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Καστρί, 18/2/2021 

Αρ. Πρωτ.: 1 

 

ΠΡΟΣ: Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων: Δ.Π.Ε. Αρκαδίας, 

Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Υ.ΠΑΙ.Θ. / Γενική Δ/νση 

Σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας 

Εκπ/σης  

 Διεύθυνση Υποστήριξης 

Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία - Τμήμα Α. 

2) Περιφερειακή Διεύθυνση 

 Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου. 
   

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας, για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με το ΚΠΕ Καστρίου» 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου θα υλοποιήσει προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές/τριες, τα οποία απευθύνονται στις Σχολικές 

Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας. 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες, ανεξάρτητα αν 

συμμετέχουν σε πρόγραμμα στο σχολείο τους, και υλοποιούνται ανά τμήμα. Λόγω της 

πανδημίας και των νέων μέτρων, έγινε προσαρμογή των προγραμμάτων μας τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στον τρόπο διεξαγωγής τους: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Τίτλος Περιεχόμενο Τόπος διεξαγωγής Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Δεν πετάω τίποτα Διαχείριση απορριμμάτων 
Κοντινή πλατεία, 

πάρκο ή παραλία 
Όλες οι βαθμίδες 

Περιαστικά δάση της 

Τρίπολης 

 

Δάσος και βιώσιμη πόλη 

Άλσος Αγ. Γεωργίου, 

Άλσος Παναρκάδων, 

Πάρκο Φιλοδέντρων, 

Δάσος Ανάληψης 

Όλες οι βαθμίδες 

  

Τα προγράμματα χωρίζονται στα ακόλουθα τέσσερα στάδια:  

1. Προετοιμασία των μαθητών/τριών στην τάξη με τον/την εκπαιδευτικό τους και την 

καθοδήγηση του ΚΠΕ. 

2. Δίωρη διδακτική επίσκεψη, σε εξωτερικό χώρο, κοντινό στη σχολική μονάδα ώστε η 
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μετακίνηση να γίνεται χωρίς τη χρήση λεωφορείου, με τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ και 

τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος, όπου θα τηρούνται αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που προβλέπονται από τη νομοθεσία (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, 

αντισηπτικών κλπ). 

3. Δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητών/τριών στην τάξη τους με τον/την 

εκπαιδευτικό τους. 

4. Έκθεση των έργων των μαθητών/τριών (ζωγραφιές, κείμενα, αφίσες, κ.λ.π.) σε 

διαδικτυακό χώρο του ΚΠΕ Καστρίου. 

Στις σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη 

αίτηση και να την αποστείλουν με email στους/στις Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 

μέχρι Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. 

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων να στείλουν την παρούσα 

πρόσκληση με την επισυναπτόμενη αίτηση στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και να μας 

στείλουν κατάσταση συμμετεχόντων μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021. 

Σε περιπτώσεις που κάποια Διεύθυνση δεν έχει Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στο email του ΚΠΕ Καστρίου 

(mail@kpe-kastr.ark.sch.gr). 

Θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις. Στην περίπτωση όμως που 

οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας, θα γίνει κλήρωση. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Καστρίου συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 

2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», Υποέργο 2, Άξονας προτεραιότητας 6.  

 

Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Καστρίου 

 

Καζακώνη Πηνελόπη 
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