείο όσες ώρες χρειαστεί, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 

μαθητών του). Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου. Επίσης

δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 

πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για 

ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολ

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!» 

Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την ανάδειξή της ως σημαντι

διαχείριση νερού και κατά συνέπεια ως ενεργού φορέα λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση 

της βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Θέμα : Δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στα 

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

σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

θα υλοποιήσει σε σχολεία του Δήμου Λαμίας το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία».

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν 9-13 Φεβρουαρίου 2015. 

Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, 

μία διδακτική ώρα (45') και κάθε διδακτική ώρα παρακολουθούν περίπου 

(παραμένουμε σε κάθε σχολείο όσες ώρες χρειαστεί, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 

μαθητών του). Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου. Επίσης

δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 

πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για 

ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!» το οποίο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της 

Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την ανάδειξή της ως σημαντικού παράγοντα στη βιώσιμη 

διαχείριση νερού και κατά συνέπεια ως ενεργού φορέα λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση 
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ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες του 

Δήμου Λαμίας. 

Υδατικών Πόρων στα 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

SOS και  τη ΔΕΥΑ Λαμίας, 

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 

«Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία». 

Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, 

και κάθε διδακτική ώρα παρακολουθούν περίπου 50 μαθητές 

(παραμένουμε σε κάθε σχολείο όσες ώρες χρειαστεί, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 

μαθητών του). Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου. Επίσης, συνοδεύονται από 

δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 

πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για 

είο, όσο και έξω από αυτό. 

Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΥΔΑΤΙΝΕΣ 

το οποίο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της 

κού παράγοντα στη βιώσιμη 

διαχείριση νερού και κατά συνέπεια ως ενεργού φορέα λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση 

/Φ 32 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές μονάδες του 



• Δηλώσεις συμμετοχής έως τις  5 Φεβρουαρίου,  τηλεφωνικά: 2108228795       e-mail: 

schools@medsos.gr  

• Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα είναι: σχολείο, αριθμός μαθητών, όνομα και 
τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Περισσότερες Πληροφορίες: Κουλουζάκη Στελλίνα  Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μπατζέλη 

Άννα, Υπ. Προγράμματος. 

Προτεραιότητα έχουν τα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε με θεματική το Νερό.

Ο  Διευθυντής  
 
 
                                                                                                       
 

 Σπύρος Α. Πιλιτζίδης 


