
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση συμμετοχής σε καινοτόμο σεμινάριο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις 
και εφαρμογές στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» (Πάτρα και 
Αίγιο)   
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής   Εκπαίδευσης 

με τίτλο «Διατροφή, Περιβάλλον & Yγεία» 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση συμμετοχής σε καινοτόμο σεμινάριο «Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις και εφαρμογές στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης» (Πάτρα και Αίγιο)   

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

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Αχαΐας διοργανώνουν καινοτόμο 
ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις και εφαρμογές στα 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 

Γνωρίζουμε όλοι ότι η επιτυχία των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων βασίζεται την 
επαφή με τo περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) με τη χρήση βιωματικών μεθόδων 
(επισκέψεις, παιχνίδια, έρευνα πεδίου, …) για μια κριτική και συμμετοχική εκπαίδευση. Η  
πανδημία του COVID-19 όμως δεν επέτρεψε- τα δυο τελευταία σχολικά έτη-  την 
εφαρμογή βιωματικών μεθόδων στα προγράμματα και την δια ζώσης επιμορφωτική 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών.  

Ξεκινάμε λοιπόν με ένα «ζωντανό» σεμινάριο  με σκοπό την επανασύνδεσή μας 
και την προσέλκυση νέων συνοδοιπόρων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την 
υποστήριξη δραστηριοτήτων και δράσεων: 

 των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και   
 της σχετικής θεματικής περιοχής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.                                                                                                                        

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με ή χωρίς 
εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες 

 

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 
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Πάτρα, 26/10/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/13119 

 

 

 

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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προτίθενται να υλοποιήσουν περιβαλλοντικό πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική 
χρονιά ή απλώς επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά. 

 
Στόχοι του Σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί: 

 Να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες σχεδιασμού και υλοποίησης 
Περιβαλλοντικών προγραμμάτων  

 Να κατανοήσουν τους τρόπους δημιουργίας και λειτουργίας ομάδας 
 Να ενημερωθούν για τις προγραμματισμένες Περιβαλλοντικές δράσεις 
 Να μπορούν να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο 

υλοποίησης Περιβαλλοντικού Προγράμματος ή στο πλαίσιο υλοποίησης των 
εργαστηρίων δεξιοτήτων.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε Πάτρα και Αίγιο – εφόσον συγκεντρωθεί 
ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευτικών- και ο/η κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 
πού θα το παρακολουθήσει : 

 

α/α Τόπος Ημερομηνία 

1.  Πάτρα, στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου 
Πατρέων, στα Ροΐτικα 

ΔΕΥΤΕΡΑ  8-11-2021 

2.  Αίγιο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου “Αλέκος 
Μέγαρης” (Παλαιό Νοσοκομείο) 

ΤΡΤΗ  9-11-2021 

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου 

16.30-17.00:  Εγγραφή 
17.00-17.30:  Βιωματικό εργαστήριο για δημιουργία και λειτουργία ομάδων  
17.30- 18.00: Βασικές έννοιες σχεδιασμού και υλοποίησης Περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
18.00- 18.30:Ενημέρωση – συζήτηση για τις προγραμματισμένες Περιβαλλοντικές   δράσεις 
18.30-18.45: Διάλειμμα 
18.45-20.00:  Βιωματικό Εργαστήριο  

« Οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης»: Μια δραστηριότητα για μαθητές 
20.00-20.30:  Αξιολόγηση του σεμιναρίου 

 

 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου παρακαλούμε όσοι εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν να συμμετέχουν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους ψηφιακά 
https://forms.gle/qDwn7xVhL3qQj4qV6  έως και την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

 
 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι προτεραιότητα θα δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 
επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια θα ληφθούν υπόψη 
όλες οι σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης και θα τηρηθούν 
αυστηρά τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-
19. 

 

 

https://forms.gle/qDwn7xVhL3qQj4qV6


 
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής   
Εκπαίδευσης με τίτλο «Διατροφή, Περιβάλλον & Yγεία» 
Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 30/Φ21/21.10.2021, έγγραφο του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας – Νεάπολης 
(επισυνάπτεται) 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας - Νεάπολης, προτίθεται να 
ανανεώσει, και να λειτουργήσει ως Εθνικό, το Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την 
αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία» το οποίο ήδη λειτουργεί ως 
περιφερειακό δίκτυο.  

Η σωστή διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας μας και στην υγεία του 
πλανήτη. Η τροφή μας χρειάζεται ενέργεια και  νερό για να παραχθεί και πολλές φορές η 
«λαιμαργία» μας οδηγεί στην κατάχρηση πολύτιμων πόρων. Σύμφωνα με πηγές 
(http://www.wwf.gr), η διατροφή μας κοστίζει στον πλανήτη: 

34% γη 
69% καθαρό νερό 
70% βιοποικιλότητα  
Επιπλέον, 

 Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), περίπου 815 

εκατ. άνθρωποι κοιμούνται πεινασμένοι, ενώ την ίδια στιγμή 1,9 δισ. άτομα είναι 

υπέρβαρα) 

 Συνολικά, το 95% του πληθυσμού στην Ελλάδα, δεν προσλαμβάνει τις 

συστηνόμενες ποσότητες πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια και ψάρι), 

ενώ το 60% δεν προσλαμβάνει αρκετές φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, όσπρια). Η 

απουσία σχολικών γευμάτων στη διάρκεια της πανδημίας επιδείνωσε το πρόβλημα.   

 Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία με 

αυξητικές τάσεις.  

 Η χώρα μας είναι τρίτη στη σπατάλη τροφίμων παγκοσμίως. Συνολικά στη χώρα μας 

πετιούνται κάθε χρόνο στα σκουπίδια 1,484 εκατ. τόνοι τροφίμων. Στην Ευρώπη 

κατέχουμε την αρνητική πρωτιά. 

Το συνεχές και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την θεματική αυτή από την εκπαιδευτική 
κοινότητα και η ενασχόληση με το θέμα της Μεσογειακής Διατροφής όσο και με το πώς 
συνδέεται η Διατροφή με το «ενεργειακό αποτύπωμα», οδήγησε την Παιδαγωγική 
Ομάδα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας- Νεάπολης στην απόφαση για επέκταση του 
περιφερειακού Θεματικού Δικτύου « Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία» σε εθνικό.  

 

Θεματικές ενότητες & ενδεικτική θεματολογία του Δικτύου 

 Μεσογειακή-Παραδοσιακή -Κρητική διατροφή. 

 Σημασία της κατανάλωσης τοπικών βιολογικών προϊόντων  

 Υπερκατανάλωση κρέατος-γαλακτοκομικών προϊόντων και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις 

 Οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής. 

 Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων 

 Μείωση παραγωγής οικιακών απορριμμάτων 

 Διατροφική πολιτική. 

 Μεταφορές τροφίμων και περιβαλλοντική επιβάρυνση (τροφοχιλιόμετρα). 

 Διαχείριση γεωργικών φυτικών απορριμμάτων – μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις 

κομποστοποίησης. 

 Ισορροπημένη διατροφή και άσκηση για υγεία και ευεξία. 



 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και οι συνέπειες τους στο περιβάλλον και την υγεία 

μας. 

 Παραδοσιακά τρόφιμα, η παραγωγή και η κατανάλωσή τους τοπικά.    

 
Όσες σχολικές ομάδες επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση στην παρακάτω φόρμα:  
 

https://forms.gle/Nemsf2XW5uK7zkXVA 
 

 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας- Νεάπολης. 

   
 

 

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/Nemsf2XW5uK7zkXVA

