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ΘΔΜΑ: Δθπαηδεσηηθές επηζθέυεης θαη επηκορθφηηθές δράζεης ζηα Κέληρα 

Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες (λσλ ΚΔΑ) γηα ηο ζτοιηθό έηος 2018-19 θαη από ζτοιηθές 

κολάδες ποσ σιοποηούλ Ποιηηηζηηθά Προγράκκαηα. 

τεη: Έγγραθο ΤΠΠΔΘ 8223/ 18-01-2019 (επηζπλάπηεηαη) 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ν ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε (α) ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

επηζθέςεσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε ΚΠΔ θαη (β) ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ησλ ΚΠΔ 

γηα εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ε έληαμε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε ζεκαηηθά δίθηπα (ηνπηθά, 

πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 πξνβιέπνληαη σο 

αθνινύζσο: 

Πιαίζηο ζτεδηαζκού θαη οργάλφζες  

Γηα ηο ζτοιηθό έηος 2018-2019 οη ζτοιηθές κολάδες ποσ σιοποηούλ εγθεθρηκέλα 

Προγράκκαηα Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ, ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, 

βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 212004/Γ7/07-12-2018 εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΠΔΘ, δύλαληαη:  

α) λα αηηεζνύλ εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ησλ εκπιεθόκελσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλώλνληαη θαη πινπνηνύληαη από 

απηά, β) λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο θαη  γ) λα αηηεζνύλ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκαηηθά δίθηπα (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή). 

 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΑΣΡΑ, 22/01/2019 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιασ Εκπ/ςησ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ 
2.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδασ 
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1. Δθπαηδεσηηθές Δπηζθέυεης ζε ΚΠΔ  

Τα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο παξέρνπλ κολοήκερα ή/θαη ποισήκερα 

εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Π/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία ζτεηίδοληαη 

κε ηολ ποιηηηζκό. Ζ παηδαγσγηθή νκάδα θάζε ΚΠΔ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγάδνληαη 

πξηλ ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ, έηζη ώζηε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ λα 

αληαπνθξίλεηαη θαη λα θαιύπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Τα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλαγθαία επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηνπο επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη θάζε ζρνιείν πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηά. 

1.1 Τποβοιή αηηήζεφλ γηα εθπαηδεσηηθές επηζθέυεης ζε ΚΠΔ  

Σηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ηεο επηθξάηεηαο (ζπλ. Α) δύλαληαη 

λα ππνβάινπλ αίηεκα επίζθεςεο (ζπλ. Γ) γηα παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ: 

α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα Π.Θ., γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2018-2019. Η αίηεζε σποβάιιεηαη από ηολ/ηε σληοληζηή/ζηρηα ηοσ θάζε 

Προγράκκαηος, ζηελ Τπεύζσλε Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ. Βαζηθό θρηηήρηο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ΚΠΔ από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο απνηειεί ε ζσλάθεηα ηοσ προγράκκαηος ποσ 

εθπολούλ κε ηα προζθερόκελα εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα ηοσ ΚΠΔ (βι. ζπλ. αξρείν ζην 

ηέινο ηνπ ππ΄αξηζκ. 8223/ 18-01-2019  εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΠΔΘ), ην νπνίν αηηνύληαη λα 

επηζθεθζνύλ. 

β) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε Γνκέο Υπνδνρήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ 

Πξνζθύγσλ (ΓΥΔΠ) σποβάιιοσλ αίηεζε ζε ΚΠΔ ηες Περηθερεηαθής Γηεύζσλζες 

Δθπαίδεσζες όποσ αλήθεη ε Γοκή. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΥΔΠ, 

εηδηθά γηα ηηο δνκέο απηέο, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: α) ε εθπόλεζε πξνγξάκκαηνο ζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο (κνλνήκεξεο ή πνιπήκεξεο), β) ηα ΚΠΔ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Σπληνληζηέο 

Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ δηεπθνιύλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε κε πξνζαξκνγή ηνπ 

σξαξίνπ ηεο επίζθεςεο ζην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ΓΥΔΠ, γ) νη αηηήζεηο γηα εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε ζε ΚΠΔ, εηδηθά γηα ηηο ΓΥΔΠ, κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

πξνζεζκηώλ θαη ζα εμεηαζζνύλ θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ΚΠΔ. 
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1.2 Δλέργεηες τοιηθώλ Μολάδφλ, Τπεσζύλφλ θαη ΚΠΔ - Υρολοδηάγρακκα 

οιοθιήρφζες ηφλ προβιεπόκελφλ δηαδηθαζηώλ γηα ηης εθπαηδεσηηθές επηζθέυεης ζε 

ΚΠΔ 

1.2.1 Δλέργεηες ζτοιηθώλ κολάδφλ 

Οη ζτοιηθές κολάδες γηα θάζε πρόγρακκα ποσ εθπολούλ έτοσλ δηθαίφκα λα 

θάλοσλ αίηεζε επίζθευες ζε δύο (2) ΚΠΔ. Σπλεπώο, νη επηζθέςεηο πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ζην πιαίζην θάζε πξνγξάκκαηνο, είλαη δύν (2):  

Α. κία (1) επίζθευε ζε ΚΠΔ εληός εκβέιεηας όποσ αλήθεη ηο ζτοιείο θαη  

Β. κία (1) ζε ΚΠΔ εθηός εκβέιεηας.  

Γηα ηο ηρέτολ ζτοιηθό έηος οη λοκοί εκβέιεηας ηφλ ΚΠΔ παρακέλοσλ οη ίδηοη (βι. 

έγγραθο 154927/Γ7/7-12-2010).  

Σα ζτοιεία ηοσ λοκού Αταΐας (ζύκθσλα κε ηελ Γ7/154927/07-12-2010) είλαη ζηελ 

εκβέιεηα ηφλ :  

1. ΚΠΔ Αξάρζνπ 2. ΚΠΔ Βάκνπ (Φαλίσλ) 3. ΚΠΔ Διεπζίλαο 4. ΚΠΔ Θέξκνπ 5. 

ΚΠΔ Ηζάθεο 6. ΚΠΔ Καιακάηαο 7. ΚΠΔ Καζηξίνπ (Αξθαδίαο) 8. ΚΠΔ Κέξθπξαο 9. ΚΠΔ 

Κιεηηνξίαο- Αθξάηαο 10. ΚΠΔ Κόληηζαο  11. ΚΠΔ Κξεζηέλσλ (Ζιείαο) 12. ΚΠΔ Ληζαθηάο 

(Εαθύλζνπ) 13. ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ 14. ΚΠΔ Μνπδαθίνπ (Καξδίηζαο) 15. ΚΠΔ Νεάπνιεο- 

Ηεξάπεηξαο (Λαζηζίνπ) 16. ΚΠΔ Νέαο Κίνπ (Αξγνιίδαο) 17. ΚΠΔ Πξακάλησλ 18. ΚΠΔ 

Σηθπσληώλ (Κνξηλζίαο) 19. ΚΠΔ Σθαθησηώλ (Λεπθάδαο) 20. ΚΠΔ Φηιηππηάδαο (Πξέβεδαο)   

Οη αηηήζεης ζσκκεηοτής ησλ ζρνιηθώλ νκάδσλ, πνπ σιοποηούλ Πρόγρακκα 

Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύλ ηα ΚΠΔ ζα πρέπεη λα 

αποζηαιούλ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ (politismos@dipe.ach.sch.gr) ζηο Σκήκα Ποιηηηζηηθώλ 

Θεκάηφλ ην αξγόηεξν κέτρη θαη ηελ Παραζθεσή 25-01-2019 (θαη ώξα 14:00), ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο από ηνλ Γηεπζπληή/ηξηα ηνπ Σρνιείνπ.  

 Η αίηεζε επηζσλάπηεηαη θαη παξαθαινύκε λα είλαη πιήξσο θαη ζσζηά 

ζπκπιεξσκέλε.   

Παραθαιούκε λα ελεκερφζούλ ΑΜΔΑ οη εθπαηδεσηηθοί ποσ σιοποηούλ 

Ποιηηηζηηθό Πρόγρακκα ηε θεηηλή ζτοιηθή τροληά. 
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Δηδηθόηερα: γηα ηελ Πρφηοβάζκηα Δθπαίδεσζε, νη ελδηαθεξόκελεο ζρνιηθέο νκάδεο 

κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ επηζθέςεηο κέτρη θαη ηης 10 Ιοσλίοσ. Υινπνηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 79/2017 (109Α’) θαη περηιακβάλοληαη ζηης 9 

δηδαθηηθές επηζθέυεης. 

1.2.2 Δλέργεηες Τπεσζύλφλ Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ 

α) Σπγθεληξώλνπλ ηα αηηήκαηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη θαηαξηίδνπλ ζρεηηθό 

πίλαθα κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αηηνύληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ιακβάλνληαο ππόςε 

(αα) ηε ζπλάθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνύλ κε ην 

πξνζθεξόκελν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ θαη (ββ) ηε ζπρλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ 

επηζθέςεσλ ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ΚΠΔ, δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο κε ρακειή ζπρλόηεηα επηζθέςεσλ ζε ΚΠΔ ηεο ρώξαο. β) Μεξηκλνύλ γηα ηε 

δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ ζηα ΚΠΔ κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, 

παξέρνληαο ζε απηά ηα παξαθάησ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

1.2.3 Δλέργεηες ηφλ ΚΠΔ  

α) Σα ΚΠΔ, βάζεη ησλ πηλάθσλ πνπ ηνπο έρνπλ απνζηαιεί, επηιέγοσλ θαη θαιούλ ηα 

ζτοιεία, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1.2.2 θαη αλαξηνύλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 

ηηο ηειηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθώλ νκάδσλ πνπ έρνπλ εληάμεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο 

γηα επίζθεςε ζην ΚΠΔ. Ζ δηαθίλεζε δε ησλ εγγξάθσλ ησλ ΚΠΔ πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

γίλεηαη κόλο κέζφ ηφλ Τπεσζύλφλ (ΠΔ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΓ). β) Γηαβηβάδνπλ ην πξόγξακκα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. πξνο έγθξηζε, κε 

ηαπηόρξνλε θνηλνπνίεζε ζηνπο Υπεύζπλνπο ΠΔ, ΑΥ, ΠΘ ή Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, 20 

εκέξεο πξηλ ηελ πξώηε επίζθεςε. 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

Παραθαιούκε, ηες εγθύθιηοσ λα ιάβοσλ γλώζε κε προώζεζε ζηα προζφπηθά ηοσς emails 

όιοη οη  εθπαηδεσηηθοί ηοσ ζτοιείοσ. 
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