
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: Ενθμζρωςθ για τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα-διδακτικζσ επιςκζψεισ ςτο 

ΚΠΕ Ελευςίνασ για τθ ςχολικι χρονιά 2021-2022 και πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ των ςχολικϊν μονάδων. 

 

Με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τα 

εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-διδακτικζσ επιςκζψεισ ςτο ΚΠΕ Ελευςίνασ, για το 

εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και να ςασ προςκαλζςουμε για ςυμμετοχι των ςχολικϊν 

μονάδων ςτα εκπαιδευτικά μασ προγράμματα.  

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι θ ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

του ΚΠΕ Ελευςίνασ (εκπαιδευτικι-διδακτικι επίςκεψθ) κα πραγματοποιείται  λαμβανομζνων υπόψθ 

πάντοτε και των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων που επικρατοφν κάκε φορά, με τιρθςθ όλων των μζτρων 

απόςταςθσ και ατομικισ  υγιεινισ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ ανάμειξθσ διαφορετικϊν ομάδων, 

όπωσ προβλζπεται από τθν ΚΤΑ περί λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν μονάδων Α/κμιασ & Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ και πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν δομϊν για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ (ΦΕΚ 

4187/τ.Βϋ/10-9-2021), που ζχει εκδοκεί από το ΤΠΑΙΘ. 

Δεδομζνων των ιδιαίτερων μζτρων που ιςχφουν λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19 ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευςίνασ, που 

βαςίηονται ςτθ βιωματικι μάκθςθ, ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε είτε το μεγαλφτερο μζροσ τουσ είτε εξ’ 

ολοκλιρου τα προγράμματα να πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο. Η αξιοποίθςθ του πεδίου ςτα 

προγράμματα του ΚΠΕ Ελευςίνασ προςφζρει μια ουςιαςτικι βιωματικι επαφι και γνϊςθ των μακθτϊν 

για το τοπικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά κζματα. 

 

Α. Εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-Διδακτικζσ επιςκζψεισ -Εκπαιδευτικό υλικό 

Για τθ ςχολικι χρονιά 2021-2022 τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευςίνασ 

που μποροφν να γίνουν δια ηϊςθσ κακϊσ και το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό που ζχει εκδοκεί ςτα 

πλαίςια των παρακάτω προγραμμάτων (δίνεται ο αντίςτοιχοσ ςφνδεςμοσ) είναι: 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΕΛΕΤΙΝΑ 

Σαχ. Δ/νςθ:  Κοντοφλθ 60 
Σ.Κ.  19200 

Πλθροφορίεσ :  Βαςιλικι Κόντου 
Σθλζφωνο:  210 5546808 
FAX :  210 5546809 
email :   mail@kpe-elefs.att.sch.gr 
site:   http://kpe-elefs.att.sch.gr 

Ελευςίνα:  30-9-2021  

Αρ. Πρωτ.: 140 

Προσ  
χολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Αττικισ (διά των Τπευκφνων 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ) 
 
Κοινοποίθςθ 
1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και 
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία-Σμιμα Α’ 
2. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Αττικισ  
Τπόψθ Περιφερειακοφ Δ/ντθ κ. Κόςυβα 
Γεωργίου 
3. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
4. Διμο Ελευςίνασ  
Τπόψθ Αντιδθμάρχου Παιδείασ κ. Άνκθ 
Γκιόκα εβαςμία 
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α) Για τα ςχολικά τμιματα τθσ Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γϋ- τϋ Δθμοτικοφ) 

1) «Ελευςίνα, αςτικό μονοπάτι… για μφςτεσ ςτθν αειφορία» - Μονοιμερο πρόγραμμα  

http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf 

2) «Παράκτια Ελευςίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικοφ» - Μονοιμερο πρόγραμμα 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf 

3)    «Φροντίηω τθν πόλθ και τθ θάλαςςα»- Μονοιμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΔΤΕΠ 

β) Για τα ςχολικά τμιματα τθσ Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο, Λφκειο, ΕΠΑΛ) 

1) «Παράκτια Ελευςίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικοφ» - Μονοιμερο πρόγραμμα 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf 

2) «Ελευςίνα, αςτικό μονοπάτι… για μφςτεσ ςτθν αειφορία» - Μονοιμερο πρόγραμμα  

http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παράκτια Ελευςίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικοφ» ζχει ωσ γενικό 

ςτόχο τθ βιωματικι προςζγγιςθ των ςτοιχείων τθσ παράκτιασ Ελευςίνασ αλλά και γενικότερα του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Εςτιάηει ςτο παράκτιο περιβάλλον και τουσ παράγοντεσ που το 

διαμορφϊνουν, ςτθ ρφπανςθ και τθν επίδραςθ τθσ ςτθ βιοποικιλότθτα, ςτα βιομθχανικά κτιρια τθσ 

παράκτιασ Ελευςίνασ και γενικότερα ςτο καλάςςιο μζτωπο του κόλπου. Οι μακθτζσ των ςχολικϊν 

τμθμάτων μποροφν να λάβουν μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ πεδίου ςτθν παράκτια Ελευςίνα και να 

ζχουν βιωματικι επαφι με περιβαλλοντικά ηθτιματα που αφοροφν το παράκτιο περιβάλλον. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελευςίνα, αςτικό μονοπάτι… για μφςτεσ ςτθν αειφορία» ζχει ωσ 

γενικό ςτόχο τθ βιωματικι ανίχνευςθ των ςτοιχείων που ςυντελοφν ςτθ βιωςιμότθτα μιασ πόλθσ, θ 

διαπίςτωςθ των καλϊν πρακτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί ςτθν Ελευςίνα, αλλά και των προβλθμάτων 

που χριηουν αειφορικϊν λφςεων μζςα ςτο αςτικό περιβάλλον. Οι μακθτζσ των ςχολικϊν τμθμάτων 

μποροφν να λάβουν μζροσ ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό μονοπάτι μζςα ςτθν πόλθ τθσ 

Ελευςίνασ και να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με περιβαλλοντικά 

ηθτιματα που αφοροφν το αςτικό περιβάλλον. 

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι το μεγαλφτερο μζροσ των παραπάνω προγραμμάτων 

πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο όπωσ επίςθσ και ότι υπάρχει θ δυνατότθτα να πραγματοποιθκοφν εξ’ 

ολοκλιρου ςτο πεδίο. 

Β. Διαδικτυακι ςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα για δια ηϊςθσ ςυμμετοχι των μακθτϊν των ςχολικϊν 

τμθμάτων ςτα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκπαιδευτικι 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ Covid-19, να επιςθμάνουμε ότι θ 

Παιδαγωγικι Ομάδα του ΚΠΕ Ελευςίνασ ζχει προςαρμόςει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά 

προγράμματα ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. τα προγράμματα 

αυτά  ςυμμετείχαν μακθτικζσ ομάδεσ και τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά (2020-2021). 

υγκεκριμζνα το ΚΠΕ Ελευςίνασ, μζςω τθσ ςφγχρονθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, με τθ μορφι 

διαδραςτικισ παρουςίαςθσ, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα: 

α) Για τα ςχολικά τμιματα τθσ Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γϋ- τϋ Δθμοτικοφ) 

1)  «Αλλάηω τθν πόλθ μου, αλλάηω και εγώ»  

2)  «Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ θάλαςςασ» 

β) Για τα ςχολικά τμιματα τθσ Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο, Λφκειο, ΕΠΑΛ) 

1)  «Αναηθτώντασ τθν αειφορία ςτθν πόλθ» 

2)  «Άνθρωποσ και θαλάςςιο περιβάλλον, ηθτείται βιώςιμθ ςχζςθ» 

 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf
http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf
http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf
http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf


 

Η τθλεκπαίδευςθ μπορεί να  γίνει μζςω τθσ πλατφόρμασ webex, εντόσ του διδακτικοφ ωραρίου των 

ςχολικϊν μονάδων, με χρονικι διάρκεια 2-3 διδακτικϊν ωρϊν, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον 

εκπαιδευτικό του ςχολικοφ τμιματοσ.  Η διαδραςτικι παρουςίαςθ των προγραμμάτων περιλαμβάνει 

τθν ειςαγωγικι ενθμζρωςθ  κακϊσ και αρκετζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Γ. Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

Σθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά το ΚΠΕ Ελευςίνασ, υλοποίθςε εκπαιδευτικζσ-διδακτικζσ δράςεισ 

με μακθτζσ ςχολικϊν τμθμάτων τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ που ςυμμετείχαν ςτθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ 

δράςθσ «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» του ΤΠΑΙΘ. 

τα πλαίςια των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, μποροφν να προγραμματιςτοφν εκπαιδευτικζσ-

διδακτικζσ επιςκζψεισ ςτο ΚΠΕ Ελευςίνασ, ϊςτε οι μακθτζσ των ςχολικϊν τμθμάτων να 

παρακολουκιςουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα μασ, τα οποία εςτιάηουν ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ 

ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων. Ειδικότερα οι μακθτζσ ςυμμετζχοντασ ςτα προγράμματα μασ, 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν πνεφμα ςυνεργαςίασ μζςα από τθν εργαςία ςε ομάδεσ, να 

εκφράςουν τισ ιδζεσ, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ κακϊσ και να επεξεργαςτοφν, να 

ερμθνεφςουν, να αναλφςουν πλθροφορίεσ, να εξάγουν ςυμπεράςματα και να εξετάςουν κριτικά τα 

περιβαλλοντικά ηθτιματα. 

Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Ελευςίνασ 

ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοκζςθ του ΚΠΕ Ελευςίνασ http://kpe-elefs.att.sch.gr/  

 

Δ. Τποβολι αιτιςεων για εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο ΚΠΕ Ελευςίνασ 

Σα εκπαιδευτικά προγράμματα δια ηϊςθσ μποροφν να παρακολουκιςουν μακθτικζσ ομάδεσ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ με μζγιςτο αρικμό 27 μακθτϊν του ίδιου τμιματοσ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ μθ ανάμειξθ διαφορετικϊν ομάδων, όπωσ προβλζπεται από τθν ΚΤΑ (ΦΕΚ 

4187/τ.Βϋ/10-9-2021), που ζχει εκδοκεί από το ΤΠΑΙΘ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν με τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τουσ ςτα παραπάνω εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα, μποροφν 

να επικοινωνιςουν με το ΚΠΕ ϊςτε να προγραμματιςτεί και να οργανωκεί θ εκπαιδευτικι-διδακτικι 

επίςκεψθ.  

Εφόςον θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, ο ςυντονιςτισ/-τρια εκπαιδευτικόσ πρζπει να ενθμερϊςει και τον/τθν Τπεφκυνο/θ Π.Ε. 

τθσ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ που ανικει. 

Παρακαλοφμε οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνιςουν με το ΚΠΕ τθλεφωνικά ι με e-mail για τον 

ζγκαιρο προγραμματιςμό τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

Η Τπεφκυνθ ΚΠΕ  Ελευςίνασ 
 
 

Κόντου Βαςιλικι 

Η δράςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ», που υλοποιείται μζςω του 

επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 2014-2020» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ 

Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/

