
 

 

  
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Σα πετρώματα ςτθν 
κακθμερινι μασ ηωι και ο ρόλοσ τουσ ςτθ βιώςιμθ ανάπτυξθ». 
 

Οι Τπεφκυνεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΠΕ Αχαΐασ, ςε 

ςυνεργαςία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ (ΜΕΣ), το Σμιμα Γεωλογίασ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, το ΚΠΕ Κλειτορίασ- Ακράτασ και τουσ Τπεφκυνουσ Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐασ πρόκειται να λειτουργιςουν Σοπικό 

Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Σα πετρώματα ςτην καιημερινθ μασ ζωθ και ο ρόλοσ τουσ ςτη 

βιώςιμη ανάπτυξη». 

 

ε ζνα φυςικό γεωλογικό εργαςτιριο όπωσ είναι θ Ελλάδα μια χϊρα, πλοφςια ςε 

φυςικοφσ πόρουσ και ςε γεωλογικά φαινόμενα θ δθμιουργία ενόσ δικτφου για το ρόλο των 

«πετρωμάτων» μπορεί να ςυνειςφζρει κακοριςτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ Aειφόρου 

Ανάπτυξθσ μζςω τθσ διερεφνθςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των διακζςιμων φυςικϊν πόρων και 

τθσ αειφόρου αξιοποίθςι τουσ προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ. Σαυτόχρονα κα ςυμβάλλει και 

ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν για τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Επιπλζον κα αναδειχκεί ο αρμονικόσ ςυνδυαςμόσ του αβιοτικοφ περιβάλλοντοσ (τοπίο, 

ανάγλυφο, πετρϊματα, ορυκτά και γεωλογικι ιςτορία) με το βιοτικό περιβάλλον αλλά και 

τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Τπεφκυνθ Π.Ε.:  Ελζνθ Αντωνακοποφλου 
Yπεφκυνθ Π.Θ. : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ. Π.Ε.             : 2610229249 
Σθλ. Π.Θ. :  2610 229261 
E- mail Π.Ε.         : ecoea@dipe.ach.sch.gr 
E – mail Π.Θ. :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Website Π.E.      : http ://dipe.ach.sch.gr/ecoea  
Website Π.Θ.    : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos 
 

 

 
 
Πάτρα, 18/10/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/12556 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
Κοιν.:  

1. ΜΕΣ Παν/μιου Πατρϊν 
2. ΚΠΕ Κλειτορίασ 
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κοπόσ και τόχοι του Δικτφου  

κοπόσ του δικτφου είναι θ ανάδειξθ τθσ ιδιαίτερθσ αξίασ των γεωλογικϊν φυςικϊν 

πόρων αλλά και του τρόπου με τον οποίο επθρεάηουν τθν κοινωνία, τθν οικονομία, τον 

πολιτιςμό και το περιβάλλον ςτθν κατεφκυνςθ τθσ Αειφορίασ. 

Ειδικότεροι ςτόχοι είναι οι μακθτζσ/τριεσ να: 

 αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τα είδθ των πετρωμάτων και να 

κατανοιςουν τθ γεωλογικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ τουσ μζςα ςτο χρόνο.  

 κατανοιςουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα γεωλογικά χαρακτθριςτικά και τον 

ενδθμιςμό τθσ περιοχισ 

 διερευνιςουν το ρόλο των φυςικϊν γεωλογικϊν πόρων ςτθ βιομθχανία, το 

εμπόριο και εν τζλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ 

 αναδείξουν τθ ςυμβολι των ορυκτϊν και πετρωμάτων ςτθν  εξζλιξθ, ςτθν  

ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ και πωσ επθρζαςαν και 

επθρεάηουν  τθν οικονομία και το περιβάλλον ςτθν κακθμερινότθτά μασ 

 ςυνδζςουν τα πετρϊματα με μφκουσ και δοξαςίεσ 

 γνωρίςουν τθν παραδοςιακι τεχνικι επεξεργαςία τθσ πζτρασ και τθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά ωσ ηωντανι ςυλλογικι μνιμθ 

 αντιλθφκοφν το ρόλο των πετρωμάτων ςτθν εδραίωςθ και ανάπτυξθ του 

Αρχαίου Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, να αναγνωρίςουν τθν πρϊτθ φλθ από τθν οποία 

είναι καταςκευαςμζνο ζνα αρχαίο χρθςτικό αντικείμενο / ζργο τζχνθσ 

/αρχιτεκτόνθμα  

 αντιλθφκοφν τον τρόπο που θ χριςθ των φυςικϊν πόρων ςυνδζεται με τθν 

κλιματικι αλλαγι 

 ζρκουν ςε επαφι με τα πρϊτα δομικά υλικά τθσ φφςθσ και να γνωρίςουν τισ 

διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ πάνω ςτθν πζτρα 

 αντιλθφκοφν πϊσ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του τόπου διαμορφϊνουν 

τον πολιτιςμό αλλά και το χαρακτιρα των κατοίκων 

 ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθν γεωποικιλότθτα και να 

προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ τθσ 

 ενεργοποιιςουν όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ, να παίξουν, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίεσ, να δράςουν και να ςυνεργαςτοφν. 

 

Προτεινόμενεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ: 

 Σα πετρϊματα ωσ Φυςικοί Πόροι 

 Σοπικι αρχιτεκτονικι και πετρϊματα 

 Πετρϊματα και τεχνολογία 

 Περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ – θ περίπτωςθ των μεταλλευμάτων του Κονγκό    

(το Κολτάν)  



 Περιβαλλοντικι θκικι (εκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων και ο κοινωνικόσ 

αντίκτυποσ) 

 Μεταλλεφματα και Ηλεκτρονικά απόβλθτα 

 Φυςικζσ καταςτροφζσ-κλιματικι αλλαγι 

 Πετρϊματα και γεωλογικι κλθρονομιά 

 Νερό και Πετρϊματα 

 Γεωποικιλότθτα και Βιοποικιλότθτα 

 Σα πετρϊματα και θ Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

 Ο εναλλακτικόσ τουριςμόσ και τα πετρϊματα 

 Σα πετρϊματα και τα Σοπικά Προϊόντα 

 Πολιτιςτικά Μνθμεία και πετρϊματα 

 Σζχνθ και πετρϊματα  

 Μουςεία, ςυλλογζσ και πετρϊματα 

 

 

Διάρκεια ανάπτυξθσ και ςυμμετοχι ςτο Δίκτυο  

Σο Δίκτυο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ όλων των ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Περιβαλλοντικό ι 

Πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα που εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματολογία του δικτφου 

το ςχολικό ζτοσ 2021-22.  

Θα ζχει 3ετι διάρκεια και θ ςυμμετοχι μιασ ςχολικισ ομάδασ ςτο δίκτυο κα πρζπει να 

ζχει διάρκεια ενόσ τουλάχιςτον ςχολικοφ ζτουσ.  

 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 προγραμματίηονται:  

 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο δίκτυο  

 υγκρότθςθ Παιδαγωγικισ Ομάδασ 

 Ζγκριςθ του Δικτφου  

 υνάντθςθ των μελϊν τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ και τθσ Παιδαγωγικισ 

Ομάδασ για το ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων και δράςεων  

 Θεματικό ςεμινάριο, για τουσ εκπαιδευτικοφσ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ που κα ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο 

 Προϊκθςθ ενθμερωτικοφ/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 υμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουςείου 

Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ «Σα πετρϊματα ςτθν κακθμερινι ηωι» 

 Επιςκζψεισ ςτισ εργαςτθριακζσ υποδομζσ του Σμιματοσ Γεωλογίασ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν  

 Επίςκεψθ ςτο ΚΠΕ Κλειτορίασ – Ακράτασ για υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

«Πζτρα τθν πζτρα… περπατϊ» ι «Σο παλάτι των νεράιδων του Χελμοφ: Σο πιλαιο 

των Λιμνϊν Καςτριϊν» 

 Παραγωγι υλικοφ από τα ςυμμετζχοντα ςχολεία. 



 

υντονιςμόσ Δικτφου  

τθ υντονιςτικι Επιτροπι ςυμμετζχουν: 

1. Ιωάννα Παπαϊωάννου - Γεωλόγοσ, Περιβαλλοντολόγοσ, Τπεφκυνθ 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ 

2. Ιωάννθσ Βλάχοσ - Γεωλόγοσ, Τπεφκυνοσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ 

3. Πζνυ Θεολόγθ-Γκοφτθ, Αρχιτζκτων Μθχ. (DESA) – Εκνολόγοσ(DEA), Τπεφκυνθ 

Μουςείου Επιςτθμϊν  και Σεχνολογίασ (Μ.Ε.Σ.) Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

4. Ιωάννθσ Ηλιόπουλοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιμα Γεωλογίασ 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, Διευκυντισ Μουςείου Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ (Μ.Ε.Σ.) 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

5. Ελζνθ Αντωνακοποφλου - Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Δ.Π.Ε. 

Αχαΐασ 

6. Βαςιλικι Μαντηουράτου - Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ 

7. Χαρίλαοσ Μοςχόπουλοσ – Τπεφκυνοσ του ΚΠΕ Κλειτορίασ - Ακράτασ 

 

Η υντονιςτικι Επιτροπι κα ςτθρίηει τα μζλθ του Δικτφου με εκπαιδευτικό και 

υποςτθρικτικό υλικό και με επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ. 

 

το δίκτυο μποροφν να ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί που τθ ςχολικι χρονιά 2021-22 κα 

υλοποιιςουν ςχετικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι Πολιτιςτικών 

Θεμάτων. 

 

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του δικτφου παρακαλοφμε όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να 

ενταχκοφν ςτο Δίκτυο να υποβάλουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ψθφιακά 

https://forms.gle/ik85D4jAaCMLhYNo7 ζωσ τθ ΔΕΤΣΕΡΑ 31 Οκτωβρίου 2021. 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 
 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 

https://forms.gle/ik85D4jAaCMLhYNo7

