
                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ
           ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Λάρισα,  12-10-2022

                      Α. Π. : 14654

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 : 
- Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπ/σης Θεσσαλίας,
-     Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Λάρισας σε σκυταλοδρομία

“Running out of time” »

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

ενημερώνει ότι συμμετέχει στη Σκυταλοδρομία “Running out of time” που διοργανώνεται από

το Διεθνές  Ίδρυμα για την  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE )  και  υποστηρίζεται  από  την

UNESCO. Στην Ελλάδα το ελληνικό μέρος της σκυταλοδρομίας συντονίζει η Ελληνική Εταιρία

Προστασίας  της  Φύσης.  Η Σκυταλοδρομία  “Running out of time”  είναι  μια  παγκόσμια

διοργάνωση όπου χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφέρουν χέρι χέρι τη σκυτάλη αναδεικνύοντας

την ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, για να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για ένα

βιώσιμο πλανήτη.

Σύμφωνα  με  τους  διοργανωτές,  η  σκυταλοδρομία  7.767  χλμ.  ξεκίνησε  από  την

Γλασκώβη της Σκωτίας που φιλοξένησε την 26η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, (COP26) για

την Κλιματική Αλλαγή  και θα καταλήξει στο Sharm el–Sheikh της Αιγύπτου που θα φιλοξενήσει

την 27η διάσκεψη (COP27).  Η σκυταλοδρομία είναι αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή και

έχει  ως  στόχο  να  σταλεί  στους  ηγέτες  του  COP27  ένα  ηχηρό  μήνυμα  για  ένα  ασφαλές

κλιματικά μέλλον. Μέσα στη σκυτάλη θα βρίσκεται το μήνυμα από τους πολίτες και ιδιαίτερα

τους  νέους  που θα επιδοθεί  στους  παγκόσμιους  ηγέτες  στην  COP27.  Ένα μήνυμα που θα

απαιτεί  ποιοτική  εκπαίδευση για  το  κλίμα για  όλους.  Ώστε  όλοι  μας  να  αποκτήσουμε  τις

δεξιότητες,  τη  γνώση  και  τις  ευκαιρίες  για  να  χτίσουμε  βιώσιμες,  κλιματικά  ανθεκτικές
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κοινότητες  και  να  επιτύχουμε  μηδενικές  εκπομπές  και  να  περιορίσουμε  την  αύξηση  της

παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό C.

Στις 26/10/2022 η σκυταλοδρομία θα περάσει από τη Λάρισα στις 23:00 το βράδυ.

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας στις 17:30 μπροστά στο Φρούριο (μπροστά στο Ηρώο

των Πεσόντων) της πόλης μας προγραμματίζεται καλλιτεχνική δράση με τους/τις μαθήτριες

των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκ/σης Λάρισας.

Τα  παιδιά  ως  μελλοντικοί  ενεργοί  πολίτες  αυτού  του  τόπου  θα  αποτυπώσουν  τα

μηνύματά τους  με τους προβληματισμούς τους  και τις προτάσεις τους για την  προστασία της

φύσης και την κλιματική αλλαγή  σε ένα μεγάλο πανό που θα στηθεί το βράδυ, στο σημείο

από όπου που θα περάσουν οι δρομείς.

             Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Σχολικών

Δραστηριοτήτων. 

Παρακαλούμε,  με  ευθύνη  των  Δ/ντών-ντριών  και  Προϊσταμένων  των  Σχολικών

Μονάδων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, να ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.

                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                               Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

                                                                                               Αικατερίνη Καραγιώργου
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