
 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 
ΘΕΜΑ 1ο : Διαδικτυακό σεμινάριο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε.- ΤΟ 

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΘΕΜΑ 2ο : Διαδικτυακό σεμινάριο «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΙΚ ΝΙΚ» 

ΘΕΜΑ 3ο : Διαδικτυακή Επίσκεψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών 

(ΑΡΧΕΛΩΝ) 

 
ΘΕΜΑ 1ο : Διαδικτυακό σεμινάριο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ Π.Ε.» 

 
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Αχαΐας, μετά και από 

αιτήματα πολλών εκπαιδευτικών, διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών επιμορφωτικών 
συναντήσεων για εκπαιδευτικούς. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς -όλων των 
ειδικοτήτων- που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υλοποιούν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να επιμορφωθούν 
σχετικά. Οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις θα υλοποιηθούν διαδικτυακά και θα 
φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα WEBEX.  

Η πρώτη εξ’ αυτών επιμορφωτική συνάντηση αφορά στην παρουσίαση των 
κυρίαρχων Μεθοδολογικών Μοντέλων και Προσεγγίσεων που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων Π.Ε. καθώς και στην αξιοποίηση των 
ψηφιακών πόρων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

18.00-18.10: Γνωριμία ομάδας – Εισαγωγή 
18.10- 19.00: «Υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε. –Μεθοδολογικά Μοντέλα, 
Προσεγγίσεις και Τεχνικές», Ελένη Αντωνακοπούλου- Τίνα Παπασωτηροπούλου 
19.00-19.30: «Αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ στην 
Π.Ε.», Ελένη Αντωνακοπούλου- Τίνα Παπασωτηροπούλου 
19.30-20.00:  Σχεδιασμός προγράμματος Π.Ε.- Συζήτηση 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

 

Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70, Πάτρα 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
Τηλ.  : 2610 229249                        
Fax  : 2610 229258 
E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  : http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    

                                                   

 
 
Πάτρα, 2/2/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/1224 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐας 
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Η δίωρη αυτή επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 
Φεβρουαρίου 2021 (ώρες 18.00-20.00). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στην φόρμα: 

https://forms.gle/rcp7d9SpQzVecwoC6, μέχρι τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021. 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικτυακό σεμινάριο «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΙΚ ΝΙΚ» 
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Αχαΐας σε συνεργασία με την 

WWF – ΕΛΛΑΣ διοργανώνει δίωρο, εξ Αποστάσεως Εκπ/σης επιμορφωτικό σεμινάριο 
με θέμα: "Το Καλάθι Πικνίκ", την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 (ώρες 
18.00-20.00). Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος της WWF, από την κ. Νάνσυ Κουταβά και έχει θέμα τη βιώσιμη 
διατροφή, τη διατροφή που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά και οι οικογένειές τους να 
υιοθετήσουν διατροφικές συνήθειες που δεν εξαντλούν τους φυσικούς πόρους του 
πλανήτη και προστατεύουν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενώ ταυτόχρονα κάνουν 
καλό στην υγεία τους. Το σεμινάριο περιλαμβάνει: 

 Σύντομη παρουσίαση της σχέσης διατροφής και περιβάλλοντος. 
 Παιχνίδια από το πρόγραμμα «Το Καλάθι του Πικνίκ» που μπορούν να γίνουν 

με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή στην τάξη 
σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης του Covid. 

 Πώς θα μετρήσουμε την αλλαγή συνηθειών, βασικό στόχο των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 Συζητήσεις με πρωτότυπους τρόπους διαδικτυακής διάδρασης και εξοικείωση 
με τα σχετικά εργαλεία. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί –όλων των ειδικοτήτων- μπορούν να 

δηλώνουν την συμμετοχή τους, μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στην 
φόρμα: https://forms.gle/H8AwyL69L9WBSnzM9. 

 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Διαδικτυακή Επίσκεψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων 

Χελωνών(ΑΡΧΕΛΩΝ) 
Σχετ.: Αρ. Πρωτ.: Φ1/ΜΚ/133747/2912/Δ7 – 12.1.21, έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΛΩΝ: 28990 |25/1/2021 
 

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών ανοίγει και 
πάλι τις πόρτες του για τα σχολεία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  ΑΡΧΕΛΩΝ-
Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

με τίτλο: “Διαδικτυακή Επίσκεψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων 
Χελωνών”, έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ για την σχολική χρονιά 2020-21 (βλ. 
συνημμένο). 

Σκοπός της Διαδικτυακής Επίσκεψης είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
και τις μαθήτριες στο ζήτημα των θαλάσσιων χελωνών και να τους/τις εμψυχώσει 
ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή 
την ζωντανή εικονική περιήγηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία 
να παρατηρήσουν τις θαλάσσιες χελώνες που περιθάλπονται στο Κέντρο Διάσωσης 
από πολύ κοντά, να μάθουν τις ιστορίες τους και να λύσουν τις απορίες τους για 
αυτές μέσα από οργανωμένη συζήτηση.  
 Η Διαδικτυακή Επίσκεψη περιλαμβάνει:  

 Καλωσόρισμα στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, εισαγωγή για τα είδη των 
θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν στη Μεσόγειο και τον ρόλο τους στο 
οικοσύστημα.  

https://forms.gle/rcp7d9SpQzVecwoC6
https://forms.gle/H8AwyL69L9WBSnzM9


 Παρατήρηση των εξωτερικών δεξαμενών επανένταξης και των χελωνών που 
φιλοξενούνται εκεί. 

 Επίσκεψη στις δεξαμενές περίθαλψης, παρατήρηση των θαλάσσιων χελωνών και 
αφήγηση των ιστοριών τους.  

 Γνωριμία με την θαλάσσια χελώνα που έχει υιοθετήσει (προαιρετική πράξη) η τάξη.  

 Παρατήρηση τεκμηρίων των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στη 
θάλασσα (ακτινογραφία χελώνας που έχει καταπιεί αγκίστρι, εξοπλισμός ψαρέματος 
και άλλα αντικείμενα που είχαν καταπιεί χελώνες) 

 Ερωτήσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 
 
Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος 
Ηλικίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
Αριθμός παιδιών: ένα τμήμα (μέχρι 25 παιδιά) 
Διάρκεια: 35’-40’ 
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά 
Κόστος: Προαιρετική ενίσχυση του έργου του ΑΡΧΕΛΩΝ μέσα από την συμβολική υιοθεσία 
μιας τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας μικρής (40 ευρώ) ή μεγάλης (80 ευρώ). Το τμήμα 
θα “γνωρίσει” διαδικτυακά την χελώνα, θα λάβει ένα πιστοποιητικό υιοθεσίας με το όνομα 
της χελώνας και ένα συμβολικό κουκλάκι. 
 Ωράριο Διαδικτυακών Επισκέψεων (1η Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου 2021): 

Ενδεικτικές ώρες (η ακριβής ώρα θα ορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό του σχολείου):  
Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 10:15-11:00, 11:15-12:00, 12:15-13:00 
Στην περίπτωση τηλεκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση το ωράριο μετατρέπεται: 
Τετάρτη-Πέμπτη: 14:15-15:00, 15:15-16:00, 16:15-17:00 
Παρασκευή: 12:15-13:00, 13:15-14:00, 14:15-15:00 
 Κατά την διάρκεια της Διαδικτυακής Επίσκεψης: 
Ο/Η εκπαιδευτικός θα έχει τον ρόλο του χειρισμού της ομάδας των παιδιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Διαδικτυακής Επίσκεψης και θα φροντίζει για την ομαλή συζήτηση. 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δεσμεύεται ότι δεν θα ηχογραφήσει, φωτογραφήσει ή βιντεοσκοπήσει με κανένα 
μέσο τους/τις μαθητές/τριες κατά την Διαδικτυακή Επίσκεψη. Είναι στην ευχέρεια του/της 
εκπαιδευτικού της σχολικής ομάδας να αποστείλει αν θέλει κάποιο στιγμιότυπο για το αρχείο 
του ΑΡΧΕΛΩΝ. 
 Μετά την επίσκεψη: 
Μετά το τέλος της επίσκεψης, ζητείται από τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν μία 
φόρμα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.   
 Προγραμματισμός Διαδικτυακής Επίσκεψης: 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κλείνουν την επίσκεψη συμπληρώνοντας την φόρμα: 
https://forms.gle/q7W3PtzXpxmfTpo29 
 Μετά την επιβεβαίωση της επίσκεψης από τον ΑΡΧΕΛΩΝ, ο/η εκπαιδευτικός προσκαλεί στον 

διαδικτυακό του/της χώρο στο Webex την συνεργάτιδα-εκπαιδευτικό του ΑΡΧΕΛΩΝ που θα 
πραγματοποιήσει την ξενάγηση.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΑΡΧΕΛΩΝ στο e-mail 
education@archelon.gr και στο τηλέφωνο 2108982600 (Δευτέρα-Παρασκευήή 10:00-14:00). 
  

 

 

                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

https://forms.gle/q7W3PtzXpxmfTpo29
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