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ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ  :

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκπαιδευτικών για δήλωση συμμετοχής σε δράση του ΚΠΕ Κέρκυρας  
                με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021

    ΣΧΕΤ.:    Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το  ΚΠΕ Κέρκυρας.

      Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της  Παγκόσμιας Κοινότητας σε θέματα 
Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) θεσμοθέτησε το 1972 την 5η Ιουνίου ως 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
      Φέτος η Ημέρα Περιβάλλοντος θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετίας 
δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), ), 
μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων Οικοσυστημάτων, 
από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.  Το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» 
(Reimagine. Recreate. Restore) και εστιάζει στην αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων.

     Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ,σύμφωνα με το υπ. 
Αριθμ.Φ13/59267/Δ7/26-05-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ,  το ΚΠΕ Κέρκυρας προγραμματίζει 
δράση για τους μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

    Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης και 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνει τo ΚΠΕ Κέρκυρας, με θέμα την 
αποκατάσταση Οικοσυστημάτων  που μπορούν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη
 (βλ. συνημμένο). 

  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Κέρκυρας  

                 (Υπευθύνου Σ.Δ.)
- ΥΠΑΙΘ / Γενική Δ/νση Σπουδών

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Υποστήριξης 
Προγραμμάτων &
Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία

- Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων
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Οι θεματικές εστιάζουν : 

 στην αποκατάσταση Οικοσυστημάτων που βρίσκονται πλησίον του σχολείου (αυλή, 
κήπος του σχολείου, πάρκο της γειτονιάς…).

 στην παρατήρηση και αποκατάσταση Οικοσυστημάτων της πόλης μου ή του χωριού μου 
(δασάκι, φαράγγι, ποτάμι …).

 στην προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου ή παραλίμνιου Οικοσυστήματος της 
περιοχής μου.

Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να συμμετέχουν χρειάζεται:

     Να υλοποιήσουν τουλάχιστον μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με την τάξη τους μέχρι την 
Παρασκευή 11/06/2021.

    Να αποστείλουν ηλεκτρονικό υλικό από τα αποτελέσματα της δράσης (φωτογραφίες, έντυπο 
υλικό, παρουσίαση) στο ΚΠΕ Κέρκυρας.

   Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 
δράσης εξ αποστάσεως με τους μαθητές/τριές τους στο ΚΠΕ , κατόπιν συνεννόησης.
 
   Οι Προϊσταμένες  των Νηπιαγωγείων  και οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που θα 
συμμετέχουν στη δράση,  θα χρειαστεί να αποστείλουν κατάλογο με τα στοιχεία των 
εκπαιδευτικών (ονοματεπώνυμο & ειδικότητα) και των μαθητών (από το Myschool  με AM, 
ονοματεπώνυμο, τάξη & φύλο) που συμμετείχαν, μέχρι την Τετάρτη 16/06/2021 στο ΚΠΕ, ώστε 
να χορηγηθεί ηλεκτρονικά αναμνηστικό συμμετοχής στην τάξη-τμήμα του σχολείου (μέσω του 
email του σχολείου).

    Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών 
των σχολικών μονάδων.

     Σας επισυνάπτουμε:
- Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το  ΚΠΕ Κέρκυρας.

                        

                                                                        Η Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κέρκυρας 

             Μπριασούλη Αρτεμισία 
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