
 

 

 

Θέμα: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
για το σχολικό έτος 2021-2022 
Σχετ: Αρ.Πρωτ.:Φ11/160010/Δ7/8.12.2021, εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ  

 

Κατόπιν της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ 
(Αρ.Πρωτ.:Φ11/160010/Δ7/8.12.2021, με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολ. έτος 2021-22», που επισυνάπτεται) σας ενημερώνουμε 
πως: 

 Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22 
υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος (σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017- Α΄ 
109), διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται από το σύνολο των μαθητών/τριων ενός σχολικού 
τμήματος. 

 Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών 
Θεμάτων). 

 Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί 
έως και τρία (3) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σε ένα εκ των οποίων δύναται 
να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 
συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί. Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ισχύουν τα ανωτέρω αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε 
Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά 
Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών. 

 Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Προγράμματα μπορούν να συνεργάζονται με δημόσιους 
οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και άλλους φορείς για την 
αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού (εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ), εκπαιδευτικών 
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Πάτρα, 9/12/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/15626 

 

 

 

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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δραστηριοτήτων και δράσεων. Για τα εγκεκριμένα προγράμματα φορέων οι εκπαιδευτικοί 
δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr. 

 Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Διεθνή, Εθνικά & Τοπικά), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΑΙΘ. 

 Eπισημαίνεται ότι, κατά την διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, προτεραιότητα δίδεται στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με βάση τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας να εκτεθεί ο μαθητικός 
πληθυσμός και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε επικίνδυνο ιικό 
φορτίο. 

 Το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) θα πρέπει να εγκριθεί 
από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, στη συνέχεια να υποβληθεί στην 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προκειμένου η τελευταία να δώσει 
τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής του στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι 
διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων θα έχουν ολοκληρωθεί έως και την 
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021. 
 
Για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υποβάλλουν περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα επισυνάπτεται αρχείο με όνομα «Πορεία ανάπτυξης προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Σε αυτό θα βρείτε, συνοπτικά, πληροφορίες που θα 

σας βοηθήσουν στη συμπλήρωση του εντύπου υποβολής. 

Παρακαλούμε, για την υποβολή Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να:  

1. συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα: 

 https://forms.gle/4MVHew5zLz7PkJpY6  

2. συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής προγράμματος (που επισυνάπτεται) μαζί με: 

 αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων (με ημερομηνία μέχρι τις 

15.12.2021) και  

 ονομαστική κατάσταση μαθητών/τριών της περιβαλλοντικής ομάδας (επισυνάπεται)  

να τα αποστείλετε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μόνο ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση ypovoliperivallontiki@gmail.com έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 

2021. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνιση που θα διευκολύνει το έργο σας. 

 

 
  

 

 

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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