
 

 

 

Θέμα:  Πρόσκληση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 
Θέρμου κατά την περίοδο Φεβρουάριος- Ιούνιος 2022 
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 23/6.12..2021, έγγραφο του ΚEΠΕA Θέρμου 

 

 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/ Κέντρο  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Θέρμου καλεί τις σχολικές μονάδες και τους 
εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους για συμμετοχή με τους/τις μαθητές/τριές τους στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2022.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι μονοήμερα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε με τριάντα (25-30) άτομα. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι διάρκειας 3-4 διδακτικών ωρών και θα 
διεξάγονται εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και όλων όσων προβλέπονται για 
τις σχολικές μονάδες και τις επισκέψεις τους σε χώρους εκτός σχολικής μονάδας 
διασφαλίζοντας τη μη ανάμιξη διαφορετικών σχολικών τμημάτων. Κατά την διάρκεια των 
επισκέψεων τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π. οικ. 
55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 4 §1 για τις 
εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις. Το ΚΕΠΕΑ Θέρμου στο πλαίσιο της 
προσαρμοστικότητας με βάση τις υγειονομικές συνθήκες μπορεί να επιλέγει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων δια ζώσης είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θέρμου που θα υλοποιηθούν και μπορούν να επιλέξουν οι 
σχολικές ομάδες είναι: 
 
για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:  

 Δάσος - Περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω 
 Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα- Νερόμυλοι  

 

 

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, 7/12/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/15457 

 

 

 

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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για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ: 
 Λίμνη Τριχωνίδα: για μια αειφορική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της  

 Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου 
 Μονοπάτια με θέα στην Τριχωνίδα-Νερόμυλοι  
 Δάσος - Περπατώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω 
 Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου: ερευνώ και ανακαλύπτω/ο μικρός αρχαιολόγος 

 
Τα προγράμματα και οδηγίες για την υλοποίησή τους μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά 

στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Θέρμου: www.kpe-thermou.gr 
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του 

προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας 
σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 5 και στη 
μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 
μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, 
και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και 
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης covid- 19. 

 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν κάποιο από τα παραπάνω 

προγράμματα με τους/τις μαθητές/τριές τους παρακαλούνται να αποστείλουν στην 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ηλεκτρονικά, την αίτηση που επισυνάπτεται 
έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (στο email: ecoea@dipe.ach.sch.gr). 

Η ημερομηνία υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θέρμου με τις σχολικές μονάδες (μετά την περίοδο των 
Χριστουγέννων).  

Για κάθε περεταίρω διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε-τηλεφωνικά ή 
με email- με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
.  

 
 
  

 

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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