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Θέμα: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό  εξ αποστάσεως (εξΑΕ) Σεμινάριο 
με θέμα: Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Φροντίζω το Περιβάλλον- Εκπαίδευση 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία στον Αστικό Χώρο. Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις και Εφαρμογές» 

Προσκαλούμε το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της 8ης 
Ενότητας Ηρακλείου -όπως ορίζονται με την αρ. πρωτ. Φ.31.5/11150/ 
27/10/2021 Απόφαση της Π.Δ.Ε. Κρήτης- σε επιμορφωτικό εξΑΕ σεμινάριο με 
θέμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Φροντίζω το Περιβάλλον- Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία στον Αστικό Χώρο. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 
Εφαρμογές». Το σεμινάριο διοργανώνει η αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου Π.Ε.70  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης των σχολείων της ως άνω Ενότητας Δρ. 
Μπαγιάτη Ειρήνη.  

Το σεμινάριο έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της 
Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το συλλογικό  προγραμματισμό του 
μηνός Δεκεμβρίου του 2021 και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
17/12/2021 και ώρα 18:00-20:00. 

Εισηγήτρια στο σεμινάριο θα είναι η Δρ. Αναστασία Δημητρίου - 
Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών ως αυριανών πολιτών αναφορικά με την αξία του αστικού τοπίου, τις 
μεταβολές στις οποίες αυτό υπόκειται και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προστασία του. Μέσω της  Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία καθίσταται δυνατή, η κατανόηση του ρόλου 
τους ως αυριανοί πολίτες σε σχέση με την υιοθέτηση πρακτικών και την 
ανάληψη δράσεων στην κατεύθυνση της αειφόρου λειτουργίας των πόλεων, 

καθώς το αστικό τοπίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα που προσδιορίζει την 
ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. 

                    Ηράκλειο, 7/12/2021 
                Αρ. Πρωτ.: Φ2/2634 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους κ.κ 
Προϊστ/νους /-ες &  το διδακτικό 
προσωπικό των δημοτικών σχολείων  
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου 
 
Κοιν.:         
• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 
• κ. Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 
 

mailto:pekeskritis@sch.gr


Το  εξΑΕ σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω  της πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων CISCO Webex Meetings και τον υπερσύνδεσμο:  

  (link): https://minedu-primary.webex.com/meet/eimpag  

 

Προτείνεται να μπαίνετε (Join Meeting) στην ηλεκτρονική αίθουσα 

συνδιάσκεψης 5-10 λεπτά πριν την έναρξη του επιμορφωτικού εξΑΕ 

σεμιναρίου, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης. 

Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα 

στην αίθουσα. 

 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 70)  

8ης Ενότητας Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

                                           ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

 

  

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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