
  

 

 

 

        

     

    

 

 

       

       

 

         

  

 

 

 

ΘΕΜΑ1ο : Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και επιμορφωτικζσ δράςεισ ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. 

χ. Φ13/17836/Δ7/7-2-2020 του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  

 
 Ζχοντασ υπόψθ τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) 

κατ’ άρκρο 67 του ν.4623 (ΦΕΚ 134Α/9-8-2019), με τθν παροφςα εγκφκλιο προβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ και 

θ οργάνωςθ: (α) των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων των ςχολικϊν μονάδων ςε ΚΠΕ, (β) των επιμορφωτικϊν 

δράςεων των ΚΠΕ για εκπαιδευτικοφσ, και (γ) θ ζνταξθ των ςχολικϊν μονάδων ςε κεματικά δίκτυα 

(τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι), ωσ ακολοφκωσ: 

Πλαίςιο ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ: 

Οι ςχολικζσ μονάδεσ που υλοποιοφν εγκεκριμζνα προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, βάςει τθσ με αρ. πρωτ. 

190790/Δ7/04-12-2019 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, δφνανται: 

α) να αιτθκοφν εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ των μακθτϊν/τριϊν και των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικϊν τουσ ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να παρακολουκιςουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανϊνονται και υλοποιοφνται από αυτά, 

β) να υποβάλουν αίτθςθ για επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τουσ, 

γ) να αιτθκοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι). 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

1. Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ ςε ΚΠΕ 

Τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ωσ αποκεντρωμζνεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ του ΥΠΑΙΘ, 

παρζχουν μονοιμερα ι/και πολυιμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για τουσ μακθτζσ των ςχολικϊν 

μονάδων τθσ Π.Ε. και Δ.Ε., που υλοποιοφν προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, τα οποία ςχετίηονται 

με το περιβάλλον, τθν υγεία και τον πολιτιςμό. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. 
ΕΚΠ/Η  ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

Πλθροφορίεσ    : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail  :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos   

 

         ΠΑΣΡΑ, 11/02/2020 
 
           Αρ. Πρωτ. : 3235 
            
 

 ΠΡΟ: Σουσ κ. κ. Δ/ντζσ - ντριεσ 
              Προϊςταμζνουσ - ζνεσ 
              Δθμοτικϊν χολείων & Νθπ/γείων 
              Π.Ε. Αχαΐασ 

ΚΟΙΝ.:   1. Περ/κι Δ/νςθ Π.Ε. &Δ. Ε. Δυτ. Ελλάδασ 
2. υντονιςτζσ Εκπ/κοφ  Ζργου 
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Η παιδαγωγικι ομάδα κάκε ΚΠΕ, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν προγράμματα ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων και οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν, ςυνεργάηονται ζτςι ϊςτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του ΚΠΕ, με ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα, να ανταποκρίνεται και να καλφπτει τισ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ των προγραμμάτων του ςυγκεκριμζνου ςχολείου. 

1.1 Τποβολι αιτιςεων για εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ΚΠΕ 

Στα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) τθσ επικράτειασ δφνανται να υποβάλουν αίτθμα 

επίςκεψθσ για παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων: 

1.1.1.  οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν εγκεκριμζνα προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων 

(ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ), όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν με αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγκφκλιο του 

ΥΠΑΙΘ με κζμα: «Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ( ΠΕ, ΑΥ, 

ΠΘ ), για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020». Η αίτθςθ υποβάλλεται από τον/τθν υντονιςτι/ςτρια του 

κάκε Προγράμματοσ και ςτον/ςτθν Τπεφκυνο/θ ΠΕ ι ΑΤ ι ΠΘ ι Δ των οικείων Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ, ανάλογα με το κεματικό περιεχόμενο του εγκεκριμζνου προγράμματοσ. 

Βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι του ΚΠΕ από τουσ εκπαιδευτικοφσ αποτελεί θ ςυνάφεια του 

προγράμματοσ που εκπονοφν με τα προςφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο 

αιτοφνται να επιςκεφκοφν. 

1.2 Ενζργειεσ χολικϊν Μονάδων, Τπευκφνων και ΚΠΕ - Χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ των 

προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ΚΠΕ 

1.2.1 Ενζργειεσ ςχολικϊν μονάδων 

Οι ςχολικζσ μονάδεσ για κάκε πρόγραμμα που εκπονοφν ζχουν δικαίωμα να κάνουν αίτθςθ 

επίςκεψθσ ςε δφο (2) ΚΠΕ. Συνεπϊσ, οι επιςκζψεισ που μπορεί να πραγματοποιιςει κάκε ςχολικι 

μονάδα, ςτο πλαίςιο κάκε προγράμματοσ, είναι δφο (2): μία (1) επίςκεψθ ςε ΚΠΕ εντόσ εμβζλειασ όπου 

ανικει το ςχολείο και μία (1) ςε ΚΠΕ εκτόσ εμβζλειασ. Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ οι νομοί εμβζλειασ των 

ΚΠΕ παραμζνουν οι ίδιοι (βλ. ςυν. ζγγραφο του ΥΠΑΙΘ). Για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, οι 

ενδιαφερόμενεσ ςχολικζσ ομάδεσ μποροφν να πραγματοποιοφν επιςκζψεισ μζχρι και τισ 10 Ιουνίου. 

Υλοποιοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 16 του Π.Δ. 79/2017 (109Α’) , όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει και περιλαμβάνονται ςτισ 9 διδακτικζσ επιςκζψεισ. 

1.2.2 Ενζργειεσ Τπευκφνων (ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ ι Δ) 

Συγκεντρϊνουν τα αιτιματα των ςχολικϊν μονάδων και καταρτίηουν ςχετικό πίνακα με τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ, που αιτοφνται εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, λαμβάνοντασ υπόψθ α. τθ ςυνάφεια του 

προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφν με το προςφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του ΚΠΕ και β. τθ ςυχνότθτα εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων τθσ ίδιασ ςχολικισ μονάδασ ςε ΚΠΕ, δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςε ςχολικζσ μονάδεσ με χαμθλι ςυχνότθτα επιςκζψεων ςε ΚΠΕ τθσ χϊρασ. 

1.2.3 Ενζργειεσ των ΚΠΕ 

Τα ΚΠΕ, βάςει των πινάκων που τουσ ζχουν αποςταλεί, επιλζγουν και καλοφν τα ςχολεία, ςφμφωνα 

με τα κριτιρια τθσ παραγράφου 1.2.2 και αναρτοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ τισ τελικζσ καταςτάςεισ των 

ςχολικϊν ομάδων που ζχουν εντάξει ςτον προγραμματιςμό τουσ για επίςκεψθ ςτο ΚΠΕ. Η διακίνθςθ δε 

των εγγράφων των ΚΠΕ προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ γίνεται μόνο μζςω των Τπευκφνων (ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ ι Δ). 
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Τα ΚΠΕ διαβιβάηουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του 

ΥΠΑΙΘ προσ ζγκριςθ, με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςτουσ Υπεφκυνουσ ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ι Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων, 20 θμζρεσ πριν τθν πρϊτθ επίςκεψθ. 

1.2.4 Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν 

α) Ζωσ τισ 21/02/2020 οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων, που υλοποιοφν με τουσ μακθτζσ 

τουσ προγράμματα ΠΕ,ΑΥ,ΠΘ κατακζτουν ςτουσ αρμόδιουσ Τπεφκυνουσ των οικείων Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ τθ ςχετικι αίτθςθ παρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε ΚΠΕ.  

β) Ζωσ τισ 27/02/2020 οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ διαβιβάηουν ςτα ΚΠΕ τουσ πίνακεσ με τισ 

αιτιςεισ των ςχολικϊν ομάδων για παρακολοφκθςθ προγράμματοσ του ΚΠΕ. 

γ) Ζωσ τισ 09/03/2020 τα ΚΠΕ, κατόπιν επικοινωνίασ με τισ ενδιαφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ, 

καταρτίηουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων που πρόκειται να δεχκοφν. 

 Σθμειϊνεται ότι δε κα γίνονται δεκτζσ από τα ΚΠΕ μεμονωμζνεσ αιτιςεισ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων, ακόμθ και αν πλθροφν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ. 

 Με βάςθ τα παραπάνω, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που επικυμοφν να 

επιςκεφτοφν κάποιο Κ.Π.Ε. προκριμζνου να υλοποιιςουν θμεριςιο ι πολυιμερο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, να υποβάλλουν με mail ςτο politismos@dipe.ach.gr ςυνθμμζνθ τθν αίτθςθ μζχρι τθν 21θ 

Φεβρουαρίου 2020.  

 Για λόγουσ καλφτερου προγραμματιςμοφ, όταν πρόκειται για πολυιμερο πρόγραμμα, 

προτείνεται ,θ εκ των προτζρων επικοινωνία του υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ με το Κ.Π.Ε., προκειμζνου να  

ενθμερωκεί για το κόςτοσ διαμονισ και διατροφισ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε τα ςυνθμμζνα αρχεία. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΛΕΓΚΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, να λάβουν γνϊςθ τθσ εγκφκλιου με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail 
όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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