
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  Δράση για το Κλίμα» 

Η Δ/νση  Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων 

συνδιοργανώνει με το Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Ελασσόνας διαδικτυακή δράση με θέμα: «Φροντίζω το 

κλίμα, Αλλάζω συνήθειες». 

Η δράση θα υλοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Κρίση, 

που ήταν η 25η Σεπτεμβρίου  σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζήσαμε αυτές 

τις μέρες στην περιοχή μας και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και 

γενικότερα των πολιτών και τη διαμόρφωση στάσεων και αξιών προστασίας της φύσης σε μια 

προσπάθεια παγκόσμιας κινητοποίησης για την προστασία του Κλίματος 

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά επιθυμούν με έργα ζωγραφικής, βίντεο, 

κειμένων, κατασκευών με μηνύματα για την προστασία του πλανήτη και για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης. 

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών στη δράση αυτή μέσω του 

διαδικτύου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας δημιούργησε ένα 

Padlet με θέμα: «Φροντίζω το κλίμα, Αλλάζω συνήθειες», στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://kpethess.mysch.gr/ , όπου μπορεί ο καθένας να στείλει το δικό του μήνυμα για την 

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 

Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   

            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 
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Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &     

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

Κ.Π.Ε. Κισσάβου–Ελασσόνας 
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Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε στο σχολείο για τα ακραία καιρικά φαινόμενα των 

ημερών μας, τις συνήθειες που πρέπει να αλλάξουμε και τις δράσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε 

αν θέλουμε να έχουμε ένα κλίμα βιώσιμο, μια φύση στην οποία θα ζούμε ποιοτικά εμείς και οι 

επόμενες γενιές.  Μια ευκαιρία να αναζητήσουμε και να συζητήσουμε λύσεις για το πρόβλημα. 

Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπ/κοι των σχολείων σας. 

  

 

 

Η Προσωρινή Διευθύντρια Π.Ε. 

Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 


