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Βελβεντό, 20/9/2022 

Αρικ. Πρωτ.: 227 

Προσ:  

Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ & 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ 

1. Γρεβενϊν 

2. Καςτοριάσ 

3. Κοηάνθσ 

4. Φλϊρινασ 

Τπόψθ Τπευκφνων χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων 

Κοινοποίθςθ:  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Αϋ/κμιασ και 

Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

2. ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Μακεδονίασ 

3. υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Εκπ/ςθσ για τθν Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.. 

Δυτικισ Μακεδονίασ 

4. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-ιάτιςτασ για το διάςτθμα 

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022» 

Το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.)/Κζντρο Εκπαίδευςθσ για το 

Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

Πράξθσ «Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

(Β’ Κφκλοσ)», που υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προγραμματίηει τθν 

υλοποίθςθ: α. δια ηϊςθσ Θμεριςιων Εκπαιδευτικϊν Περιβαλλοντικϊν 

Προγραμμάτων και β. διαδικτυακϊν προγραμμάτων, για ςχολικζσ ομάδεσ τθσ 

mailto:mail@kpe-velvent.koz.sch.gr


 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ (Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, 

Κοηάνθσ, Φλϊρινασ), ςφμφωνα με τθν με αρικ. Πρωτ. Φ11/154902 /Δ7/30-11-2011 

Εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ  «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και επιμορφωτικζσ δράςεισ ςτα 

Κζντρα Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2021-2022» και με βάςθ τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 

ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021 και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 

4 «Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, μετακινιςεισ μακθτϊν, ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, 

μακθτικοί διαγωνιςμοί, ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και τελετζσ». Τα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιθκοφν τθν περίοδο 

από τισ 10/10/2022 ζωσ 16/12/2022  (επιςυνάπτεται πρότυπο αίτθςθσ). 

Θ κεματολογία των δια ηϊςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ του Κ.Π.Ε. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ, που μποροφν να επιλζξουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι: 

1. «Λάφιςτα… Σο φαράγγι των μφκων και των υδάτινων ιχων», για μακθτζσ/τριεσ 

των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

2. «Δάςοσ - Κιβωτόσ ηωισ. Προςεγγίηοντασ αειφορικά το δαςικό οικοςφςτθμα των 

Πιερίων Ορζων», για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ θλικίασ (Νθπιαγωγείου), 

Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου. 

3. «Ζνα ςχολείο πολφ πράςινο! Βιοκλιματικό ςχολείο και ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ», για μακθτζσ/τριεσ των δυο τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ) 

και του Γυμναςίου (ςτο Πρότυπο Βιοκλιματικό Δθμοτικό – Νθπιαγωγείο ςτθ Η.Ε.Π. 

Κοηάνθσ & ςτο κτιριο του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ). 

4. «εργιάνι ςτο χρόνο», για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ 

(Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

5. «Αμπζλι μου πλατφφυλλο. Σο δϊρο του Διόνυςου», για μακθτζσ/τριεσ των 

τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

6. «Με το ιταράκι ςτου μφλου το δρομάκι», για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ 

(Νθπιαγωγείου) και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (Α’-Β’ Δθμοτικοφ). Το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα, ςε αυτι τθν περίοδο, υλοποιείται ζωσ τα μζςα Νοεμβρίου. 



 

7. «Μεταναςτευτικά πουλιά τθσ λίμνθσ μασ». Θμεριςιο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ του νθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου. Σο 

Πρόγραμμα, ςε αυτι τθν περίοδο, Θα υλοποιθκεί ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ 

Γιορτισ των Πουλιϊν, αποκλειςτικά το διάςτθμα 10-12 Οκτωβρίου 2022 και κα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ λόγω του περιοριςμζνου χρόνου. 

Τα δια ηϊςθσ προγράμματα, ςτα οποία δίνεται προτεραιότθτα, κα υλοποιοφνται 

τθρϊντασ όλα τα υγειονομικά μζτρα και πρωτόκολλα που προβλζπονται για τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ και τισ επιςκζψεισ τουσ ςε χϊρουσ εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

(ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.), όπωσ αυτά ορίηονται από τθ 

νομοκεςία και λαμβανομζνων υπόψθ πάντοτε και των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων 

που επικρατοφν κάκε φορά. Τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ όλων των απαραίτθτων 

υγειονομικϊν μζτρων κα ζχουν οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 

ςυμμετζχουν, παρακολουκοφν και ζχουν τθν ευκφνθ για τουσ μακθτζσ τουσ ςε όλθ 

τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

Παράλλθλα, κα υπάρχει θ δυνατότθτα για ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ 

Εκπαιδευτικϊν Περιβαλλοντικϊν Προγραμμάτων/Παρουςιάςεων μζςω τθσ 

ψθφιακισ πλατφόρμασ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (Webex) του 

Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, διάρκειασ 1-3 διδακτικϊν ωρϊν. 

Προχπόκεςθ υλοποίθςθσ αποτελεί θ διαδικτυακι τάξθ (Webex) του/τθσ 

εκπαιδευτικοφ, ενϊ επικυμθτό είναι να διατίκενται διαδραςτικόσ πίνακασ ι Θ/Υ με 

βιντεοπροβολζα και οκόνθ. Τα διαδικτυακά Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα/Παρουςιάςεισ κα πραγματοποιοφνται από τισ 14 Νοεμβρίου ζωσ τισ 

16 Δεκεμβρίου 2022. 

Θ κεματολογία των εκπαιδευτικϊν διαδικτυακϊν προγραμμάτων 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ, που 

μποροφν να επιλζξουν οι εκπαιδευτικοί είναι: 

1. «Λάφιςτα… Σο φαράγγι των μφκων και των υδάτινων ιχων», για μακθτζσ/τριεσ 

των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 



 

2. «Δάςοσ - Κιβωτόσ ηωισ. Προςεγγίηοντασ αειφορικά το δαςικό οικοςφςτθμα των 

Πιερίων Ορζων», για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ θλικίασ (Νθπιαγωγείου), 

Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

3. «Η βιωςιμότθτα του υδάτινου οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ Πολυφφτου», για 

μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και 

του Λυκείου.  

(2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

4. «Ζνα ςχολείο πολφ πράςινο! Βιοκλιματικό ςχολείο και ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ», για μακθτζσ/τριεσ των δυο τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ) 

και του Γυμναςίου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

5. «εργιάνι ςτο χρόνο», για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ 

(Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

6. «Προβιομθχανικά Εργαςτιρια - Παραδοςιακι Τδροκίνθςθ», για μακθτζσ/τριεσ 

των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

7. «Οι δφο μεγαλφτερεσ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ - Κλιματικι Κρίςθ και 

Απϊλεια τθσ Βιοποικιλότθτασ», για μακθτζσ/τριεσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ, του 

Γυμναςίου και του Λυκείου. 

(2 -3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

8. «Αμπζλι μου πλατφφυλλο. Σο δϊρο του Διόνυςου», για μακθτζσ/τριεσ των 

τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & ΣΤϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 

θμείωςθ: H διάρκεια όλων των διαδικτυακϊν Προγραμμάτων/Παρουςιάςεων 

μπορεί να παρατακεί εάν το επικυμεί θ ςχολικι μονάδα. 

Προτεραιότθτα ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του 

Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ – Σιάτιςτασ (δια ηϊςθσ και διαδικτυακά) ζχουν οι 

ςχολικζσ ομάδεσ που υλοποιοφν ι ςχεδιάηουν να υλοποιιςουν πρόγραμμα 



 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, κακϊσ και οι 

ςχολικζσ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςε Εκνικά Θεματικά Σχολικά Δίκτυα 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που το Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ – Σιάτιςτασ είναι 

κομβικόσ ςυνεργάτθσ ι ςε άλλα Σχολικά Δίκτυα Δράςθσ. 

Θα ακολουκιςει, μετά από ςχετικι εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., και δεφτερθ περίοδοσ 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, από τον Ιανουάριο ζωσ τον Ιοφνιο του 2023, ςτθν 

οποία το Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α Βελβεντοφ - Σιάτιςτασ, κα απευκφνει εκ νζου πρόςκλθςθ 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Οι επιςκζψεισ των ςχολείων κα γίνουν χωρίσ καμία δαπάνθ εκ μζρουσ του 

Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ, εκτόσ κι αν υπάρξει διαφορετικι οδθγία από 

το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για οποιαδιποτε αλλαγι προκφψει ςχετικά με τον προγραμματιςμό 

των επιςκζψεων, λόγω covid-19 ι μθ  ζγκριςθσ από  το  Υ.ΠΑΙ.Θ.,  τα ςχολεία κα 

ειδοποιθκοφν  από  τθν Π.Ο. του  Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.: «…επιςθμαίνεται, με 

ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ ιεραρχείται ωσ δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, κακϊσ προτεραιότθτα 

δίδεται ςτθν τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

επιδθμιολογικϊν κινδφνων και ςτθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ να εκτεκεί το 

εκπαιδευτικό προςωπικό και το μακθτικό δυναμικό των ςχολείων ςε επικίνδυνο 

ιικό φορτίο. Κατά ςυνζπεια, και ανεξάρτθτα από τθν παιδαγωγικι ι επιςτθμονικι 

καταλλθλόλθτα και εγκυρότθτα του κάκε εγχειριματοσ, οι Διευκφνςεισ των 

ςχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ζχουν τθν τελικι αρμοδιότθτα αναφορικά με τθν 

εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ 

και των υγειονομικϊν οργάνων για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ επιδθμικισ κρίςθσ covid 

– 19». 

Οι εκπαιδευτικοί – ςυνοδοί που κα ςυμμετάςχουν με τουσ μακθτζσ τουσ ςτα δια 

ηϊςθσ εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-

Σιάτιςτασ, καλοφνται να ζχουν μαηί τουσ και να παραδίδουν ςτα μζλθ τθσ 

παιδαγωγικισ ομάδασ του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.: 



 

1. Τθν κατάςταςθ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν με τον 

αρικμό μθτρϊου τουσ (όχι το ονοματεπϊνυμο), υπογεγραμμζνθ από 

τον/τθν διευκυντι/ντρια του ςχολείου τουσ (επιςυνάπτεται) 

2. Τθν απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων για τθν επίςκεψθ/μετακίνθςθ 

Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν με τουσ μακθτζσ τουσ ςτα εξ αποςτάςεωσ 

(διαδικτυακά) εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα/παρουςιάςεισ, 

καλοφνται να αποςτείλουν, μετά το πζρασ του προγράμματοσ /παρουςίαςθσ, ςτο 

mail του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ τθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ 

ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν με τον αρικμό μθτρϊου τουσ 

(όχι το ονοματεπϊνυμο), υπογεγραμμζνθ από τον/τθν διευκυντι/ντρια του 

ςχολείου τουσ. 

Αίτθςθ - διλωςθ ςυμμετοχισ (επιςυνάπτεται) μποροφν να υποβάλουν οι 

ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί μζχρι και τθν Σετάρτθ 28/9/2022 απευκείασ ςτο 

Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ και ςτο e-mail: mail@kpe-velvent.koz.sch.gr 

Τόςο θ θμερομθνία επίςκεψθσ ςτα δια ηϊςθσ Προγράμματα όςο και θ θμερομθνία 

παρακολοφκθςθσ του διαδικτυακοφ Προγράμματοσ/Παρουςίαςθσ, κα οριςτοφν 

μετά από τθλεφωνικι επικοινωνία τθσ Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-

Σιάτιςτασ με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και κα ακολουκιςει ςχετικι ενθμζρωςθ των 

Υπευκφνων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων των αντίςτοιχων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. 

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν κάκε ςχολικισ μονάδασ. 

Στθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ. 

 Ο Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ/Προϊςτάμενοσ τθσ Π.Ο. 

του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-Σιάτιςτασ 

 

Νίκοσ Τςιουκαρδάνθσ 
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