
 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,  
 η νέα σχολική χρονιά ας έχει υγεία, δύναμη για τα δύσκολα, χαρά,  

έμπνευση και ουσιαστική επικοινωνία.  
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Μουσειοβαλίτσες του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας» για δανεισμό   
ΘΕΜΑ 2ο: Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης   

 
ΘΕΜΑ 1ο: Μουσειοβαλίτσες του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας» για δανεισμό   

Σας ενημερώνουμε πως το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας»  διαθέτει Μουσειοβαλίτσες για δανεισμό. Τα φορητά αυτά 
εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό (έγκριση 
ΥΠAIΘ: Φ1/ΕΠ/105737/618/Δ7) που μπορεί να παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτικό 
του σχολείου χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις και απευθύνονται σε μαθητές άνω 
των 8 ετών. 

Οι Μουσειοβαλίτσες δανείζονται δωρεάν, αλλά η μετακίνησή τους επιβαρύνει το 
σχολείο. Τα θέματα που προσφέρονται είναι: 

 Το Αλάτι της Ζωής μας 
 Η Μετανάστευση των Οργανισμών 
 Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας 
 Τα Ελληνικά Δάση 
 Το Έδαφος στηρίζει τη ζωή 

Δείτε εδώ περισσότερα για τις Μουσειοβαλίτσες. 
Βρείτε εδώ την αίτηση δανεισμού. 

Πληροφορίες για το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας» θα βρείτε στο σάιτ του Σωματείου www.filoi-gnhm.gr 

 

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                         
E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  :http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    
                                                   

 
 
Πάτρα, 21/9/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/11025 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, ΔΠΕ 
Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΠΕ 
Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΠΕ Αχαΐας 

 
 

 
 

https://filoi-gnhm.gr/site/mouseiovalitses/
https://filoi-gnhm.gr/site/forma-daneismoy-moyseiovalitsas/
http://www.filoi-gnhm.gr/
mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή διευκρίνιση απευθυνθείτε στο: info@filoi-
gnhm.gr, ή στο τηλέφωνο 210-8083289 (ώρες 10:30-14:00). 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης   
Σχετ.:  Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/ 112892/Δ2, έγκριση του ΥΠΑΙΘ (επισυνάπτεται) 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα  Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης διοργανώνει Πανελλήνιο 
Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα  «Η θάλασσα που θέλω να έχω!», ο οποίος  
εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του. Απευθύνεται σε μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύοντας στην ανάδειξη έργων με 
θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του. Με τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να 
ενεργοποιηθούν περαιτέρω πάνω στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, να 
συμβάλλουν στην προστασία της και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους.  

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων Δημοτικών Σχολείων (τάξεων Α-Στ Δημοτικού), Γυμνασίων και Λυκείων. 

 Στόχοι του Διαγωνισμού αυτού είναι:  
• Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων το πρόβλημα της θαλάσσιας 
ρύπανσης από πλαστικό  
• Να αναδείξουν το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης 
• Να προτείνουν λύσεις με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο  
• Να αποκτήσουν κριτική σκέψη  
• Να συνεργαστούν  
• Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες  
 

Το υλικό που θα παραχθεί (ατομικά ή ομαδικά) για το Δημοτικό Σχολείο, μπορεί 
να είναι:  
 εικαστική σύνθεση: Ζωγραφική σύνθεση ή κολλάζ πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι 

με ελάχιστο μέγεθος ζωγραφικής επιφάνειας 20 Χ 30 εκ. (ενδεικτικά), ή  
 τραγούδι (μουσική αφήγηση) 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 10η Απριλίου 2022. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του 
Ιδρύματος. 

   
 

 

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. 
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