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Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο της Πράξης 

«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με 
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
(διαδικτυακά) στο πλαίσιο της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. 
για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19,κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022.  Για την υλοποίηση των  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.  

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 
Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 4 §1., «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές 
βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές», που αφορά στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και 
απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19. 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής: 

1) «Αλλάξτε συμπεριφορές… ΑνακυκλωS.O.S.τε!». Στόχος του Προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές-τριες 
με την έννοια και τη σπουδαιότητα της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, απορριμμάτων.  Να 
μάθουν τι και πως πρέπει να ανακυκλώνουν, και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.  (Επαναχρησιμοποίηση 
υλικών για την κατασκευή χρήσιμων αντικειμένων - Εξοικονόμηση πόρων).  
2) «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό». Στόχος του Προγράμματος είναι να μελετήσουν οι μαθητές-τριες την 
αναγκαιότητα, την εξοικονόμηση - ορθή χρήση και την προστασία του νερού στη φύση, τόσο για το ανθρωπογενές όσο 
και για το φυσικό περιβάλλον. 
3) «Αλλά…ζω για το Κλίμα».  Στόχος είναι να συζητήσουμε για τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής στην καθημερινή 
μας ζωή και να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αλλαγή 
καταναλωτικών και κυκλοφοριακών συνηθειών, τρόπους προστασίας και αύξησης των αποθεμάτων νερού και των 
χώρων πρασίνου, ώστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
4) «Μεσόγειος: Η θάλασσα που μοιραζόμαστε». Στόχος του νέου αυτού προγράμματος του ΚΠΕ Βάμου είναι η 
γνωριμία των μαθητών-τριών με τη θαλάσσια ζωή και την βιοποικιλότητα της, η αναγνώρισης της οικολογικής αξίας της 
θάλασσας κι ιδιαίτερα της Μεσογείου, η ευαισθητοποίησή τους για τα προβλήματα της θαλάσσιας ζωής κι η 
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ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπισή τους. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συμβολή του ΚΠΕ Βάμου στη Δεκαετία του 
ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που ξεκινάει το 2021. 
5) «Μια βόλτα 5.500 χρόνων στα Χανιά». Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η γνωριμία με την Παλιά Πόλη των 
Χανίων, τα μνημεία και την ιστορία τους, η συνειδητοποίηση της αξίας της και της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τέλος, η αναζήτηση τρόπων προστασίας της.  
6) «Περπατώ εις το Δάσος». Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με το δάσος, η συνειδητοποίηση της αξίας 
του κι η αναζήτηση τρόπων προστασίας του δάσους. 
7) «Ελιά και Λάδι στην Κρήτη». Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με την Ελιά και το Λάδι, η αναγνώριση της 
αξίας τους στη φύση, τον πολιτισμό, την υγεία κι η προώθηση υγιεινών τρόπων διατροφής με βάση την κρητική και 
μεσογειακή διατροφή. 
8) «Ένας κήπος στο σχολείο μου». Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών-τριών με τη 
βιοποικιλότητα της Κρήτης,  η αναγνώριση της σημασίας της στην οικολογική ισορροπία, τη διατροφή και την υγεία μας 
καθώς και το πρασίνισμα των σχολικών χώρων. 
9) « Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας» Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών-τριών, σε θέματα που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, την ιστορία του τόπου, τις ασχολίες των κατοίκων, τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες, το φυσικό κάλλος και το δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται στο χωριό Βάμος. 
10)  « Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων» Στόχος του Προγράμματος είναι: 
 - να γνωρίσουν οι μαθητές-τριες τον άγνωστο αυτό κόσμο των σπηλαίων και ό,τι αυτός περικλείει (ίχνη ανθρώπινης 
παρουσίας, σπηλαιόβιοι οργανισμοί και νυχτερίδες, σπηλαιοθέματα και διάκοσμος, μυθολογία, ιστορία, λαϊκές 
παραδόσεις και θρύλοι).  

- να κατανοήσουν ότι τα σπήλαια είναι ένα κλειστό οικοσύστημα που κινδυνεύει από κάθε είδους ανθρώπινες 
επεμβάσεις. Να ευαισθητοποιηθούν και να εκτιμήσουν την αξία του κλειστού οικοσυστήματος του σπηλαίου και την 
ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας του. 
- να επισκεφθούν και να εργαστούν μέσα σε σπήλαια και να ξεπεράσουν το φόβο που συχνά συνεπάγεται από την 
άγνοια και την όλη μυθοπλασία που σχετίζεται με αυτά. 

  
Όλα τα παραπάνω προγράμματα είναι μονοήμερα, για μαθητές-τριες  5-18 ετών,  όλων των εκπ/κών βαθμίδων 
και δομών (Κατάλληλα προσαρμοσμένων κατά περίπτωση). 
 
Δηλώσεις συμμετοχής  μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης  συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ΕΔΩ ή 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekmkuDrmfpnQOE_5MDjLGXQPR5xgFsMGzOSB5

slh54eVCkng/viewform?usp=sf_link 
μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.  

Οι Υπεύθυνες/οι Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να κατατάξουν κατά σειρά προτεραιότητας και να στείλουν τον 
κατάλογο των αιτήσεων της Διεύθυνσής τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α (ΚΠΕ) μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, έως τις 12 
το πρωί. 

Προτεραιότητα για συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα έχουν α) όσοι συμμετέχουν σε Δίκτυα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που συντονίζει το Κ.Ε.ΠΕ.Α (ΚΠΕ) Βάμου και β) όσοι ενδιαφέρονται για να υλοποιήσουν Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επίσης και εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο. 
 
 

Για το Κ.Ε.ΠΕ.Α (ΚΠΕ) Βάμου 
 
 

Ο Υπεύθυνος 
Ποντικάκης Φώτιος 
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