
                      

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

 Λάρισα,  09-06-2021 
 

 Α. Π. : 5370 

 
Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας 

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

2. Σ.Ε.Ε. Αειφορίας Θεσσαλίας 
3. Δήμος Αγιάς 
 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα στο Μεταξοχώρι 
ΣΧΕΤ. : Αρ. Πρωτ. : Φ13/59267/Δ7/26/5/2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ., με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος 2021» 

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

αποδεχόμενη την πρόταση του Δήμου Αγιάς και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, διοργανώνει σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας, το Σάββατο 12 

Ιουνίου 2021, πεντάωρη επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Μεταξοχώρι: εκεί που σμίγουν οι 

δρόμοι του μεταξιού και του κερασιού με το νερό και την πέτρα». 

Στην εποχή της γενικευμένης κρίσης και των καταιγιστικών αλλαγών σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο η διαφύλαξη του φυσικού και του πολιτιστικού πλούτου που 

κληρονομήσαμε και οφείλουμε να διατηρήσουμε στο ακέραιο για τις μελλοντικές γενιές 

αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Η επιμορφωτική ημερίδα σκοπό έχει αφενός να 

κινητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια οι μαθητές τους να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες ώστε να διαμορφώσουν αντιλήψεις και πρακτικές οι οποίες θα προωθήσουν το 

όραμα της Αειφόρου κοινωνίας κι από την άλλη να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν και να 

προβάλλουν τον τόπο τους σεβόμενοι παράλληλα την πολιτισμική ποικιλότητα της κοινωνίας 

γύρω τους.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας έχει αποσταλεί θα συναντηθούμε στις 10.00 το 

πρωί στην πλατεία του χωριού και θα περιηγηθούμε σε διαδρομές περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής αξίας. Έχει προβλεφθεί και η μετακίνηση  με λεωφορείο για τα πιο μακρινά μέρη 

και γεύματα, όπως πρωινό και μεσημεριανό. 

    



Στα πλαίσια προστασίας των συμμετεχόντων από την πανδημία του Covid 19 και 

λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης, η ημερίδα θα γίνει εξ ολοκλήρου σε εξωτερικό χώρο. 

Θα τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των συμμετεχόντων και θα έχουν προβλεφθεί 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επειδή θα συμπεριλάβει περπάτημα, κρίνεται 

απαραίτητο οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν μαζί τους απαραίτητο εξοπλισμό (καπέλο, νερό, 

αθλητικά παπούτσια). 

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων 

εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Π.Ε. Λάρισας, και επειδή ο αριθμός ατόμων είναι 

συγκεκριμένος (25-30 άτομα), παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα στην φόρμα: 

https://forms.gle/hcAoBmvvzqWkqsTa7  μέχρι την Παρασκευή  10/6/2021.  

    Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί άμεσα. 

                                                                          

                                                                         

                                                                          Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

                                                                                                                                         

                                                                           Αικατερίνη Καραγιώργου 

https://forms.gle/hcAoBmvvzqWkqsTa7
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