
    

 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΠΕ ΒΑΜΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ 
ΜΑΙΟ ΣΟΤ 2021 

 
Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Βάκνπ πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ 

εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθηπαθώλ πξνγξακκάηωλ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάϊν ηνπ 2021. 
Τα πξνγξάκκαηα απηά ζα είλαη δηάξθεηαο 1-2 δηδαθηηθώλ ωξώλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηωλ 

καζεηώλ θαη ζα πινπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο ζρνιηθήο ηάμεο. 
Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ηα νπνία κπνξνύλ λα επηιέμνπλ νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηα εμήο: 

1) «Αιιάμηε ζπκπεξηθνξέο…ΑλαθπθιωS.O.S.ηε!». Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεηωζνύλ νη καζεηέο-ηξηεο 
κε ηελ έλλνηα θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο κείωζεο, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθιωζεο, απνξξηκκάηωλ.  Να 
κάζνπλ ηη θαη πωο πξέπεη λα αλαθπθιώλνπλ, θαη λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.  (Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 
πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρξήζηκωλ αληηθεηκέλωλ - Δμνηθνλόκεζε πόξωλ).  
2) «Σν λεξό είλαη ζηνηρείν θαη ζηνηρεηό». Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο ηελ αλαγθαηόηεηα, 
ηελ εμνηθνλόκεζε - νξζή ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ ζηε θύζε, ηόζν γηα ην αλζξωπνγελέο όζν θαη γηα ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ. 
3) «Η Κιηκαηηθή Αιιαγή θη εκείο».  Σηόρνο είλαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δωή θαη λα αλαδεηήζνπκε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο κε ηε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο, κε αιιαγή 
θαηαλαιωηηθώλ θαη θπθινθνξηαθώλ ζπλεζεηώλ, ηξόπνπο πξνζηαζίαο θαη αύμεζεο ηωλ απνζεκάηωλ λεξνύ θαη ηωλ 
ρώξωλ πξαζίλνπ, ώζηε λα ζπκβάινπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
4) «Μεζόγεηνο: Η ζάιαζζα πνπ κνηξαδόκαζηε». Σηόρνο ηνπ λένπ απηνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ είλαη ε 
γλωξηκία ηωλ καζεηώλ κε ηε ζαιάζζηα δωή θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηα ηεο, ε αλαγλώξηζεο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο 
ζάιαζζαο θη ηδηαίηεξα ηεο Μεζνγείνπ, ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ζαιάζζηαο δωήο θη ε 
ελεξγνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Τν πξόγξακκα απηό απνηειεί ζπκβνιή ηνπ ΚΠΔ Βάκνπ ζηε Γεθαεηία ηνπ 
ΟΗΔ γηα ηνπο Ωθεαλνύο πνπ μεθηλάεη ην 2021. 
5) «Μηα βόιηα 5.500 ρξόλωλ ζηα Υαληά». Σηόρνο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλωξηκία κε ηελ Παιηά Πόιε ηωλ 
Φαλίωλ, ηα κλεκεία θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη ηέινο, ε αλαδήηεζε ηξόπωλ πξνζηαζίαο ηεο.  
6) «Πεξπαηώ εηο ην Γάζνο». Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλωξηκία κε ην δάζνο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο 
ηνπ θη ε αλαδήηεζε ηξόπωλ πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο. 
7) «Διηά θαη Λάδη ζηελ Κξήηε». Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλωξηκία κε ηελ Διηά θαη ην Λάδη, ε αλαγλώξηζε ηεο 
αμίαο ηνπο ζηε θύζε, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ πγεία θη ε πξνώζεζε πγηεηλώλ ηξόπωλ δηαηξνθήο κε βάζε ηελ θξεηηθή θαη 
κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 
 Όια ηα παξαπάλω πξνγξάκκαηα είλαη γηα καζεηέο 5-18 εηώλ όιωλ ηωλ εθπ/θώλ δνκώλ (Καηάιιεια 
πξνζαξκνζκέλωλ θαηά πεξίπηωζε). 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο  κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Κξήηεο  ζπκπιεξώλνληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε εδώ κέρξη ηελ Πέκπηε 4 Μαξηίνπ 2021.  

Οη Υπεύζπλεο/νη Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ θαινύληαη λα θαηαηάμνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη λα ζηείινπλ ηνλ 
θαηάινγν ηωλ αηηήζεωλ ηεο Γηεύζπλζήο ηνπο ζην ΚΠΔ έωο ηελ Παξαζθεπή 5 Μαξηίνπ 2021, έωο ηηο 12 ην πξωί. 
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 ΠΡΟ:   
- Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο 

- Τπεύζπλεο/νπο  ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ 
Γηεπζύλζεωλ ΠΔ θαη ΓΔ Κξήηεο 

- πληνλίζηξηα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία 
Κξήηεο 
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Πξνηεξαηόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζηα παξαπάλω πξνγξάκκαηα έρνπλ α) όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο πνπ ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Βάκνπ θαη β) όζνη ελδηαθέξνληαη γηα λα πινπνηήζνπλ Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. 

Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ επίζεο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην Γεληθό Λύθεην. 
 
 

Για το ΚΠΕ Βάμου 
 
 

Ο Υπεύθυνος 
Ποντικάκης Φώτιος 


