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ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Λάρισα,  23-10-2020 
 

 Α. Π. : 11536 

 
Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 
FAX                 : 2414409839, 2414409870 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 
Λάρισας 

ΚΟΙΝ : 1.Περιφερειακή Δ/νση  Εκπ/σης 
Θεσσαλίας 

2. Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας  

3. WWF Ελλάς 
4. Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε σεμινάριο  σε συνεργασία με την WWF Ελλάς» 
 

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και το Κ.Π.Ε. Κισσάβου-

Ελασσόνας, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο εξ Αποστάσεως Εκπ/σης την 

Δευτέρα 2/11/2020 από τις 18.00 έως τις 20.00, με θέμα: "Πάμε για Πικνίκ;"  και 

αφορά στη βιώσιμη διατροφή, δηλαδή τη διατροφή που δεν επιβαρύνει το 

περιβάλλον. 

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά και οι οικογένειές τους να 

υιοθετήσουν διατροφικές συνήθειες που δεν εξαντλούν τους φυσικούς πόρους του 

πλανήτη και προστατεύουν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενώ ταυτόχρονα κάνουν 

καλό στην υγεία τους. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος έχει την έγκριση 

παιδαγωγικής καταλληλότητας από το ΙΕΠ και βρίσκεται στην Πλατφόρμα21+. 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: 

• Σύντομη παρουσίαση για τη σχέση διατροφής και περιβάλλοντος. 

• Παιχνίδια από το πρόγραμμα «Το Καλάθι του Πικνίκ» που μπορούν να γίνουν 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή στην τάξη σύμφωνα 
με τα μέτρα πρόληψης του Covid. 

• Πώς θα μετρήσουμε την αλλαγή συνηθειών, βασικό στόχο προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

• Συζητήσεις με πρωτότυπους τρόπους διαδικτυακής διάδρασης και εξοικείωση 
με τα σχετικά εργαλεία 

 



Με την ολοκλήρωση κάθε συμμετέχων/ουσα θα λάβει οδηγίες για τη 

συμμετοχή του σχολείου του στο πρόγραμμα καθώς και βεβαίωση συμμετοχής στο 

σεμινάριο.  

Παρακαλούμε, αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, να 

συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση https://forms.gle/vqwK4dozqAFhxGQQ9 ως την 

Τρίτη 27/10/2020  ή να επικοινωνήσετε με την Υπεύθ. Σχολ. Δρ. Α/θμιας Εκπ/σης 

Λάρισας. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί άμεσα. 

 

                                                           

                                                                   Η  Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

                                                              

 

                                                   Αικατερίνη Καραγιώργου 

 

 

https://forms.gle/vqwK4dozqAFhxGQQ9

