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Θέμα: Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις στο
ΚΠΕ Ελευσίνας για τη σχολική χρονιά 2021-2022 και πρόσκληση συμμετοχής των σχολικών μονάδων.
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Ελευσίνας, για το
εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και να σας προσκαλέσουμε για συμμετοχή των σχολικών
μονάδων στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα
του ΚΠΕ Ελευσίνας (εκπαιδευτική-διδακτική επίσκεψη) θα πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη
πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων
απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση της μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων,
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ περί λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΦΕΚ
4187/τ.Β΄/10-9-2021), που έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ.
Δεδομένων των ιδιαίτερων μέτρων που ισχύουν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην εκπαιδευτική
κοινότητα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας, που
βασίζονται στη βιωματική μάθηση, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε είτε το μεγαλύτερο μέρος τους είτε εξ’
ολοκλήρου τα προγράμματα να πραγματοποιούνται στο πεδίο. Η αξιοποίηση του πεδίου στα
προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας προσφέρει μια ουσιαστική βιωματική επαφή και γνώση των μαθητών
για το τοπικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά θέματα.
Α. Εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-Διδακτικές επισκέψεις -Εκπαιδευτικό υλικό
Για τη σχολική χρονιά 2021-2022 τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας
που μπορούν να γίνουν δια ζώσης καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδοθεί στα
πλαίσια των παρακάτω προγραμμάτων (δίνεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος) είναι:

α) Για τα σχολικά τμήματα της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού)
1) «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» - Μονοήμερο πρόγραμμα
http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf
2) «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» - Μονοήμερο πρόγραμμα
http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf
3) «Φροντίζω την πόλη και τη θάλασσα»- Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΔΥΕΠ
β) Για τα σχολικά τμήματα της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ)
1) «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» - Μονοήμερο πρόγραμμα
http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf
2) «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» - Μονοήμερο πρόγραμμα
http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» έχει ως γενικό
στόχο τη βιωματική προσέγγιση των στοιχείων της παράκτιας Ελευσίνας αλλά και γενικότερα του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το
διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδραση της στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια της
παράκτιας Ελευσίνας και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου. Οι μαθητές των σχολικών
τμημάτων μπορούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες πεδίου στην παράκτια Ελευσίνα και να
έχουν βιωματική επαφή με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το παράκτιο περιβάλλον.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» έχει ως
γενικό στόχο τη βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η
διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων
που χρήζουν αειφορικών λύσεων μέσα στο αστικό περιβάλλον. Οι μαθητές των σχολικών τμημάτων
μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη της
Ελευσίνας και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με περιβαλλοντικά
ζητήματα που αφορούν το αστικό περιβάλλον.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω προγραμμάτων
πραγματοποιούνται στο πεδίο όπως επίσης και ότι υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εξ’
ολοκλήρου στο πεδίο.
Β. Διαδικτυακή σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα για δια ζώσης συμμετοχή των μαθητών των σχολικών
τμημάτων στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω περιοριστικών μέτρων στην εκπαιδευτική
λειτουργία των σχολικών μονάδων, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, να επισημάνουμε ότι η
Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευσίνας έχει προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά
προγράμματα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στα προγράμματα
αυτά συμμετείχαν μαθητικές ομάδες και την προηγούμενη σχολική χρονιά (2020-2021).
Συγκεκριμένα το ΚΠΕ Ελευσίνας, μέσω της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη μορφή
διαδραστικής παρουσίασης, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:
α) Για τα σχολικά τμήματα της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού)
1) «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω και εγώ»
2) «Ταξίδι στον κόσμο της θάλασσας»
β) Για τα σχολικά τμήματα της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ)
1) «Αναζητώντας την αειφορία στην πόλη»
2) «Άνθρωπος και θαλάσσιο περιβάλλον, ζητείται βιώσιμη σχέση»

Η τηλεκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας webex, εντός του διδακτικού ωραρίου των
σχολικών μονάδων, με χρονική διάρκεια 2-3 διδακτικών ωρών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον
εκπαιδευτικό του σχολικού τμήματος. Η διαδραστική παρουσίαση των προγραμμάτων περιλαμβάνει
την εισαγωγική ενημέρωση καθώς και αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Γ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Την προηγούμενη σχολική χρονιά το ΚΠΕ Ελευσίνας, υλοποίησε εκπαιδευτικές-διδακτικές δράσεις
με μαθητές σχολικών τμημάτων της Β/θμιας Εκπ/σης που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της
δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» του ΥΠΑΙΘ.
Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, μπορούν να προγραμματιστούν εκπαιδευτικέςδιδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Ελευσίνας, ώστε οι μαθητές των σχολικών τμημάτων να
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα μας, τα οποία εστιάζουν στην ολιστική προσέγγιση
σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ειδικότερα οι μαθητές συμμετέχοντας στα προγράμματα μας,
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας μέσα από την εργασία σε ομάδες, να
εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους καθώς και να επεξεργαστούν, να
ερμηνεύσουν, να αναλύσουν πληροφορίες, να εξάγουν συμπεράσματα και να εξετάσουν κριτικά τα
περιβαλλοντικά ζητήματα.
Πρόσθετες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις και το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Ελευσίνας
έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση του ΚΠΕ Ελευσίνας http://kpe-elefs.att.sch.gr/
Δ. Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευσίνας
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μέγιστο αριθμό 27 μαθητών του ίδιου τμήματος, ώστε να
διασφαλίζεται η μη ανάμειξη διαφορετικών ομάδων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ (ΦΕΚ
4187/τ.Β΄/10-9-2021), που έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τους
μαθητές και τις μαθήτριες τους στα παραπάνω εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα, μπορούν
να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ ώστε να προγραμματιστεί και να οργανωθεί η εκπαιδευτική-διδακτική
επίσκεψη.
Εφόσον η εκπαιδευτική επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, ο συντονιστής/-τρια εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώσει και τον/την Υπεύθυνο/η Π.Ε.
της Δ/νσης Εκπ/σης που ανήκει.
Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ τηλεφωνικά ή με e-mail για τον
έγκαιρο προγραμματισμό της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Η Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευσίνας

Κόντου Βασιλική

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του
επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

