
                                                                                                                                                                           

 ΘΓΜΑ: Ποόζκληζη για ηη ρμμεηξςή μέωμ ζςξλείωμ ζηξ Γθμικό 

Θεμαηικό Δίκηρξ ηξρ Κ.Π.Γ. Ομηοξύπξληπ Υίξρ:  

 

«Όηαμ η Φύζη Δημιξρογεί…Πξλιηιζμό». 

 

Αγαπεημί Σοκάδειθμη, 

 

Τμ Κ.Π.Γ. Ομενμύπμιεξ Φίμο ζοκημκίδεη ημ Γζκηθό ζεμαηηθό Δίθηομ Π.Γ. 

«Όηαμ η Φύζη Δημιξρογεί…Πξλιηιζμό», 
ημ μπμίμ ηδνύζεθε θαη εγθνίζεθε ε ιεηημονγία ημο γηα ηα ζπμι. Έηε 

2013-14 θαη 2014 -15 ζηηξ 23/05/13 με ημ οπ’αν. Πνςη. 70221/Γ7 ζπεη. 

έγγναθμ ηεξ Δ/κζεξ ΣΓΠΓΔ (Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Βι. θαη ζπεη. 

έγγναθμ ηεξ Δ/κζεξ ΣΓΠΓΔ ( Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.  175488 / Γ7 19 -

11-13). 

Καηόπηκ ημύημο, παναθαιμύμε ηα ζπμιεία θαη ηηξ ζπμιηθέξ μμάδεξ πμο 

επηζομμύκ κα εκηαπζμύκ ζημ Δίθηοό μαξ, κα ζομπιενώζμοκ  ηε ζπεηηθή 

θόνμα αίηεζεξ θαη ημ Πνςηόθμιιμ Σοκενγαζίαξ, ηα  μπμία επηζοκάπημκηαη. 

Η αίηεζε αθμνά μέα ζςξλεία, πμο επηζομμύκ κα εκηαπζμύκ ζημ δίθηομ 

θαη ε δηάνθεηά ηεξ ζα αθμνά ηα Σπμι. Έηε 2013-14 θαη 2014-15. 

Τα ζπμιεία πμο εκδηαθένμκηαη κα εκηαπζμύκ πνέπεη κα ζηείιμοκ ηεκ  αίηεζή 

ημοξ ζημκ οπεύζοκμ Π.Γ. ή Σ.Δ. ημ ανγόηενμ μέςοι ηημ Παοαζκερή 29 

Νξεμβοίξρ 2013. 

Οη αηηήζεηξ ζα ζηαιμύκ από ημοξ οπεύζοκμοξ Π.Γ. ή Σ.Δ. ζημ Κ.Π.Γ. 

Ομενμύπμιεξ Φίμο, μέπνη ηεκ  Δερηέοα 9 Δεκεμβοίξρ 2013.  
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Ποξπ:  ΤΠΓΤΘΤΝΟΤ .Δ. – Π.Γ. 

Δ/ΝΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑ 

ΓΚΠ/Η 

 (ΔΙΑ ΣΩΝ ΠΓΡ. ΔΙΓΤΘΤΝΓΩΝ) 

 ΚΑΙ ΚΠΓ ΣΗ ΓΠΙΚΡΑΣΓΙΑ. 

Κξιμ : Δ/ΝΗ ΓΠΓΔ Τ.ΠΑΙ.Θ. 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 



. 

                            ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 

 

 Σομμεηέπμκηαξ ζημ Δίθηομ « Όηακ ε θύζε Δεμημονγεί…Πμιηηηζμό » 

θαη οιμπμηώκηαξ Πνμγνάμμαηα Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζοκαθή με 

ημοξ ζεμαηηθμύξ άλμκεξ, ζημπεύμομε, ώζηε μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμί κα 

είκαη ζε ζέζε κα επηηύπμοκ ημοξ παναθάης ζηόπμοξ: 

 

ΓΝΩΣΙΚΟΙ 

 Να γκςνίζμοκ ηεκ πμηθηιία ηεξ πιςνίδαξ θαη ηεξ πακίδαξ ζημ κεζί 

ηεξ Φίμο ή/θαη ημο ηόπμο πμο ελεηάδμοκ. 

  Να εκεμενςζμύκ γηα ηηξ θάζεηξ παναδμζηαθήξ θαιιηένγεηαξ ηςκ 

πνμσόκηςκ ηεξ Φίμο ή/θαη ημο ηόπμο ημοξ . 

 Να ένζμοκ ζε επαθή θαη κα γκςνίζμοκ ζημηπεία ηεξ  ιασθήξ μαξ 

πανάδμζεξ θαη ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ, όζμκ αθμνά ηε ζπέζε ημοξ με 

ημ πενηβάιιμκ θαη ηε θύζε γεκηθόηενα. 

 Να μειεηήζμοκ θαη κα γκςνίζμοκ ηα ζημηπεία ηεξ ζε δηάθμνμοξ 

ημμείξ (Ανπηηεθημκηθή, θαημηθία, έκδοζε, δηαηνμθή, ογεία, επαγγέιμαηα, 

αζπμιίεξ, ζνεζθεία, ήζε, έζημα θαη ηέπκε, κημπημιαιηά, ηδηςμαηηζμμί)  

 Να ζογθνίκμοκ ημ πζεξ με ημ ζήμενα θαη κα μδεγεζμύκ ζε 

ζομπενάζμαηα – πνμηάζεηξ. 

 

ΓΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ 

  Να θαηακμήζμοκ ημ νόιμ ημο αβημηηθμύ πενηβάιιμκημξ (έδαθμξ, θιίμα, 

κενό). 

  Να ακαγκςνίζμοκ ηε ζπέζε ηςκ παναγόμεκςκ πνμσόκηςκ με ηεκ 

μηθμκμμία θαη ημκ ηνόπμ δςήξ ηεξ παναδμζηαθήξ αιιά θαη ηεξ ζύγπνμκεξ  

θμηκςκίαξ ημο κεζημύ θαη ημο ηόπμο ημοξ. 

  Να δηενεοκήζμοκ ηεκ αιιειελάνηεζε ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ 

ηςκ πνμσόκηςκ από ηε θύζε με ηεκ αεηθμνηθή δηαπείνηζε θαη αλημπμίεζή ημοξ 

από ημκ άκζνςπμ ηεξ παναδμζηαθήξ αιιά θαη ηεξ ζύγπνμκεξ θμηκςκίαξ. 

 Να θαηακμήζμοκ ηε δηαπνμκηθή ελέιηλε ημο νόιμο ηεξ παναγςγηθήξ 

δηαδηθαζίαξ ζηεκ αοημκόμεζε ηεξ παναδμζηαθήξ αιιά θαη ηεξ ζύγπνμκεξ 

θμηκςκίαξ. 

 Να καηαμξήζξρμ ηη ζςέζη αλληλεπίδοαζηπ θρζικξύ πεοιβάλλξμηξπ, 

λαϊκήπ παοάδξζηπ και πξλιηιζηικήπ κληοξμξμιάπ, η ξπξία θα ζρμβάλλει 

απξθαζιζηικά ζηημ ποξζηαζία, διαηήοηζη και ανιξπξίηζη ηωμ ιδιαίηεοωμ  

πεοιβαλλξμηικώμ ςαοακηηοιζηικώμ ζηξιςείωμ κάθε ηόπξρ, με αειθξοική 

καηεύθρμζη και ποξξπηική. 

 

 

 

 



ΤΜΜΓΣΟΥΙΚΟΙ - ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ 

  Να ζοκενγαζημύκ ζηε δοκαμηθή ηεξ μμάδαξ. 

  Να μηθμδμμήζμοκ ζπέζεηξ ζοκενγαζίαξ δηαθμνεηηθώκ ζπμιείςκ θαη 

πενημπώκ μέζα από ημ επηθμηκςκηαθό πιαίζημ ημο Γζκηθμύ Θεμαηηθμύ 

Δηθηύμο. 

 Να ακαπηύλμοκ ηεκ ηθακόηεηα ακηαιιαγήξ απόρεςκ θαη ενγαζίαξ ζε 

μμάδεξ δηα δώζεξ ή μέζς ηειεδηάζθερεξ ζηηξ εηήζηεξ ζοκακηήζεηξ ημο 

Δηθηύμο. 

 Να ελμηθεηςζμύκ ζηε δεμημονγηθή δνάζε μέζα από ηα ενγαζηήνηα, ηηξ 

δναζηενηόηεηεξ θαη ηε μεζμδμιμγία ημο Δηθηύμο. 

 Να οημζεηήζμοκ ηνόπμοξ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ θαη κα 

δεμημονγήζμοκ πνμμπηηθέξ αεηθόνμο ακάπηολεξ. 

 Να ζομβάιμοκ ζεηηθά ζηε δηαηήνεζε ηεξ θοζημγκςμίαξ ηεξ ιασθήξ  

πανάδμζεξ θαη ηεξ πμιηηηζηηθήξ μαξ θιενμκμμηάξ.    

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

 Να μεηαηναπμύκ ζε θμνείξ δηάποζεξ ηςκ εμπεηνηώκ ημοξ ζηεκ ημπηθή 

θμηκςκία θαη ημ εονύηενμ θμηκςκηθό ζύκμιμ. 

  Να ακαπηύλμοκ ηθακόηεηα ιήρεςξ απμθάζεςκ θαη δεμημονγηθήξ 

πανέμβαζεξ. 

  Να πνμζδώζμοκ αλία ζημκ απιό ηνόπμ δςήξ ηςκ ακζνώπςκ ηεξ 

οπαίζνμο. 

 

 

ΑΤΣΟΜΟΡΦΩΣΙΚΟΙ-ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΟΙ 

 Να ακαγκςνίζμοκ ηεκ μμμνθηά ηεξ θύζεξ. 

 Να ακαγκςνίζμοκ ηεκ αλία ηεξ ιασθήξ ηέπκεξ θαη κα ζπεμαηίζμοκ 

πνόηοπα μμκηέια  αηζζεηηθήξ. 

 Να ακαπηύζζμοκ θαιιηηεπκηθέξ δναζηενηόηεηεξ. 

 Να πεηνίδμκηαη γεςνγηθά ενγαιεία απαναίηεηα γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ 

γεξ θαη ηε ζογθμμηδή ηςκ πνμσόκηςκ. 

  Να μεηαπμημύκ θοζηθά πνμσόκηα. 

 Να μάζμοκ κα πνεζημμπμημύκ ηηξ  κέεξ ηεπκμιμγίεξ ζηηξ ενγαζίεξ ημοξ 

θαη ζημ πεδίμ, θαζώξ θαη κα επηθμηκςκμύκ δηαδηθηοαθά με ηηξ άιιεξ 

Πενηβαιιμκηηθέξ Ομάδεξ πμο ζομμεηέπμοκ ζημ Δίθηομ. 

  Να πανμοζηάδμοκ ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηώκ ημοξ. 

 
 
 
 
 
 
 



ρμημμέμα:  

1 Αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ Δίθηομ 

2. Πνςηόθμιιμ Σοκενγαζίαξ 
 
 
                                                                                     
 

 

 

 

 

                                                                                             Ο Υπεύθσνος τοσ Κ.Π.Ε. 
 

                                                                                         Σπσράκης  Σταύρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 

 

 

 



 


