
 

 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σχολείων σε δράσεις 

για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ σε συνεργασία με την Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας. 
ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. 1184/6.10.2021 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρισης Δήμου Πατρέων ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
ΠΑΤΡΑΣ 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία 
με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας, στοχεύοντας 
στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση και την 
επανάχρηση υλικών προγραμματίζει τρεις εκπαιδευτικές δράσεις για τους/τις 
μαθητές/ριες που θα υλοποιήσουν σχετικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. 

Η προσέγγιση του ζητήματος της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μέσα 
από την Τέχνη, πέρα από το να αποτελεί μια δημιουργική ενασχόληση, ενθαρρύνει 
την ομαδική δραστηριότητα και τη συνεργασία και ενισχύει τη βιωματική εκπαίδευση, 
αποδεικνύοντας πως η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης 
διευκολύνεται μέσα από συλλογικές δράσεις. 

Έτσι σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 
1. Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας- στα πλαίσια υλοποίησης 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε εργαστήρια: 

 Σχεδιασμού- κατασκευής - διακόσμησης μάσκας ή καρναβαλικού καπέλου 
με -ή από- ανακυκλώσιμα υλικά 

 Σχεδιασμού- κατασκευής αποκριάτικου κουστουμιού από ανακυκλώσιμα 
υλικά. 

Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στον Πολιτιστικό Πολυχώρο των Παλαιών 
Σφαγείων και θα συνδεθούν με το καρναβάλι. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα φέρουν 
οι μαθητές/τριες ενώ λοιπά υλικά που θα χρειαστούν (χρώματα, κόλλες …) θα 
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Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
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Πάτρα, 20/10/2021 

Αρ. πρωτ.: Φ22.2/12769 

 

 

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 
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διατεθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι 
Πάτρας. 
 

2. Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας- στα πλαίσια υλοποίησης 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε εργαστήριo σκίτσου/καρικατούρας/κόμικς προκειμένου να 
σχολιάσουν με κωμικό τρόπο ή και να προτείνουν λύσεις για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα της περιοχής μας. Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί στον Πολιτιστικό 
Πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων και θα συνδεθεί με το καρναβάλι. 
 

3. Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας -στα πλαίσια υλοποίησης 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα δημιουργήσουν τα δικά τους 
γλυπτά, χρησιμοποιώντας ως βάση παλαιότερες κατασκευές του καρναβαλικού 
εργαστηρίου.  
Η τοποθέτηση υλικών (όπως: χαρτί – χαρτόνι, συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί, 
ή μέταλλο, υφάσματα, είδη ένδυσης και υπόδησης, παλιά και φθαρμένα παιχνίδια, 
οικιακά αντικείμενα κά..) θα δημιουργήσει συνέχειες που αναπτυσσόμενες στο 
χώρο θα συγκροτήσουν μια νέα μορφή γλυπτικού έργου –  κατασκευής μεγάλου 
μεγέθους. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας μια 
παλιά και φθαρμένη καρναβαλική κατασκευή να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να της 
δώσουν νέα ζωή και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα επανάχρησης και 
ανακύκλωσης. Τα νέα δημιουργήματα μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του 
σχολείου και να διακοσμούν – ως γλυπτά- το σχολείο, υπενθυμίζοντας στους 
μαθητές/τριες την ανακύκλωση και την επανάχρηση των υλικών. 

 
Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους/ες 
θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά (αναμένεται η σχετική από το ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος).  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τους μαθητές τους σε μια 
ή και παραπάνω δράσεις παρακαλούνται, για τον καλύτερο συντονισμό της Δράσης, 
να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση https://forms.gle/zUt6YzrGpQ2WxMGcA, 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021.  

 
 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

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

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

https://forms.gle/zUt6YzrGpQ2WxMGcA

