
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

 

 

                                    Αγ. Παρασκευή,                 27 /01/2021 

                                    Αρ. Πρωτ.:                         880 / Φ.22.6 

 

 

ΠΡΟΣ : 

                  Διευθυντές/ντριες & Eκπαιδευτικούς  

των Σχ. Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 324 

Τ.Κ.       : 153 41 Αγ. Παρασκευή 

Fax                : 2106000870 

Πληροφορίες : Πετρίδου Βαρβάρα   

Υπεύθυνη Π.Ε 

                           2106399597, 6934097785 

e-mail          : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr 

Ιστολόγιο    : blogs.sch.gr/grperekvath 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας 

Σχετ:       

 1.Υπουργική Απόφαση περί Θεματικών Δικτύων Π.Ε., Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06 

2  Υπουργική Απόφαση περί Θεματικών Δικτύων Π.Ε., Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 

3. Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Π.Σ.Δ.  137053/ΓΔ4/09-10-2020, Υ.ΠΑΙ.Θ  

4. Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων & εκπαιδευτικών στο Τ.Δ.Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, Αρ. Πρωτ.:  

19213 / Φ.22.6/21-10-2020 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της 

ενδυνάμωσης στο έργο τους, ιδρύει  ένα Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  

 

Τίτλος Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

 

 «Διατροφή, υγεία  και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!» 

 

Σκοπός του Τ.Δ.Π.Ε.: 

Σκοπός του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών & 

μελλοντικών πολιτών,  μέσα από την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και  την 

εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός κήπου σε θέματα που αφορούν στη διατροφή,  την 

υπεύθυνη κατανάλωση, το οικολογικό αποτύπωμα και την αειφορική διαχείριση των 

πόρων. 

 

Επιδιωκόμενοι στόχοι του Τ.Δ.Π.Ε.: 

• Να μάθουν οι μαθητές/τριες τις συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης των 

φυτών (κλιματολογικές συνθήκες, έδαφος, πότισμα) 

• Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής 

(ικανότητες που συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και 



2 
 

ικανοποιητική ζωή), δηλαδή γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, 

πρακτικές 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις δυνατότητες & την χρησιμότητα της 

αστικής  γεωργίας 

• Να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε σχέση με το 

είδος της τροφής που καταναλώνουν και να συνδέσουν τη διατροφή τους 

με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – με σύνδεση 

με τη δράση  για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας 

Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως 

μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας 

συμπεριφοράς» 

• Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες πως η υπερβολική κατανάλωση κρέατος 

(περισσότερο από 1-2 φορές την εβδομάδα, που μας προτρέπει η 

μεσογειακή διατροφή), προκαλεί  αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα 

την σπατάλη φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του, ενώ 

επιπλέον αυξάνεται και  η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, σε αντίθεση 

με την κατανάλωση φυτικών προϊόντων 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την περιβαλλοντική, διατροφική και 

οικονομική αξία της καλλιέργειας  και κατανάλωσης των τοπικών 

προϊόντων. 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι μπορούν οι ίδιοι/ιες να παράξουν 

μέρος ή όλη  την τροφή τους 

• Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις δεξιότητες του νου (όπως περιγραφή, 

ερμηνεία και διατύπωση ερωτημάτων, παρατηρητικότητα, διαχείριση 

δεδομένων, σύγκριση, εύρεση και διαπραγμάτευση νοήματος, ανάλυση-

σύνθεση-οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών, επεξεργασία 

δεδομένων) 

• Να μάθουν οι μαθητές/τριες τρόπους  αειφορικής διαχείρισης των υλικών 

και άυλων πόρων της σχολικής μονάδας 

• Να προάγουν τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την τοπική 

κοινωνία  

• Να αξιοποιούν οι μαθητές/τριες  τις ξεχωριστές  τους ικανότητες, 

δεξιότητες και γνώσεις  

• Να κατανοήσουν  οι μαθητές/τριες ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες να 

διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους 

 

Θεματικές Ενότητες του Τ.Δ.Π.Ε.: 

• Τοπικό Φυσικό περιβάλλον 

• Τοπικά οικοσυστήματα 

• Βιοποικιλότητα 

• Αστικό και περιαστικό πράσινο 

• Διατροφική αξία & διατροφική επάρκεια 

• Παραδοσιακές μεσογειακές ποικιλίες 
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• Βιολογικά προϊόντα,  Έλεγχος – Πιστοποίηση – Marketing 

• Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

• Καταναλωτισμός και περιβάλλον, Η δύναμη που αλλάζει τον κόσμο 

• Βιολογική γεωργία, ελπίδα για το περιβάλλον, απάντηση στην κρίση 

 

Μεθοδολογία: 

• Βιωματική Προσέγγιση 

• Διαθεματικότητα 

• Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 

• Ομαδικές εργασίες 

• Δημοκρατικές διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων 

 

Συντονιστική Επιτροπή του Τ.Δ.Π.Ε.: 

• Βαρβάρα Πετρίδου, Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας , Πρόεδρος 

• Ιωάννα Ντίνου, Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας , Αντιπρόεδρος 

• Βασιλική Κόντου, Δασολόγος, Υπ. Κ.Π.Ε. Ελευσίνας, Μέλος 

• Ειρήνη Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λαυρίου, Μέλος 

• Δρ Ειρήνη Βαλλιανάτου, Συστηματικός Βοτανικός – Φυτοκοινωνιολόγος – 

Εθνοβοτανικός, Μέλος 

 Η Συντονιστική Επιτροπή: 

� θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο 

� θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου 

� θα καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του 

� θα ρυθμίζει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύψουν 

� θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. Κ.Π.Ε, 

Ο.Τ.Α, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, Μ.Κ.Ο.) και 

� θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου 

 

Παιδαγωγική Ομάδα του Τ.Δ.Π.Ε.: 

• Δρ Θωμάς Σαββίδης , Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα 

Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής  

• Δρ Βαλλιανάτου Ειρήνη, Συστηματικός Βοτανικός – Φυτοκοινωνιολόγος – 

Εθνοβοτανικός, Α.Μ.Κ.Ε. “Hippocrates for life” 

• Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc Γ.Π.Α., Σύμβουλος Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων Τροφίμων 

• Δρ Ασπασία Παπαναστασίου, Φιλόλογος, 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής 

• Δέσποινα Μπάμπου, Γεωπόνος, MSc , 3
ο
 Γυμνάσιο Κηφισιάς 

• Θεοδώρα Σαμίου,  Βιολόγος, 4
ο
 Γυμνάσιο Αμαρουσίου  

• Δήμητρα Σπηλιοπούλου, Βιολόγος, 7
ο
 Γυμνάσιο Χαλανδρίου 

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Παιδαγωγική Ομάδα, θα συνεργαστούν για την 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, θα ενημερώσουν το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων των Σχολικών Ομάδων 

στην τοπική κοινωνία & στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Β΄ Αθήνας ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του Τ.Δ.Π.Ε.  οι εξής 

εκπαιδευτικοί φορείς:  

Κ.Π.Ε. Αργυρούπουλης 

Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας 

Κ.Π.Ε. Ελευσίνας 

Κ.Π.Ε. Λαυρίου 

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο Τ.Δ.Π.Ε. θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό 

πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του. Στην αρχική 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του Τ.Δ.Π.Ε. οι 

εξής σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας: 

1. 1
ο
 Γυμνάσιο Παπάγου 

2. 2
ο
 Γυμνάσιο Μελισσίων 

3. 3
ο
 Γυμνάσιο Κηφισιάς 

4. 4
ο
 Γυμνάσιο Αμαρουσίου 

5. 7
ο
 Γυμνάσιο Χαλανδρίου 

6. Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών – Γυμνάσιο 

7. Γυμνάσιο Φιλοθέης 

8. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για 

κωφούς  και βαρήκοους μαθητές 

9. 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής 

 

Δάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Τ.Δ.Π.Ε.: 

Η διάρκεια λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε. θα είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης, 

ανάλογα με τις συνθήκες. 

  

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Βαρβάρα Πετρίδου 

 

 

Ο Διευθυντής  της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  

 

Ιωάννης Κ. Ψαχούλας 

Καθηγητής Πληροφορικής & Μαθηματικών 

Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 
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