
 

 
 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών:  
Συμμετοχή στο διαγωνισμό: «ΜΟΡΙΑΣ 21:Δημιουργώ για το ‘21» και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό «Τα δέντρα μιλούν για το ‘21» 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ) 

Καλαμάτας συμμετέχει στην διοργάνωση εγκεκριμένου από το ΙΕΠ μαθητικού διαγωνισμού, με τίτλο 

««ΜΟΡΙΑΣ 21:Δημιουργώ για το ‘21»», με θέμα τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 

του φυσικού τοπίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη 

και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.  

 

Με βάση την έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, εντοπίστηκαν μερικά από τα υπεραιωνόβια δέντρα της Πελοποννήσου. 

Μέσα από τις «βιογραφίες» των 27 αυτών μνημείων της φύσης, οι μαθητές θα γνωριστούν με τα δέντρα, 

τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους αλλά και το ταξίδι τους στον χρόνο και την νεότερη ελληνική ιστορία 

με επίκεντρο τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Πελοπόννησο πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. 

Πρόκειται για δέντρα όπως ελιές, πλάτανοι, βελανιδιές, δρύες και φοίνικες που ήταν ζωντανά κατά τις 

αρχές του 19ου αιώνα, δέντρα άνω των 200 ετών, μάρτυρες των γεγονότων της Επανάστασης. Στο 

πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα δέντρα μιλούν για το ‘21» που έχει στόχο 

να συνδέσει την ιστορία με το περιβάλλον. 

Ο μαθητικός διαγωνισμός «Μοριάς ’21: Δημιουργώ για το 21», καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

μέσω της ενεργής συμμετοχής και ενασχόλησης, να συνδεθούν με τη φύση και την ιστορία, να 

εντοπίσουν τη σχέση τους και να την αποδώσουν στο σήμερα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Θουκυδίδου 2  
Τ.Κ. – Πόλη: 24 131 – Καλαμάτα 
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/kpekal/prokiryxi-
mathitikoy-diagonismoy/  
Ε-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr  
Τηλέφωνο: 2721096062 

Πληροφορίες: Ι. Ραβάνη 

 

                           

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλαμάτα, 25/01/2022 

 Αρ. Πρωτ.: 23 

 
 
 ΠΡΟΣ:  Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της 

χώρας    
(μέσω των Γραφείων Σχολ. Δραστηριοτήτων 
Α/θμιων και Β/θμιων  Δ/νσεων Εκπ/σης) 

Σχολικές Μονάδες της Ομογένειας 
(μέσω της Γενικής Δ/νσης Διεθν. Ευρωπ. 
Θεμάτων Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπ/σης 
gendir.euint@minedu.gov.gr) 

 
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

https://blogs.sch.gr/kpekal/prokiryxi-mathitikoy-diagonismoy/
https://blogs.sch.gr/kpekal/prokiryxi-mathitikoy-diagonismoy/
mailto:mail@kpe-kal.mes.sch.gr


Κατηγορίες Συμμετοχής 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Ε’ και ΣΤ΄ τάξη 

των Δημοτικών Σχολείων και στην Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου των σχολείων της Ελλάδας και των Ελληνικών 

σχολείων του εξωτερικού, με τις δικές τους καλλιτεχνικές δημιουργίες σε μια από τις παρακάτω 

κατηγορίες: α. Βίντεο,  β. Ποίημα, γ. Ηχητικό απόσπασμα (podcast) 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν  

- ατομικά (μέσω των γονέων/κηδεμόνων) ή  

- ομαδικά (ανά σχολικό τμήμα ή σχολική ομάδα μέσω του σχολείου τους) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Για τη συμμετοχή, χρειάζεται η συμπλήρωση αίτησης https://forms.gle/TinzNrkn1NQ1h2Ur7 και η 

κατάθεση της εργασίας ΜΕΧΡΙ και τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

Παρακαλούμε η αίτηση να προηγηθεί της κατάθεσης εργασίας, για διευκόλυνση της οργάνωσης. 

- Σχολική ομάδα: την αίτηση καταθέτει ο/η συντονιστής εκπαιδευτικός 

- Ατομική συμμετοχή: την αίτηση καταθέτει ο/η μαθητής/τρια με συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα. 

 

Υποστηρικτικό υλικό 

1. Επισυνάπτονται η προκήρυξη του διαγωνισμού και η έγκριση του ΙΕΠ. 

2. Το εκπαιδευτικό υλικό «Τα δέντρα μιλούν για το ‘21» βρίσκεται στο σύνδεσμο: 

https://www.morias21.com/ekpaideytiko-programma-ta-dentra-miloyn/  

3. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό που προέκυψε από δύο 

σχετικές ημερίδες που διοργανώθηκαν, στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://drive.google.com/drive/folders/1tINARfhuYm912uCu4hyHUDJ6RmODTcha?usp=sharing , 

στον οποίο θα βρείτε επιπλέον αναλυτική παρουσίαση των βημάτων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

4. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας 

- στο τηλέφωνο 2721096062 
- Email: kpekalam@gmail.com  

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών. 

 

 

Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του  

ΚΠΕ Καλαμάτας 

 

 

Ιωάννα Ραβάνη 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΥΠΑΙΘ/Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης/Δ.νση Υποστήριξης Προγραμμάτων & 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία/ Τμήμα Α  ́Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  

2. Περιφερειακή Δ/νση Αθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
3. ΠΕ.ΚΕ.Σ χώρας (μέσω των ΠΔΕ) για την ενημέρωση των Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
4. ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ χώρας 
5. ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

https://forms.gle/TinzNrkn1NQ1h2Ur7
https://www.morias21.com/ekpaideytiko-programma-ta-dentra-miloyn/
https://drive.google.com/drive/folders/1tINARfhuYm912uCu4hyHUDJ6RmODTcha?usp=sharing
mailto:kpekalam@gmail.com
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