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ΘΔΜΑ : «Δνημέπωζη για ηα εκπαιδεςηικά, επιμοπθωηικά και άλλα ππογπάμμαηα ηος 

ΚΠΔ Απγςπούποληρ καηά ηη ζσολική σπονιά 2012 - 13». 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνύπνιεο ζπλερίδεη γηα δέθαηε όγδνε 

ρξνληά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ρξνληά απηή επεξεάδεηαη από  ηε βαζεηά νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ηηο αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα. Δμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θαη 

άιια πξνβιήκαηα όπσο ν κηθξόο αξηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ ΚΠΔ ζε ζρέζε 

κε ηνλ αξηζκό ησλ ρνιείσλ ηεο Αηηηθήο, ε έιιεηςε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, νη 

γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνζηέζεθαλ πέξπζη ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

κεηαθηλήζεσλ ζρνιείσλ ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θ.ά. Δπηπρώο ηνπνζεηήζεθαλ έγθαηξα ζηηο 

Γ/λζεηο νη Τπεύζπλνη Π.Δ. πνπ είλαη νη άκεζνη ζπλεξγάηεο καο θαη πξνθεξύρζεθε ε 

ζηειέρσζε ηνπ λένπ ΚΠΔ Διεπζίλαο γηα ηνλ Οθηώβξην. 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη νη δξάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θέηνο είλαη νη 

παξαθάησ:  

Α. Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα: Σα ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ καο είλαη:  

α) «Σο Γάζορ – ηο πεπιαζηικό ππάζινο» (γηα Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λύθεηα), 

β) «Σο νεπό – ηα πέμαηα» (γηα Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηάμεηο Γεκνηηθνύ, Γπκλάζηα, Λύθεηα) 

γ), «Γαζικέρ πςπκαγιέρ – αποκαηάζηαζη ηοπίος» (γηα Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηάμεηο Γεκνηηθνύ, 

Γπκλάζηα, Λύθεηα), 

δ) «Η θάλαζζα» (γηα Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λύθεηα), 

ε) «Σο κςκλοθοπιακό – η αημοζθαιπική πύπανζη» (γηα Δ΄, Σ΄ ηάμεηο Γεκνηηθνύ, 

Γπκλάζηα, Λύθεηα), 

ζη) «Δπικονίαζη ζε θπςγανικά οικοζςζηήμαηα» (γηα Δ΄, Σ΄ ηάμεηο Γεκνηηθνύ, Γπκλάζηα, 

Λύθεηα) θαη 

δ) «Δνέπγεια – εξοικονόμηζη ζηο ζσολείο, ζηο ζπίηι, ζηον ηόπο μαρ» (γηα Δ΄, Σ΄ ηάμεηο 

Γεκνηηθνύ, Γπκλάζηα, Λύθεηα).  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΑΣΣΗΚΖ 
 

ΓΖΜΟ  ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

ΚΔΝΣΡΟ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Σαρ. Γ/λζε : Μπνπκπνπιίλαο 3,                    

Σ.Κ. :           16451    Αξγπξνύπνιε 

Σει. : 210-9959250, Φαμ : 210- 9959251   

      website  : www.kpea.gr                                                                         

e- mail  : acee@otenet.gr                                                                        

      Πιεξνθνξίεο : Γηώξγνο Φαξαγγηηάθεο                                                        

                      Θεκηζηνθιήο κπαξνύλεο 

Βαθμ. Πποηεπαιόηηηαρ:  ΔΠΔΙΓΟΝ 

 

Αξγπξνύπνιε 12/9/2011 

Αξ.πξση. 115 

Πξνο :  

1. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο. 

2. Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αηηηθήο 

3. Όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Αηηηθήο 

4. Γήκν Διιεληθνύ – Αξγπξνύπνιεο 

Κύξην Γήκαξρν θαη Αληηδεκάξρνπο  

Παηδείαο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ 

   

 

http://www.kpea.gr/
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Σα πξνγξάκκαηα δηαξθνύλ από ηιρ 8.20 έωρ 13.50  θαη απεπζύλνληαη ζε ζρνιηθέο 

νκάδεο έσο 30 καζεηώλ/ηξηώλ αλά νκάδα. Πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγή ζε νινκέιεηα, εξγαζία ζε 

νκάδεο, εξγαζία ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα εξγαζηήξηα θαζώο θαη επηζθέςεηο πεδίνπ 

(ζην βνπλό, ζην ξέκα, ζηελ αθηή, ζηε γεηηνληά θ.ν.θ.). Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

επηζθέςεσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ καζεηηθώλ νκάδσλ ρνιείσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Τπεπζύλνπο ΠΔ ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ πξνο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απεπζύλνληαη ηα 

ρνιεία. Πξνηηκώληαη καζεηηθέο νκάδεο πνπ πινπνηνύλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην ρνιείν ηνπο. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νη ζπλνδνί 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ επηκνξθσζεί ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.  

Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ρνιεία ηνπ Γήκνπ Διιεληθνύ - Αξγπξνύπνιεο θαη ηα ρνιεία πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ην ΚΠΔ ζηα ζεκαηηθά ηνπ Γίθηπα («Υξπζνπξάζηλν Φύιιν», «Ζ Θάιαζζα», 

«Γαζηθέο Ππξθαγηέο»).  

Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθώλ νκάδσλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ καζεηώλ, όζν θαη ηεο θαιήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηά ηε 

κεηαθίλεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

θαη νη ίδηνη, ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΚΠΔ θαη ζην πεδίν. Δπεηδή δελ δηαζέηνπκε θπιηθείν νη καζεηέο 

ζπλήζσο θέξλνπλ καδί ηνπο θνιαηζηό γηα ην δηάιεηκκα (βέβαηα πξνζθέξνπκε θαη εκείο έλα 

κηθξό θέξαζκα κε θνπινπξάθηα). Ζ ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα ηεξεί ηνπο όξνπο πνπ 

πξνβιέπεη ην ζεζκηθό πιαίζην γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε  ΚΠΔ.  

Καιό είλαη θάζε ρνιείν λα πξνεηνηκάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην δπλαηόλ εληόο ησλ ρξνληθώλ πιαηζίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ώζηε 

λα πινπνηείηαη ην πξόγξακκα ησλ 7 δηδαθηηθώλ σξώλ κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ηα 

πξνγξάκκαηα. ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηά ην θιείζηκν ηεο εκεξνκελίαο επίζθεςεο ην 

ΚΠΔ ζα απνζηέιιεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο πεξηερνκέλνπ, κεζνδνινγίαο, πξόζβαζεο θιπ. 
 

Β. Δπιμοπθωηικά ζεμινάπια - ημεπίδερ: Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξσζνύλ 

κε ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ ζα θζάζνπλ ζηα ρνιεία ηνπο από ηηο νηθείεο Γ/λζεηο Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.  Σα ζεκηλάξηά καο έρνπλ γεληθό ζεσξεηηθό κέξνο θαη πξαθηηθό-

παηδαγσγηθό κέξνο κε βάξνο ζε αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε, ζην πεδίν θαη ζην εξγαζηήξην. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ηελ ηειεπηαία κέξα ζρεδηάδνπλ ζε νκάδεο ζρνιηθό πξόγξακκα 

Π.Δ. θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηνύληαη εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά ηδξύκαηα, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη άιινπο θνξείο. 

Δηδηθά θέηνο ζα γίλνπλ θαη νη εμήο δύν εκεξίδεο: 

- ε πξώηε ζα αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνύο Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ 

ηνπ Γήκνπ Διιεληθνύ -  Αξγπξνύπνιεο πνπ επηζπκνύλ λα εκπιαθνύλ ζε ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα Π.Δ. θαη δελ έρνπλ πξνεγνύκελε επηκόξθσζε 

- ε δεύηεξε ζα αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Γ’ Αζήλαο πνπ 

επίζεο δελ έρνπλ πξνεγνύκελε επηκόξθσζε ζηελ Π.Δ. 
 

Γ. Θεμαηικά Γίκηςα: Θα ζπλερηζηεί, ε ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθώλ δηθηύσλ ηνπ ΚΠΔ «Γαζηθέο 

Ππξθαγηέο – Απνθαηάζηαζε ηνπίνπ» θαη «Ζ Θάιαζζα». ηα δίθηπα νη ζρνιηθέο νκάδεο 

επσθεινύληαη από ηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια ρνιεία θαη από 

ηελ νξγαλσκέλε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ην ΚΠΔ θαη νη 

ζπλεξγαδόκελνη θνξείο (ΑΔΗ, άιια ΚΠΔ, Γήκνη, Τπεύζπλνη ΠΔ, Κπβεξλεηηθνί θαη κε 

Κπβεξλεηηθνί θνξείο θ.ι.π.). Σν Κέληξν καο επίζεο ζπκκεηέρεη θαη ζε ζεκαηηθά δίθηπα άιισλ 

θνξέσλ όπσο «Ζ ελέξγεηα» ηνπ ΚΠΔ Μνπδαθίνπ, «εηζκνί» ηνπ ΚΠΔ Ληζαθηάο – Εαθύλζνπ 

θαη «Σν λεξό» ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο.   
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Γ. Γιεθνείρ ςνεπγαζίερ: Θα ζπλερηζηεί, ειπίδνπκε, ην Γηεζλέο πξόγξακκα Διιάδαο – 

Κύπξνπ «Υξπζνπξάζηλν Φύιιν», ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θέηνο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο ησλ ρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Αλ όια πάλε θαιά νη καζεηέο ηεο 

Κύπξνπ ζα έξζνπλ ζηελ Διιάδα ην Μάξηην θαη νη καζεηέο ηεο Διιάδαο ζα πάλε ζηελ Κύπξν 

ηνλ Απξίιην. Δίλαη γλσζηό όηη ηα ρνιεία δελ ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

θαη αληηιακβαλόκαζηε όηη ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο πνπ δηαλύνπκε απηή ε πεξίνδνο ζα είλαη ε 

δπζθνιόηεξε. 
 

Δ. Δκπαιδεςηικό Τλικό: Οη καζεηέο/ηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ εθνδηάδνληαη δσξεάλ κε εθπαηδεπηηθό πιηθό. Δπίζεο ζην Κέληξν 

ιεηηνπξγνύλ βηβιηνζήθε θαη αλαγλσζηήξην, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο/ηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπο 

κε πξνεγνύκελε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ξαληεβνύ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ 

(www.kpea.gr) ππάξρεη επίζεο αλαξηεκέλν πιηθό.  
 

Σ. Ππογπάμμαηα Για Βίος Μάθηζηρ: Θα ζπλερηζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ηνπ ΚΠΔ κε απνδέθηεο εθπαηδεπηηθνύο, εξγαδόκελνπο ζε Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, 

γνλείο, ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ΑΔΗ, κέιε πιιόγσλ, 

ηξίηε ειηθία θιπ. 

 

ε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ εθαξκόδνληαη νη αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

ζεώξεζεο, ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο αλάπηπμεο δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο.  

 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε από ην 4
ν
 ρξεκαηνδνηηθό πξσηόθνιιν (ΔΠΑ) είλαη ζην πιαίζην ησλ 

δξάζεσλ δηα βίνπ κάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Σα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ην Κέληξν καο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ζηα όξηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ΚΠΔ όιεο ηεο 

ρώξαο. 

 

Μέρξη ζήκεξα ην Κέληξν έρεη πξνζθέξεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ ζε 137.000 καζεηέο/ηξηεο 

θαη ζε 13.000 εθπαηδεπηηθνύο. Διάηε λα ζπλεξγαζηνύκε κηθξνί θαη κεγάινη γηα ηε δεκηνπξγία 

γλσζηηθώλ θαη αμηαθώλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηόηεηαο 

ηεο δσήο. Οη θαινθαηξηλέο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο παξαηεηακέλνπο θαύζσλεο θαη ηηο 

πάξα πνιιέο ππξθαγηέο δείρλνπλ όηη ε νηθνινγηθή θξίζε εμαθνινπζεί λα απεηιεί κε 

απμαλόκελε έληαζε ηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο. 

 

Όινη νη ζπλάδειθνη ηνπ ΚΠΔ ζαο εύρνληαη ΚΑΛΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ! 

 

 

Ο Τπεύζπλνο ηνπ ΚΠΔ  

 

 

 

Γηώξγνο Φαξαγγηηάθεο  

 

        

 

http://www.kpea.gr/

