
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Διαδικτυακό σεμινάριο- εργαστήριο «Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος για την Ενέργεια», 12 Μαρτίου (18:30-20:30) 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικτυακό σεμινάριο «Φυσικοί κίνδυνοι και τουρισμός. 

Αντιμετώπιση και προστασία», ΚΠΕ Αρχανών- Ρούβα- Γουβών 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Διαδικτυακό σεμινάριο- εργαστήριο «Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος για την Ενέργεια», 12 Μαρτίου (18:30-20:30) 

Σχετ.: αρ.πρωτ. Φ1/ΜΚ/106239/ 175903 /Δ7, έγκριση του ΥΠΑΙΘ 

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπ/σης Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας και την εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Enel Green Power, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο – εργαστήριο εκπαιδευτικών 
με στόχο την παρουσίαση του εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Εnergy on the Go», το οποίο αφορά στην ενημέρωση των 
μαθητών γύρω από το θεματικό άξονα της ενέργειας. Το σεμινάριο – εργαστήριο, 
διάρκειας 3ων διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 
(ώρες 18:30-20:30). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το πρόγραμμα “Energy on the Go” της ENEL, το οποίο μπορεί να 
υλοποιηθεί στην τάξη με τους μαθητές τους (είτε σε δια ζώσης, είτε σε εξ 
αποστάσεως διαδικασίες).  

 

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, 5/3/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/2635 

 

 

 

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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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πιο συγκεκριμένα, το διαδραστικό πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει μιάμιση διδακτική ώρα (1 
½) και αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες:  

 Σύντομη παρουσίαση/ενημέρωση για τις συμβατικές και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, το ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή τους στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Επιλεγμένα παιχνίδια με συγκεκριμένο υλικό σχετικό με την ενέργεια και τις ΑΠΕ, 
μέσω των οποίων οι μαθητές θα ανατρέξουν σε όσα έμαθαν κατά την παρουσίαση, 
αλλά και να διδαχθούν καινούριες πληροφορίες για την ενέργεια και το περιβάλλον με 
τρόπο δημιουργικό.  

Οι σχετικές παρουσιάσεις και δημιουργικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται είτε από 
μηχανικούς της εταιρείας ENEL με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ και γενικότερα σε 
ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον είτε από συνεργάτες της εταιρείας (καθηγητές Α.Ε.Ι., 
εξειδικευμένους επιστήμονες κοκ) με εμπειρία στα ζητήματα της ενέργειας. 

Τo πρόγραμμα Energy on the Go είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές, 
ενώ θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και 
κατόπιν συνεννοήσεως με τους Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, 
επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία 
αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση της εταιρείας Enel Green Power.  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ «Energy on the Go» 
Κύριος στόχος για τους μαθητές που θα θελήσουν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, είναι να 
έρθουν σε αλληλεπίδραση με την ομάδα του «Energy on the Go» και να έχουν ενεργή 
συμμετοχή σε κάθε στάδιο του προγράμματος (εισαγωγικό/ενημερωτικό μέρος & 
ψυχαγωγικό). Το «Energy on the Go» φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τα παιδιά, ώστε να 
επικοινωνήσουν δημιουργικά κατά τη διάρκειά του, να κατανοήσουν έννοιες που συνδέονται 
με την ενέργεια και να διατυπώσουν απόψεις μέσα σε έναν ανοιχτό διάλογο. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Οι εκπαιδευτικοί της κάθε τάξης είναι θεμιτό να είναι παρόντες στη σχολική τάξη κατά την 
πραγματοποίηση του προ/τος «Energy on the Go». Έχουν δε, τη δυνατότητα να 
παρεμβαίνουν με ερωτήσεις και σχετικά σχόλια κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους 
(εισαγωγικό/ενημερωτικό μέρος) –ερωτήσεις και σχετικά σχόλια που απευθύνονται τόσο 
στην ομάδα του «Energy on the Go» όσο και στους μαθητές τους- ενώ, παράλληλα, έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στις δημιουργικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά. 

 
 
Στο σεμινάριο - εργαστήριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι 

εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων) επιθυμούν, ανεξάρτητα από το αν 
υλοποιούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά πρόγραμμα Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί 
που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να το 
«φιλοξενήσουν» στην τάξη τους, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τους στη φόρμα: 

 https://forms.gle/WET4togbSaT4V6ns9 
μέχρι και την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, ώστε να τους σταλεί ο σχετικός 
σύνδεσμος της πλατφόρμας (webex) που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση. 
 
 
 

https://forms.gle/WET4togbSaT4V6ns9


ΘΕΜΑ 2ο: Διαδικτυακό σεμινάριο «Φυσικοί κίνδυνοι και τουρισμός. 
Αντιμετώπιση και προστασία», ΚΠΕ Αρχανών- Ρούβα- Γουβών (26-
27.3.2021) 
Σχετ.: αρ.πρωτ. 6/22.2.21 έγγραφο του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών– Ρούβα–

Γουβών, πρόκειται να πραγματοποιήσει διήμερο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 

σεμινάριο σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Κρήτης (ΚΠΕ Ανωγείων, Βάμου και Ιεράπετρας – Νεάπολης), με 

τίτλο: «Φυσικοί κίνδυνοι και τουρισμός. Αντιμετώπιση και προστασία» την 

Παρασκευή 26 Μαρτίου (18:00-21:00) και το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 

(10:00-13:00), λόγω των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με την 

πανδημία. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και περιβάλλον» που συντονίζει το ΚΠΕ 

Αρχανών.  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και όσοι/όσες επιθυμούν να  συμμετάσχουν παρακαλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα: 

https://forms.gle/dRsWxYjnKX8d3xt3A 

μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώστε να  τους αποσταλεί ο σχετικός 

σύνδεσμος για την πλατφόρμα σύνδεσης. 

 
 

 

 

 

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/dRsWxYjnKX8d3xt3A

