
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράση ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 

2021» 

ΣΧΕΤ.: Αριθμ. Πρωτ. Φ13/59267/Δ7/2605/2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 

 

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - B' Κύκλος», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του εορτασμού 

της παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2021 με θέμα-σύνθημα για τη φετινή χρονιά 

«Επανασεχδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» σχεδίασε την εκπαιδευτική δράση με τίτλο:  

 

 

 

Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας (Δ-Ε-ΣΤ 

τάξη) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) και περιλαμβάνει τη διάχυση 

εκπαιδευτικού υλικού - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (βλ. συνημμένο) που δημιούργησε το 

ΚΠΕ Μεσολογγίου ειδικά για το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τις 

οποίες μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους τόσο στην τάξη  όσο και 

στον αύλειο χώρο του σχολείου, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την 

προστασία μας από τη μετάδοση του Covid-19.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κ.Π.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟY 
 
 

Ι. Π. Μεσολογγίου, 27-05-2021 
Αριθ. Πρωτ.Φ2/43 
 

ΠΡΟΣ: 
1. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Επικράτειας 
    (δια των Υπευθύνων Σχ. Δραστηριοτήτων) 

2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Επικράτειας 

    (δια των Υπευθύνων Σχ. Δραστηριοτήτων) 

Ταχ. Διεύθυνση 
 
Τ. Κώδικας- Πόλη 

 : Δημ. Μουζοπούλου 
  Πρώην Σταθμός ΟΣΕ 
: 302 00, Μεσολόγγι 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υ.ΠAI.Θ. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &  

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

2. Περιφερειακή  Δ/νση  Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας  

3. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

 

 

Ιστοσελίδα : www.kpemesol.sch.gr 

E-mail : mail@kpe-mesol.ait.sch.gr 
 Πληροφορίες : Όλγα Γιαννακογεώργου 

Τηλέφωνο  : 26310 – 23048 

Fax : 26310 – 55498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Επανασχεδιάζω το σχολείο μου – Δημιουργώ υγιή 

οικοσυστήματα» 

mailto:mail@kpe-mesol.ait.sch.gr


Οι θεματικές της δράσης εστιάζουν:  

 στην ανάδειξη της αξίας των οικοσυστημάτων  

 στην παρατήρηση και τον προβληματισμό των μαθητών γύρω από τον κτηριακό 

χαρακτήρα και τη γενικότερη εικόνα του σχολείου τους ως δομημένο περιβάλλον  

 στην ανάγκη επανασχεδιασμού των σχολικών συγκροτημάτων, καθώς και παρεμβάσεων 

με όρους βιοκλιματικού σχεδιασμού και αποκατάστασής τους ώστε να λειτουργούν ως 

οικοσυστήματα που υποστηρίζουν πολλές μορφές ζωής και όχι μόνο τον άνθρωπο 

 στην ανάγκη άμεσης αντικατάστασης των ενεργοβόρων πηγών και μορφών ενέργειας με 

ανανεώσιμες, καθώς και  στην ανάγκη άμεσης αξιοποίησης ανανεώσιμων φυσικών 

πόρων  

 στη σύνδεση των μαθητών με φυσικές διεργασίες, φυσικά στοιχεία, οικοσυστημικές 

υπηρεσίες και φυσικά περιβάλλοντα 

 στην ανάδειξη της ανάγκης άμεσης προσαρμογής μας στην κλιματική κρίση και της λήψης 

πρωτοβουλιών άμεσα για την αντιμετώπισή της  

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει: 

 να υλοποιήσουν τουλάχιστον μία εκπαιδευτική δραστηριότητα στο τμήμα/τάξη ή στα 

τμήματα/τάξεις τους, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας μέχρι την Τρίτη 08/06/2021 

και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας μέχρι την Παρασκευή 11/06/2021. 

 να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στη δράση, συμπληρώνοντας τα προσωπικά 

τους στοιχεία στο σύνδεσμο: https://forms.gle/hU2Hr9wZYNr32FbMA   

 να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στο ΚΠΕ Μεσολογγίου υλικό από την υλοποίηση της  

δράσης (φωτογραφίες, πίνακες, σχέδια, ζωγραφικά έργα,  κείμενα-επιστολές κ.ά.), οι 

εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας μέχρι την Τετάρτη 09/06/2021 και οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας μέχρι τη Δευτέρα 14/06/2021.  

 Να αποστείλουν μέχρι τις 09/06/2021 οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και μέχρι 

τις 11/06/2021 οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας κατάσταση με τα στοιχεία των 

εκπαιδευτικών (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα) και των μαθητών/μαθητριών 

(ονοματεπώνυμο, τάξη, τμήμα και φύλο) ώστε να εκδοθεί ηλεκτρονικά αναμνηστικό 

συμμετοχής των μαθητών στη δράση και βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς. 

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου θα ενσωματώσει το ψηφιακό υλικό όλων των σχολείων σε ένα ενιαίο 

αρχείο, το οποίο θα προβάλει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών 

των σχολικών μονάδων. 

Συνημμένα: 1. Αρχείο word ( 21 σελίδες) 

       2. Αρχείο pdf  ( 21 σελίδες)               

                                         Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Μεσολογγίου 

 

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ 

Φιλόλογος 

https://forms.gle/hU2Hr9wZYNr32FbMA

