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«Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για σλοποίηζη ηων
εκπαιδεσηικών δραζηηριοηήηων ηοσ προγράμμαηος Περιβαλλονηικής
Εκπαίδεσζης με ηίηλο Πανδημία: να το δούμε ως εσκαιρία, ηοσ ΚΠΕ
Μεζολογγίοσ».

Σν ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ ζην πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ ηωλ δξάζεώλ ηνπ γηα ην ζρνιηθό
έηνο 2020-2021 θαη ηεο Πξάμεο «Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε - B' Κύθινο», ην νπνίν πινπνηείηαη κέζω ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη
Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο
Έλωζεο, ππό ην βάξνο ηεο πξωηνθαλνύο θξίζεο πνπ βηώλεη ε ρώξα θαη νιόθιεξνο ν
πιαλήηεο ιόγω ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξωλνϊνύ SARS-CoV-2/Covid-19, ζρεδίαζε
ώζηε λα πινπνηεζεί από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο ην εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα κε ζέκα «Πανδημία: να το δούμε ως εσκαιρία».
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ηόζν δηα
δώζεο όζν θαη κε Δμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε θαη ζε ζπλζήθεο θνηλωληθήο
απνζηαζηνπνίεζεο. Σν δήηεκα ηεο παλδεκίαο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο-Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη ε εθπαίδεπζε ηωλ

καζεηώλ γύξω από ην κείδνλ απηό δήηεκα ηίζεηαη ζε πξνηεξαηόηεηα, έηζη ώζηε λα
κπνξέζνπκε λα ζπκβάινπκε ζηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζε
έλα δεύηεξν επίπεδν κέζω ηεο εθπαίδεπζεο λα ζπκβάινπκε ζηε δηαρείξηζε ηεο
πγεηνλνκηθήο θξίζεο.
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Σόζν ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα όζν θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ην
ππνζηεξίδεη είλαη εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΑΙΘ βάζεη ηεο κε Αξ. Πξωη.
Φ1/ΔΠ/163169/14140/Γ7/05-02-21 Απόθαζεο, ύζηεξα από ζεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ
ΙΔΠ, βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ Πξαθηηθνύ κε Αξηζκό 02/07-01-2021. Σν πξόγξακκα αμηνπνηεί
ζύγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ πξνωζνύλ ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή
κάζεζε, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (ινγηζκηθά θαη πιαηθόξκεο εθπαίδεπζεο από
απόζηαζε) πνπ αμηνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ. Γνκείηαη γύξω από επηά θεμαηικές ενόηηηες και
ιζάριθμες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαιύπηνπλ
βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζέκαηνο θαη παξάιιεινπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Κάζε
δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πινπνηεζεί απηόλνκα, εληόο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη δηδαθηηθό πξνγξακκαηηζκό. Βάζεη ηεο έγθξηζεο
ηνπ ΤΠΑΙΘ νη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα έρνπλ
δηάξθεηα έωο ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηκήκα. Ωο ζύλνιν όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο
καδί κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζην πιαίζην είηε ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο είηε ελόο πξνγξάκκαηνο Αγωγήο Τγείαο, αθνινπζώληαο ηα
πξνβιεπόκελα ζηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΙΘ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ηνπο
καζεηέο ηνπο παξαθαινύληαη λα δειώζνπλ άμεζα και μέτρι ηις 16 Απρίλη 2021 ην
ελδηαθέξνλ
ηνπο,
ζπκπιεξώλνληαο
ηε
ζρεηηθή
αίηεζε
ζην
ζύλδεζκν
https://forms.gle/NkcGY1iogEu3vFrT6 , ώζηε ην ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ λα ηνπο απνζηείιεη
ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην πιαίζην ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ λα ηνπο
ππνζηεξίμεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ.

Η Υπεύθσνη ηοσ ΚΠΕ Μεζολογγίοσ
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