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Καστρί, 28/9/2016 

Αρ. Πρωτ.: 3 

 

ΠΡΟΣ:  Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Υ.Π.Π.Ε.Θ. - Δ/νση ΣΕΠΕΔ - 

Τμ. Β΄ Αγωγής Υγείας και 

Περιβαλλοντικής Αγωγής 

2. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ.  

Εκπ/σης Πελοποννήσου 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για υλοποίηση 

μονοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος στο ΚΠΕ Καστρίου» 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 

2016 έως τον Ιανουάριο του 2017, θα υλοποιήσει τα παρακάτω μονοήμερα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας. Έως ότου αποσταλεί στα σχολεία αντίστοιχη Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, δεν 

απαιτείται να έχετε αναλάβει Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. Η υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να 

γίνει στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης (μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι 9 διδακτικές επισκέψεις 

κάθε σχολική χρονιά), σε σύνδεση με τη διδασκαλία αντίστοιχου μαθήματος και να διαρκέσει μέχρι το 

μεσημέρι.  

Α/Α Τίτλος Προγράμματος Θεματολογία προγράμματος 

Παράδειγμα 

μαθήματος που μπορεί 

να συνδεθεί 

Μέγιστος 

αριθμός 

μαθητών 

1 
Οι αχινοί του δάσους 

(Καστανοδάση Καστρίου) 

Σύνδεση σχολείου με παραγωγική 

διαδικασία  

Τεχνολογία Β’ 

Γυμνασίου (πρωτογενής 

τομέας παραγωγής) 
40 

Διατροφική αξία του κάστανου 
Οικιακή οικονομία Α’ 

Γυμνασίου 

Αναπαραγωγή στα φυτά Βιολογία Α’ Γυμνασίου 

2 

Ελάτε να γίνουμε 

γιουνιπερογνώμονες (Δάσος 

Μαλεβής) 

Δασικό οικοσύστημα Βιολογία Γ’ Γυμνασίου 

40 

Τροφικές σχέσεις, ροή ενέργειας - 

Παρεμβάσεις ανθρώπου στο 

περιβάλλον 

Βιολογία Β’ Γυμνασίου, 

Βιολογία Γ’ Λυκείου 

Ομοιότητα ορθογωνίων τριγώνων,  

αναλογία 

Μαθηματικά  Γ’ 

Γυμνασίου 



Μυθολογία - Οδύσσεια - Παράδοση - 

Θρησκεία 

Οδύσσεια Α’ 

Γυμνασίου, 

Θρησκευτικά, Γλώσσα 

Φωτοσύνθεση Βιολογία Β΄Λυκείου 

3 

Τα μυστικά του ποταμού 

(Ποταμός Τάνος - Άγιος  

Πέτρος) 

Ποτάμιο οικοσύστημα  Βιολογία Γ’ Γυμνασίου 

40 

Μακροασπόνδυλα και ρύπανση του 

νερού 

Βιολογία Β’ Γυμνασίου 

(Κεφ 2.2 & 2.4) 

Χημική ανάλυση του νερού  

Χημεία Γ' Γυμνασίου, 

Α΄ Λυκείου & 

Τεχνολογικού Λυκείου  

Κατασκευές με φυσικά υλικά Εικαστικά Γυμνασίου 

Υπολογισμός της παροχής του ποταμού 

Μαθηματικά και 

Φυσική Γυμνασίου & 

Λυκείου 

4 
Πηγές ενέργειας, πηγές 

ζωής (Καστρί) 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας - 

εξοικονόμηση ενέργειας  

Ενέργεια και 

περιβάλλον Επάλ, Β΄ 

Λυκείου 40 

Ηλιακό αυτοκίνητο 
Τεχνολογία Α’ 

Γυμνασίου 

5 Δεν πετάω τίποτα (Καστρί) 

Φυσικοί πόροι - Διαχείριση 

απορριμμάτων - Κομποστοποίηση, 

ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, 

μείωση 

Χημεία  Γυμνασίου, 

Γυμνασίου, Λυκείου, 

Τεχνολογικού Λυκείου 

- Γεωλογία και 

διαχείριση φυσικών 

πόρων Α’ Λυκείου 

40 

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά Εικαστικά Γυμνασίου 

6 
Συνέντευξη με μια μέλισσα  

(Καστρί) 

Η ζωή των μελισσών  

Χημεία (οξέα- βάσεις), 

Γεωμετρία (εξάγωνο), 

Γλώσσα (αξίες  από τη 

ζωή των μελισσών) 

40 

Μελισσοκομία 

Τεχνολογία Β’ 

Γυμνασίου (πρωτογενής 

τομέας παραγωγής) 

Διατροφική αξία του μελιού 
Οικιακή οικονομία Α’ 

Γυμνασίου 

7 

Ακολουθώντας μια 

λιβελούλα (Λιμνοθάλασσα 

Μουστού ή Λίμνη Τάκα) 

Υγρότοποι - Παρατήρηση πουλιών -  

Χημική ανάλυση του νερού - 

Βιοσυσσώρευση - Ευτροφισμός 

Βιολογία Β & Γ’ 

Γυμνασίου - Χημεία 

Γυμνασίου, Λυκείου, 

Τεχνολογικού Λυκείου 

40 

8 

Ερευνώντας το διαστημικό 

περιβάλλον της γης 

(Καστρί) 

Ηλιακό σύστημα - Κλίμακες 

αποστάσεων - Παρατήρηση κηλίδων 

του Ήλιου  

Γεωγραφία - Γεωλογία - 

Φυσική - Μαθηματικά 

στο Γυμνάσιο, Λύκειο 

και Τεχνολογικό Λύκειο 
40 

Μυθολογία  
Όμηρος Α΄ και Β’ 

Γυμνασίου 

9 Τι καιρό θα κάνει; (Καστρί) 
Σύσταση της ατμόσφαιρας - Καιρικά 

φαινόμενα - Κλίμα - Κλιματική αλλαγή 

Γεωγραφία - Γεωλογία 

Α' και Β' Γυμνασίου 
40 



 

Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται, ενδεικτικά, πιθανές συνδέσεις των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ΚΠΕ Καστρίου με τα μαθήματα του σχολείου. Η διαθεματικότητα των 

προγραμμάτων μας επιτρέπει περαιτέρω συνδέσεις, που μπορούν να κανονιστούν σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και άλλα μαθήματα και επιθυμούν να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, 

συνδέουμε την πληροφορική με όλα τα προγράμματα, με την παρακάτω ιδέα: Μετά την επίσκεψη, οι 

μαθητές θα μπορούσαν με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της πληροφορικής να 

χρησιμοποιήσουν κάποιο λογισμικό για να φτιάξουν σταυρόλεξο, με γνώσεις που αποκόμισαν από το 

πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργήσει σαν αξιολόγηση του προγράμματος. 

Το Κ.Π.Ε. Καστρίου δεν επιβαρύνεται με έξοδα για την υλοποίηση των επισκέψεων, έως 

ότου ενημερωθούμε από το Υπουργείο Παιδείας. Μόλις λάβουμε την ενημέρωση, την οποία 

περιμένουμε κατά το τέλος Οκτωβρίου, θα σας την κοινοποιήσουμε αμέσως. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: 

http://kpe-kastr.ark.sch.gr/site/. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 

2792022004. Θα επιθυμούσαμε να υπάρξει φέτος πιο στενή συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές, με στόχο να επιτευχθεί κινητοποίηση και προετοιμασία τους πριν από την 

επίσκεψη στο ΚΠΕ, και ανατροφοδότηση και αξιολόγηση μετά. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση, 

επιλέγοντας πρόγραμμα από τον παραπάνω Πίνακα, και να την αποστείλουν με email στο ΚΠΕ 

Καστρίου (mail@kpe-kastr.ark.sch.gr). Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 10 

Οκτωβρίου 2016. 

Η παραπάνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων ισχύει μόνο για το πρώτο τετράμηνο. Όσοι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής σε προγράμματα του ΚΠΕ Καστρίου στο 

δεύτερο τετράμηνο, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική 

εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, η οποία θα εκδοθεί και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες περί τα τέλη 

Νοεμβρίου. 

 

 

Η υπεύθυνη του ΚΠΕ 

Καστρίου 

 

 

Καζακώνη Πηνελόπη 
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