
6ο Μαθηηικό Πεπιβαλλονηικό ςνέδπιο με θέμα "Η πόλη πος ονειπεύομαι" 
 

Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο / Τκήκα Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ & 

Βεξηίζθνπ δηνξγαλώλεη ην 6ν Μαζεηηθό Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην κε ζέκα "Η πόιε πνπ νλεηξεύνκαη", ηελ 

Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ 2018, από ηηο 09:00 έσο ηηο 13:30, ζην Γεκαξρείν (Βαζ. Γεσξγίνπ Α’, 1). 

Τν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη γηα έθηε ζπλερή ρξνληά ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ “Βηώζηκε 

πόιε: ε πόιε σο πεδίν εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία” πνπ ζπληνλίδεη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ 

Γξαθείσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.  

Σηε δξάζε ζα ιάβνπλ κέξνο πεξίπνπ 300 καζεηέο από ηε Θεζζαινλίθε θαη άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. Θα 

εθθξάζνπλ -σο ελεξγνί πνιίηεο- ηηο απόςεηο ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ ζηελ πόιε ηνπο θαη ζα 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ηα νξάκαηά ηνπο.  

Οη δξάζεηο ηνπ 6νπ Πεξηβαιινληηθνύ Μαζεηηθνύ Σπλεδξίνπ ζα μεθηλήζνπλ ζηελ Αίζνπζα Μαλόιεο 

Αλαγλσζηάθεο, ζηηο 09.00, κε νκάδεο καζεηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπδεηνύλ ζέκαηα ηεο 

πόιεο ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα. Σηηο 11.00 νη καζεηέο ζα αλαθνηλώζνπλ ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ζηηο 12.30 ζα πξνρσξήζνπλ ζε ςεθνθνξία, γηα λα ηεξαξρήζνπλ ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. (*) 

Σηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Γεκαξρείνπ ζα πινπνηνύληαη παξάιιειεο εθδειώζεηο, όπσο ζεαηξηθά δξώκελα από 

ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ, εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα, έθζεζε κε πόζηεξ θαη 

δεκηνπξγίεο όισλ ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ. 

 

 

(*) Οη ελόηεηεο πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζηα ζηξνγγπιά ηξαπέδηα 
είλαη: 

 Σρνιεία αλνηρηά ζηε γεηηνληά / κε ηα θιεηδηά ζην ρέξη! 
 Πάξθν ή Παξθηλγθ; 
 Πξνηείλνπκε πεδόδξνκν! 
 Με ην ιεπθό κπαζηνύλη ζηελ πόιε πεξπαηώ! Πόιε 

πξνζβάζηκε ζε όινπο! 
 Μεηαθηλνύκαη αλεκπόδηζηα ζηελ πόιε κε αλαπεξηθό 

ακαμίδην! Πόιε πξνζβάζηκε ζε όινπο! 
 Αλ ζα κπνξνύζα ην δξόκν λα άιιαδα … / Σρεδηάδνπκε 

καδί, ην δξόκν μαλά! 
 Ψάρλνληαο ηνλ ελεξγό πνιίηε 
 Με ην πνδήιαην ζηελ πόιε 
 Τνπξίζηαο ζηελ πόιε κνπ! Τνπξηζκόο γηα λένπο 
 Γηαδηθηπαθόο ελεξγόο πνιίηεο; 

 

Αθνινπζεί ην πξόγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ: 



6o Μαθηηικό Πεπιβαλλονηικό ςνέδπιο “Η πόλη πος ονειπεύομαι” 

20 Αππιλίος 2018, ώπερ 8.30 – 13.30, Γημαπσιακό Μέγαπο Θεζζαλονίκηρ  

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  

8.30 - 8.45: Πξνζέιεπζε καζεηηθώλ νκάδσλ. 

 

9.00 – 10.45: Α΄ Μέπορ  

9.00 - 10.45: Αίζνπζα Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο: Δξγαζηήξηα ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα  

9.00 – 10.45: Σηελ απιή ηνπ Γεκαξρείνπ: Γεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα  

 

10.45 - 11.00: Γιάλειμμα  

 

11.00 – 12.30: Β΄ Μέπορ   

11.00 - 12.30: Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ: Χαηξεηηζκνί, παξνπζηάζεηο ηνπ δηθηύνπ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζηξνγγπιώλ ηξαπεδηώλ 

11.00 - 12.30: Απιή ηνπ Γεκαξρείνπ θαη Αίζνπζα Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο: Γεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα 

θαη ζεαηξηθά δξώκελα ησλ κηθξώλ παηδηώλ 

 

12.30 – 13.30: Γ΄ Μέπορ, Αςλή ηος Γημαπσείος 

12.30 - 13.00: Αλαθνηλώζεηο απνηειεζκάησλ. Απνλνκή αλακλεζηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

13.00 - 13.30: Σπκκεηνρή ζε ζύληνκν θνηλό δξώκελν ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ Γεκαξρείνπ.  

 

13.30: Λήξη και αποσώπηζη 


