
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Σεμινάριο «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης» (9 Απριλίου) 

ΘΕΜΑ 2ο: Σεμινάριο «Τα βότανα στη ζωή μας» του ΚΠΕ Μακρινίτσας (5 Απριλίου) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Σεμινάριο «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης» 
Σχετ.: αρ.πρωτ. Φ1/ΜΚ/106187/ 168889 /Δ7/ 14.12.20, έγγραφο έγκρισης από το ΥΠΑΙΘ 

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Αχαΐας, σε συνεργασία με τις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, 

Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Μεσσηνίας (διά των Υπευθύνων Π.Ε. και 

Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη 

διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 3ων διδακτικών ωρών στις 9 Απριλίου 2021 

(18:00-20:15), με θέμα: 

«Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»  

Στο παρόν σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος σχετικά με την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό και θα παρουσιαστεί το 

διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στον αφρό και στο βυθό!», ειδικά σχεδιασμένο για 

μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 

 

 

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, 30/3/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/3313 

 

 

 

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 

 
 

 
 

mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

18:00-18:05 Καλωσόρισμα   

 Υπεύθυνοι-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων  

18:05-18:10  Καλωσόρισμα- Παρουσίαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη  

 Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. 
Λασκαρίδη 

18:10-18:15 Ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης 

 (Υπεύθυνοι Π.Ε & Σχ. Δραστηριοτήτων)  

18:15-18:30 Το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά: διαστάσεις και συνέπειες 

 Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. 
Λασκαρίδη 

18:30-18:50 Παρουσίαση Δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη 

 (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος) 

18:50-19:00 Διάλειμμα  

19:00-19:15 Παρουσίαση εκπαιδευτικού κουκλοθέατρου 

 (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος) 

19:15-20:00 Εργαστήρια περιβαλλοντικού προγράμματος «Στον αφρό και στο βυθό»  

 (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος & Συμμετέχοντες) 

20:00-20:05 Poll – Εκτίμηση πρόθεσης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς 

 (Συμμετέχοντες) 

20:05-20:15  Αξιολόγηση και προτάσεις δράσεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 7 
Απριλίου στην παρακάτω φόρμα:  
 

https://forms.gle/4YThJoy1DXwqgVu28 

 
Στη συνέχεια θα ενημερωθούν στα δηλωθέντα e-mail για τον τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή 

επιμόρφωση. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής  

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Σεμινάριο «Τα βότανα στη ζωή μας», ΚΠΕ Μακρινίτσας  
 Σχετ.:  αρ. πρωτ.: 13/Φ22Ζ του ΚΠΕ Μακρινίτσας 

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας με τη συνεργασία και υποστήριξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου 
Βόλου προτίθεται να οργανώσει στις 5 Απριλίου 2021 και ώρες 18.00 –21.00 σύγχρονο εξ-
αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τα βότανα στη ζωή μας» .Το σεμινάριο θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Θ.Δ. «Τα Βότανα στη ζωή μας» που συντονίζει το ΚΠΕ 
Μακρινίτσας και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και στα ΚΠΕ. Συγκεκριμένα μπορούν να συμμετέχουν: 

1.Οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη του δικτύου από το προηγούμενο σχολικό έτος (2019-
2020). 

2.Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενημερωθούν για να ενταχθούν στο δίκτυο. 
3.Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι 

μέλη του δικτύου. 
4.Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ που είναι μέλη του δικτύου.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω 

διαδικτύου (σύγχρονα από απόσταση) και από το περιβάλλον της πλατφόρμας webex με την 
οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί. Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τη 

https://forms.gle/4YThJoy1DXwqgVu28


συλλογή των βοτάνων, τους τρόπους καλλιέργειάς τους, τον γενότυπό τους, τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής σε αυτά κ.α. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σύντομα βιωματικά σχέδια 
εργασίας για πολύπλευρη ευεξία, όπως και εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναγνώρισης 
βοτάνων. Επίσης θα γίνει αναφορά στις δράσεις του ΕΘΔ «Τα Βότανα στη ζωή μας» και στο 
εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει. Το σεμινάριο θα γίνει εκτός του ωραρίου λειτουργίας των 
σχολείων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  
https://docs.google.com/forms/d/1tOqwV-EtiQ4CSPG6vQhKtAHXAyS0yBIQMw7FfV3IPE8/edit 

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλεί στο email που έχει 
δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής. Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί ψηφιακά 
βεβαίωση συμμετοχής. Στα συνημμένα της εγκυκλίου αρχεία θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα 
του σεμιναρίου.  

 

 

 

 

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://docs.google.com/forms/d/1tOqwV-EtiQ4CSPG6vQhKtAHXAyS0yBIQMw7FfV3IPE8/edit

