
 
 

Θζμα: «Πρόςκληςη  ςυμμετοχήσ ςε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικήσ 

Εκπαίδευςησ του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτησ για το διάςτημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022» 

 

Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.ΠΔ.Α.)/Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Μειίηεο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Β Κύθινο)», 

πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν), πξνγξακκαηίδεη 

ηελ πινπνίεζε δηα δώζεο εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ γηα 

ζρνιηθέο νκάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Πεξηθεξεηαθέο 

ελόηεηεο Φιώξηλαο, Κνδάλεο, Γξεβελώλ, Καζηνξηάο) ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. Πξση, 

Φ11/154902/Γ7/30-11-2011 Δγθύθιην ηνπ ΤΠΑΙΘ «Δθπ/θέο επηζθέςεηο & 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
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Γ/λζε-Σαρ. Κώδ.:  

53074  Βεύε  Φιώξηλαο 

Email:  kpemelit@otenet.gr  &                                                                                  

mail@kpe-melit.flo.sch.gr 

Σειέθσλν: 2385081220 

Fax:               2385081224 

 

 

 

 

 

                              Αρηζ. Πρφη.: 34 

Βεύε: 21-09-2022 

 

Γηεσζύλζεης Π.Δ & Γ.Δ.  Γσηηθής 

Μαθεδολίας 

1. Φιώρηλας  

2. Γρεβελώλ 

3. Καζηορηάς  

4.  Κοδάλες  

 

Τπόυε Τπεσζύλφλ τοιηθώλ 

Γραζηερηοηήηφλ 

 

 Κοηλοποίεζε:  

1.  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ 

Π.Δ. & Γ.Δ. Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

2. ΠΔ.Κ.Δ.. Γσηηθής Μαθεδολίας 

3. σληοληζηή Δθπαηδεσηηθού 

Έργοσ Δθπ/ζες γηα ηελ Αεηθορία 

4. Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

 

mailto:kpemelit@otenet.gr
mailto:mail@kpe-melit.flo.sch.gr


 
 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζηα Κέληξα Δθπ/ζεο γηα ηη Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία 

(ΚΔΠΔΑ) θαηά ην ζρ. Έηνο 2021-2022» θαη βάζεη ηνπ ΦΔΚ B΄4187/10.09.2021 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 4 «Δθπ/θέο εθδξνκέο, κεηαθηλήζεηο καζεηώλ, ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, καζεηηθνί δηαγσληζκνί, ζρνιηθέο εθδειώζεηο θαη ηειεηέο». Σα 

πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνύλ ηελ πεξίνδν από 10 Οθηφβρίοσ 2022 κέτρη 16 

Γεθεκβρίοσ 2022.  

 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζα πινπνηεζνύλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Περηβαιιοληηθές θαη ποιηηηζηηθές δηαδροκές ζηελ πόιε ηες Φιώρηλας 

Μνλνήκεξν πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ. 

Σν ζεσξεηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Νανύ ηνπ Αγίνπ 

Παληειεήκνλα ζην πνηάκη θαη ην βησκαηηθό κέζα ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο 

θαη ζηνλ ιόθν ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα.  

2. Γλφρίδοληας ηο περηαζηηθό δάζος ηες πόιες κας 

Μνλνήκεξν πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Σν ζεσξεηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

αύιεην ρώξν ηνπ Νανύ ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζην πνηάκη, ελώ ην 

βησκαηηθό ζην πεξηαζηηθό δάζνο ηεο Φιώξηλαο θαη ζηνλ ιόθν ηνπ Αγίνπ 

Παληειεήκνλα. 

3. Σα δάζε κας ηα θάιιε κας 

Μνλνήκεξν πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Σν γλσζηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ ζην ρσξηό Γξνζνπεγή Φιώξηλαο. Σν βησκαηηθό 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλεη ρώξα ζην παξαπνηάκην δάζνο ηεο 

Γξνζνπεγήο. 

4. Σο δαζηθό οηθοζύζηεκα ηοσ Βηηζίοσ 

Μνλνήκεξν πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Σν 

γλσζηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ ζην ρσξηό 

Γξνζνπεγή Φιώξηλαο. Σν βησκαηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλεη 

ρώξα ζην παξαπνηάκην δάζνο ηεο Γξνζνπεγήο. 



 
 

5. Νερό κε γεύζε 

Μνλνήκεξν πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ. Σν γλσζηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κέληξνπ ζηε Βεύε Φιώξηλαο. Σν βησκαηηθό κέξνο ζπκπεξηιακβάλεη 

επίζθεςε ζε πεγάδη μηλνύ λεξνύ ζην ρσξηό Παπαγηάλλε θαη εξγαζία ζηελ 

όρζε ηνπ πνηακνύ.  

6. Άλζραθες …ο ζεζασρός 

Μνλνήκεξν πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ. Σν γλσζηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κέληξνπ ζηε Βεύε Φιώξηλαο. Αθνινπζνύλ επηζθέςεηο ζην πεδίν εξγαζίαο, 

πξώηα ζηα νξπρεία Αριάδαο θαη έπεηηα ζηνλ ΑΗ Μειίηεο. 

7. Δλέργεηα-Ορστεία-Μεηαιηγληηηθή εποτή 

Μνλνήκεξν πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Σν 

γλσζηηθό κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ ζηε Βεύε 

Φιώξηλαο. Αθνινπζνύλ επηζθέςεηο ζην πεδίν εξγαζίαο, πξώηα ζηα νξπρεία 

Αριάδαο θαη έπεηηα ζηνλ ΑΗ Μειίηεο. 

 

Προτεραιότθτα ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του 

Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτθ ζχουν οι ςχολικζσ ομάδεσ που υλοποιοφν ι ςχεδιάηουν να 

υλοποιιςουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) τθν τρζχουςα ςχολικι 

χρονιά.  

Οι επιςκζψεισ των ςχολείων κα γίνουν χωρίσ καμία δαπάνθ εκ μζρουσ του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

Μελίτθσ, 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. 

Μελίτθσ. 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 τθ 

μείωςθ τθσ  πικανότθτασ να εκτεκεί το εκπαιδευτικό προςωπικό και το μακθτικό δυναμικό 

των ςχολείων ςε επικίνδυνο ιϊκό φορτίο. Κατά ςυνζπεια, και ανεξάρτθτα από τθν 

παιδαγωγικι ι επιςτθμονικι καταλλθλότθτα 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 αντιμετϊπιςθ τθσ επιδθμικισ κρίςθσ covid – 19».  

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

περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτθσ, καλοφνται  να προςκομίηουν: 

1. Την κατάςταςη ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με τον αριθμό 

μητρώου τουσ (όχι το ονοματεπϊνυμο), υπογεγραμμζνθ από τον/τθ διευκυντι/ντρια του 

ςχολείου τουσ (επιςυνάπτεται)  

2. Την απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων για τθν επίςκεψθ/μετακίνθςθ. 

Αίτθςθ - διλωςθ ςυμμετοχισ (επιςυνάπτεται) μποροφν να υποβάλουν οι 

ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί μζχρι και τθν Παραςκευι 30/9/2022 είτε απευκείασ ςτο 

Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτθσ και ςτο e-mail: kpemelit@otenet.gr είτε δια μζςου των 

Υπεφθυνων Σχολικών Δραςτηριοτήτων (προτείνεται). 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο είλαη δηάξθεηαο 3-4 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη αθνξνύλ ζε 

πεξηβαιινληηθέο οκάδες 25-30 καζεηώλ-ηξηώλ θαη ζα δηεμάγνληαη κε ηήξεζε όισλ 

ησλ κέηξσλ απόζηαζεο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπο ζα 

δηαζθαιίδεη ηε κε αλάκημε δηαθνξεηηθώλ ζρνιηθώλ ηκεκάησλ. 

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν κάκε ςχολικισ μονάδασ.  

 

 

 

Η Προϊςταμζνθ ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Μελίτθσ 

 

                                                                                                       Άννα Τςϊνθ 
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