
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Επιμορφωτική εκδήλωση «Εκπαιδευτικό υλικό για την ηλιακή θερμική 

ενέργεια», ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων 2 Απριλίου (18:00-20:00) 

ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση του μαθητικού διαγωνισμού «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή», 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού- ΕΛΛΕΤ (έως 19 Απριλίου 2021) 

 
ΘΕΜΑ 1ο: : Επιμορφωτική εκδήλωση «Εκπαιδευτικό υλικό για την ηλιακή 

θερμική ενέργεια» 

Σχετ.: αρ.πρωτ. 22.Φ/20/18.3.21, έγγραφο του ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, στο 
πλαίσιο των δράσεων  του προγράμματος Erasmus+ «Our Solartown – Οι μαθητές 
μαθαίνουν γιατί και πώς να χρησιμοποιούν την ηλιακή θερμική ενέργεια», 
διοργανώνει εξ αποστάσεως πολλαπλασιαστική εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων 
του ανωτέρω προγράμματος για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα: 
«Εκπαιδευτικό υλικό για την ηλιακή θερμική ενέργεια». 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για την ηλιακή θερμική ενέργεια 
καθώς και την κατασκευή ηλιακού θερμικού συστήματος στα περιβαλλοντικά 
προγράμματα που υλοποιούν στο σχολείο τους. Στους συμμετέχοντες θα γίνει 
επίδειξη του ηλεκτρονικού εργαλείου προγραμματισμού ηλιακής θερμικής 
εγκατάστασης, ενός καινοτόμου λογισμικού με το οποίο ο καθένας μπορεί να 
σχεδιάσει την κατασκευή ηλιακού θερμικού συστήματος. Η πολλαπλασιαστική 
εκδήλωση θα υλοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021, από τις 
18:00 ως τις 20:00  μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO Webex στον 
σύνδεσμο που ακολουθεί:    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

 

Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70, Πάτρα 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
Τηλ.  : 2610 229249                        
Fax  : 2610 229258 
E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  :http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    
                                                   

 
 
Πάτρα, 22/3/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/3164 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐας 

 
 

 
 

mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


https://minedu-primary.webex.com/meet/cpapavasil 
Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική δράση 

να συμπληρώσουν τη φόρμα στον σύνδεσμο: 
https://forms.gle/Fjzmoq4tyU9fKwJ78 
Σε όσους εκπαιδευτικούς παρακολουθήσουν την πολλαπλασιαστική εκδήλωση 

θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Παρακαλούμε το όνομα που θα 
χρησιμοποιήσετε  κατά  την είσοδο σας στην πλατφόρμα CISCO Webex να συμπίπτει 
με το όνομα που δηλώσατε στην φόρμα εγγραφής έτσι ώστε να χορηγηθεί σωστά η 
βεβαίωση παρακολούθησης.   
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο “Το 
κλίμα αλλάζει .... αλλάζω ζωή” της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού –ΕΛΛΕΤ για το σχολικό έτος 2020-2021 
 Σχετ.:  αρ. πρωτ. Φ.14/146327/ΦΔ/152843/Δ1/10-11-2020 έγκριση του ΥΠΑΙΘ 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/146327/ΦΔ/152843/Δ1/10-11-2020 
εγγράφου με θέμα «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο “Το 
κλίμα αλλάζει.... αλλάζω ζωή” της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
–ΕΛΛΕΤ για το σχολικό έτος 2020-2021» σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική 
ημερομηνία συμμετοχής στον εν θέματι Διαγωνισμό παρατείνεται έως τη 
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ. 

Οι συμμετοχές υποβάλλονται έως και τις 19 Απριλίου 2021 είτε στέλνοντας 
τα αρχεία ή τον σύνδεσμο στο vimeo (στην περίπτωση του βίντεο) ηλεκτρονικά μέσω 
email στο spe@ellinikietairia.gr,  είτε στέλνοντας ταχυδρομικώς τις δημιουργίες σας 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Τ.Κ. 105 58, 
Αθήνα. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες του διαγωνισμού, καθώς και 
στο επισυναπτόμενο της εγκυκλίου έγγραφο. 

 
 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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