
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μπριασούλη Αρτεμισία 

  
ΠΡΟΣ : 

 Σχολικές Μονάδες Π/θμιας& Δ/θμιας  Εκπ/σης 
Κέρκυρας/Ζακύνθου/Κεφαλονιάς/Λευκάδας 
(δια των Δ/νσεων  Π/θμιας –Δ/θμιας Εκπ/σης      - Υπ. 
Σχ. Δραστηριοτήτων) 

e-mail  : kpe.kerkyras@gmail.com   

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2662025236 - 6977071202 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ    

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/ 

                
 ΚΟΙΝ. : ΠΔΕ   Ιονίων  Νήσων 

 

 

      ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

Κ.Ε.ΠΕ.Α./ Κ Π Ε  Κέρκυρας περιόδου Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022». 

ΣΧΕΤ.: Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 

  Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού του έργου για το σχολικό έτος 2021-2022, 
προκειμένου να προβεί στο προγραμματισμό διδακτικών επισκέψεων για παροχή διδακτικού 
έργου μέσω της υλοποίησης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων την περίοδο 
Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2022, καλεί τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας 
και Δ/θμιας  Εκπ/σης  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Εκπ/σης  Ιονίων Νήσων να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους (βλ. συνημμένο), ώστε να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους ένα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του    Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας. 

  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιήσει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. /  ΚΠΕ Κέρκυρας  
την παραπάνω χρονική  περίοδο  είναι  μονοήμερα.  Τα προγράμματα υλοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις του ΚΠΕ ,στις Αλυκές Λευκίμμης και στην ευρύτερη περιοχή καθώς και  στη  
Λιμνοθάλασσα Κορισσίων.  Στο Πρόγραμμα  της Λιμνοθάλασσας  Κορισσίων, μπορεί να 
παρακαμφθεί η επίσκεψη στο ΚΠΕ και η συνάντηση να    γίνει κατευθείαν στο πεδίο, με 
επιτόπια παρουσίαση της εισαγωγής του Προγράμματος. 

   Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητριών/ών σε αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι 
(20) άτομα. Για την υλοποίησή τους το Κ.Ε.ΠΕ.Α./ ΚΠΕ Κέρκυρας συνεργάζεται με τους/τις 
εκπαιδευτικούς των σχολικών ομάδων και έχει την ευθύνη για  την υλοποίησή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της   επιδημικής κρίσης. Σε 
κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 
οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και  κυρίως το άρθρο 4 §1., 
«Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί 
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές», που αφορά στα  μέτρα ασφαλούς 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, καθώς 
και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19.  

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αφού επιλέξουν από τον παρακάτω πίνακα το 
πρόγραμμα που επιθυμούν, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση, με σφραγίδα και  
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υπογραφή από τον/την Διευθυντή/ντρια  ή την Προϊσταμένη του Σχολείου τους και να την 
αποστείλουν στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας έως την Τετάρτη  15     Δεκέμβρη 2021 μέσω των 
οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων με κοινοποίηση στο 
Κ.Ε.ΠΕ.Α  Κέρκυρας.  

 

 

 

   

 

  Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, αφού 
συγκεντρώσουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίσουν τον σχετικό πίνακα, να 
τον διαβιβάσουν στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας μέχρι την Δευτέρα 20 Δεκέμβρη, 
παρέχοντας τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα του 
Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 σχετικού εγγράφου του ΥΠΑΙΘ. 

  Με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων αμέσως μετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων το Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας, βάσει των πινάκων που θα λάβει από τις 
Δ/νσεις Εκπ/σης, θα καλέσει τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 
μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθεί. Ακολούθως,  θα προβεί στον προγραμματισμό 
του και θα ενημερώσει εγγράφως τις σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας. 

  Οι δράσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. / ΚΠΕ Κέρκυρας υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - B' Κύκλος», το οποίο 
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην 
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

                         Προγράμματα ΚΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (σχολικό έτος 2021-22)   

 
α/α 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διάρκεια                                      Π/θμια Δ/θμια Δ/θμια 

 Νηπια-
γωγείο 

Α Β Γ  Δ Ε ΣΤ Γυμνάσιο Λύκειο 

1  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΤΑΓΟΝΑΣ  1ήμερο         X   

2    ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ         1ήμερο         X   X   

3        ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  1ήμερο       X    X   X   

4 ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ : ΕΝΑ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΣ          ΣΤΗΝ       
ΕΡΗΜΟ 

 1ήμερο    X   X   X   X    X   X    Χ   Χ 

5        ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 1ήμερο         X   X    Χ   Χ 

6  Ο ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ 
ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ 

 1ήμερο     Χ   Χ      

7            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  1ήμερο   Χ   Χ   Χ   Χ    Χ    Χ   Χ   



κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 
μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.  Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα 
από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε 
εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα 
αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 
πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης covid - 
19. 

 

Συνημμένα : Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κέρκυρας. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                Η Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κέρκυρας 
                                                                                                              
                                                                                                                               ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 
                                              
                                                                                                                                            ΠΕ70    
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