
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

    

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Θέμα: Ημερίδες στα σχολεία του Καστελλορίζου 
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών, στο πλαίσιο 

της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, και ως συντονιστικός φορέας των Εθνικών Θεματικών 

Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο Απορρίμματα: Τα χρήσιμα…«άχρηστα» 

και «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», σε συνδιοργάνωση με το Γραφείο Σχολικών 

Συμβούλων Ν. Δωδεκανήσου (κα Αδαμαντία Φατσέα, Σχολική Σύμβουλος) και σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου-Τομέας 

Σχολικών Δραστηριοτήτων (κα Δήμητρα Καφρίτσα και κα Ευαγγελία Μουλά, Υπεύθυνες 

Σχολικών Δραστηριοτήτων), πραγματοποίησε δύο ημερίδες στο Καστελλόριζο. 

Συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Καστελλόριζου το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 και 

την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 επιμορφώθηκαν στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί των 

σχολικών μονάδων του νησιού, καθώς και μαθητές/τριες από το Δημοτικό Σχολείο.  

Θέμα των ημερίδων ήταν: «Το νερό και τα απορρίμματα ως αντικείμενα μελέτης σε 

Μαθησιακά Σχέδια στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας και της Εκπαίδευσης για την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών     

Έδεσσα, Τ.Κ. 58200 

Τηλ.:23810-51337, FAX: 23810-21737 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: kpeedessa@sch.gr 

http://kpe-edess.pel.sch.gr  

 

  

 

 

 

 

mailto:kpeedessa@sch.gr
http://kpe-edess.pel.sch.gr/


   

 

 

Αειφορία» και «Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναφορικά με το νερό και τα 

απορρίμματα-Εργαστήριο με τη συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών». 

Το Σάββατο 1
η
 Ιουνίου, το πρόγραμμα της ημερίδας αναπτύχθηκε σε  τρία μέρη:  

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μέσω skype με τις 

Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης, κα Δήμητρα Καφρίτσα και 

Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου κα Ευαγγελία Μουλά, οι οποίες παρουσίασαν τον τρόπο 

ανάπτυξης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος για την πρόληψη της ρύπανσης στη 

θάλασσα. Τεκμηρίωσαν παιδαγωγικά το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τα προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρότειναν δράσεις που μπορούν να υλοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στο σχολείο μέσω των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Στο δεύτερο μέρος η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών κα 

Σοφία Θεοδωρίδου και η Σχολική Σύμβουλος κα Αδαμαντία Φατσέα, αφού αναφέρθηκαν 

στην Εκπαίδευση για την Αειφορία θεωρημένη μέσα από το ιδεολόγημα της 

μετανεωτερικότητας, ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς μέσω παραδειγμάτων καλής 

πρακτικής, σχετικά με την αξία του νερού ως φυσικού, ενεργειακού, οικονομικού και 

πολιτιστικού πόρου, καθώς και τη σημασία της μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων. 

Επίσης τόνισαν την παιδαγωγική αξία της συμμετοχής και των μαθητών στη διαμόρφωση-

σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας και του περιεχομένου της.  

Στο τρίτο μέρος οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα δικό τους μαθησιακό σχέδιο 

στο πνεύμα της μετανεωτερικότητας γύρω από τη θεματική του νερού. Σε αυτήν τη φάση 

παράθεσαν παιδαγωγικές τεχνικές μέσω των οποίων ανέμεναν να ενεργοποιήσουν τους 

μαθητές τους να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και να συμβάλουν στο σχεδιασμό των 

μαθησιακών προσεγγίσεων-δράσεων που εντέλει θα ακολουθηθούν στην πράξη.  

Την Κυριακή 2 Ιουνίου, στην ημερίδα συμμετείχαν εκτός από τους εκπαιδευτικούς 

και μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου. Επικαιροποιήθηκε με τη συμβολή των 

τελευταίων το μαθησιακό σχέδιο που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί την προηγούμενη 

ημέρα. Η ποικιλία και το πλήθος των προτάσεων που διατυπώθηκαν από τους μαθητές 

εξέπληξαν ευχάριστα και ενέπνευσαν τους ενήλικες συμμετέχοντες. 



   

 

 

Στο τέλος της ημερίδας οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης της σκοποθεσίας των ημερίδων. Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν αλλά και από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

ημερίδων, καταγράφηκε η ικανοποίηση των επιμορφούμενων ως προς τη γνώση και τις 

εμπειρίες που απέκτησαν και η πρόθεσή τους να εντάξουν στην προετοιμασία του 

μαθήματός τους τη δημιουργία μαθησιακών σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο της 

μετενεωτερικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας 

στη μετακίνηση ζητήθηκε να υπάρξει συνέχεια στην επιμόρφωση, είτε δια ζώσης είτε εξ 

αποστάσεως.  

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών δώρισε στη σχολική κοινότητα του Καστελλόριζου 

εκπαιδευτικό υλικό  σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που αφορούσε στο αντικείμενο της 

επιμόρφωσης. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν και συνέβαλαν στην αποτελεσματική 

οργάνωση και πραγματοποίηση των επιμορφωτικών ημερίδων, δηλαδή, τον κ. Διονύση 

Μεσσάρη Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη Δ/ντη 

Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, τον κ. Γεώργιο Τσιαβό Δ/ντη Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

Δωδ/σου, τις κ.κ. Χρυσούλα Χαρισμαΐδου και Μούζακ Μπέττη-Τζόαν, Δ/ντριες των 

Σχολείων του Καστελλόριζου, και κυρίως τους εξαίρετους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

που συμμετείχαν ενεργά στις διεργασίες των ημερίδων. 

 

        
 

 

 

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ  


