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1. Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Θεζζαιίαο 

2. ΠΔ.Κ.Δ.. Θεζζαιίαο 

3. .Δ.Δ. Αεηθνξίαο ΠΔ.Κ.Δ.. 

 Θεζζαιίαο 

4. ρνιηθέο Μνλάδεο ρώξαο (Γηα ησλ 

ππεπζύλσλ ρ. Γξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Γ/λζεσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο) 

5. Κ.Π.Δ. ρώξαο 

6. Τπεπζύλνπο ρ. Γξαζηεξηνηήησλ 

ρώξαο 
 

 

ΘΔΜΑ: Πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήιωζε δηάδνζεο απνηειεζκάηωλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+ «Our Solartown» κε ηίηιν «Εκπαιδευτικό υλικό για την 

ηλιακή θερμική ενέργεια» ηνπ Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ - Σξηθθαίωλ 
 

Η Παηδαγσγηθή Οκάδα (Π.Ο.) ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) 

Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ «Our Solartown – Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ γηαηί θαη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα», δηνξγαλώλεη εμ 

απνζηάζεσο πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήισζε δηάδνζεο απνηειεζκάησλ ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο γηα  

εθπαηδεπηηθνύο, δηάξθεηαο 2 σξώλ, κε ζέκα: «Δθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ ειηαθή ζεξκηθή 

ελέξγεηα». 
Η ελεκέξσζε ζα επηθεληξσζεί ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηίηιν «Our Solartown – Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηαηί θαη πώο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα». Σν πιηθό απηό απεπζύλεηαη ζε καζεηέο αιιά θαη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γλώζεηο γηα ηελ ειηαθή ζεξκηθή 

ελέξγεηα θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή ειηαθνύ ζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηνύλ ζην ζρνιείν ηνπο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλεη επίδεημε ηνπ ειεθηξνληθνύ εξγαιείνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ειηαθήο ζεξκηθήο εγθαηάζηαζεο, ελόο θαηλνηόκνπ ινγηζκηθνύ κε ην νπνίν ν 

θαζέλαο κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηελ θαηαζθεπή ειηαθνύ ζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο. Η πνιιαπιαζηαζηηθή 

εθδήισζε ζα πινπνηεζεί δηαδηθηπαθά ηελ Παξαζθεπή, 2 Απξηιίνπ 2021, από ηηο 18:00 ωο ηηο 20:00  

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηειεδηαζθέςεσλ CISCO Webex ζηνλ ζύλδεζκν πνπ αθνινπζεί:    
https://minedu-primary.webex.com/meet/cpapavasil 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  

ΔΚΠ/Η ΘΔΑΛΙΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΠΔΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

  

 

 

 

 

Σξίθαια, 18/03/2021 

Αξηζ. Πξωη.: 22/Φ.20 
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Παξαθαινύκε όζνη επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα ζηνλ ζύλδεζκν: 

https://forms.gle/Fjzmoq4tyU9fKwJ78 

ε όζνπο εθπαηδεπηηθνύο εγγξαθνύλ θαη παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήισζε 

ζα ρνξεγεζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. 

Παξαθαινύκε ην όλνκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε  θαηά  ηελ είζνδν ζαο ζηελ πιαηθόξκα 

CISCO Webex λα ζπκπίπηεη κε ην όλνκα πνπ δειώζαηε ζηελ θόξκα εγγξαθήο έηζη ώζηε λα 

ρνξεγεζεί ζσζηά ε βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.   

 

 

 

        Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΚΠΔ 

 

             

 ΠΑΠΑΒΑΙΛΔΙΟΤ ΥΡΗΣΟ 

 

πλεκκέλα: έλα (01) 

Πξόγξακκα επηκνξθσηηθήο δξάζεο 

 

 

Παραςκευή, 2 Απριλίου 2021, 18:00-20:00 –  
online από το Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Περτουλίου-

Τρικκαίων, Λόφοσ Προφήτη Ηλία, Τρίκαλα  
18:00-18:30 Έλαξμε - Υαηξεηηζκνί 

Παρουςίαςη των Πνευματικών Αποτελεςμάτων - IOs 

18:30-18:45 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ Erasmus+ : Our Solartown –  Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

γηαηί θαη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα – Βξαβείν 

Πεξηερόκελα ηνπ Our Solartown 

Παπαβαζηιείνπ Υξήζηνο, Τπεύζπλνο ηνπ Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ 

IO1:  Περιετόμενα ηοσ προγράμμαηος Our Solartown 

18:45-19:00 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1, Γηδαθηηθή Δλόηεηα 2, E-learning 

Κνπηζώλεο Δπάγγεινο, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ  Κ.Π.Δ. 

Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ 

IΟ2:  Θεωρηηικές Ενόηηηες ζτεηικά με ηην ηλιακή θερμική ενέργεια 

19:00-19:15 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3, Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4.1, Παηρλίδηα ξόιωλ 
Σδέιηνπ Δπηπρία,  κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ  Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-

Σξηθθαίσλ 

IΟ2:  Θεωρηηικές Ενόηηηες ζτεηικά με ηην ηλιακή θερμική ενέργεια 

19:15-19:30 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4.2, Γηδαθηηθή Δλόηεηα 5, Γηδαθηηθή Δλόηεηα 6 

Κνηξώλε Μαξία-Σεξέδα, αλαπι. Τπεύζπλε ηνπ  Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ 

IΟ3:  Πρακηικές ενόηηηες ζτεηικά με ηην ηλιακή θερμική ενέργεια 

19:30-19:45 

Δξγαιείν ζρεδηαζκνύ εγθαηάζηαζεο ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

Κόθθαιεο Θσκάο, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ  Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-

Σξηθθαίσλ 

  IΟ4:  Ηλεκηρονικό εγτειρίδιο διαδικαζίας σλοποίηζης 

19:45-20:00 πδήηεζε – Κιείζηκν  

https://forms.gle/Fjzmoq4tyU9fKwJ78

