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ΠΡΟΣ : Τις Σχολικές μονάδες όλης
της χώρας διά των Διευθύνσεων
Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης
Και των Υπευθύνων Σχ. Δρ.
Κοιν: ΚΠΕ όλης της χώρας
Περ/κή
Δ/νση
Εκπ/σης
Πελ/νήσου

Θέμα: Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
«Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει
τη λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Κατά την τρέχουσα σχολική σχολική χρονιά η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι
υποχρεωτική θα μπορούσαν οι μαθητές να εμπλακούν με μία δράση από τις πολλές θεματικές του
δικτύου και να συμμετέχουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων μελετώντας τα κάστρα. Μπορεί να έχει
σχέση με το περιβάλλον, αειφορία, διατροφή ή ότι άλλο θεωρήσου κατάλληλο. Με τον τρόπο αυτό
συνδέεται το παρελθόν με το σήμερα και τις νέες απαιτήσεις και καλλιεργείται η αίσθηση της
συνέχειας και της εξέλιξης ενός λαού.
Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μολάων θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό καθώς και
αναρτημένες εργασίες σχολείων.
Το ΚΠΕ Μολάων προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν
να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2022-2023
δράσεις ή ολόκληρα περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου
μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση στις φόρμες

google στον ακόλουθο σύνδεσμο.( το σχολείο θα ενημερώσει τον/την υπεύθυνο/η σχολικών
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής του).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiYYHosmIfDZ6Jn7YOy90rruc1wZoaVL3x3Arw_R1J
vrdLZA/viewform?usp=sf_link

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
1. Τοποθέτηση στο χάρτη καταγραφή οχυρωματικού δικτύου της περιοχής.
2. Φυσικό περιβάλλον. Γεωμορφολογία της περιοχής και ειδικότερα του κάστρου.
Χλωρίδα, πανίδα κ.α. αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης.
3. Ιστορικό υπόβαθρο
4. Πολεοδομικός σχεδιασμός .Δομή πόλης, οχύρωση, οργάνωση οικισμών.
5. Αρχιτεκτονική Μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το
φυσικό περιβάλλον.
6. Ενεργειακές ανάγκες- πηγές ενέργειας (χτες-σήμερα), ύδρευση-αποχέτευση,
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
7. Λατρεία – Τόποι λατρείας – Καταγραφή θρησκευτικών κτιρίων όλων των
εποχών – Αρχιτεκτονική – Αγιογραφίες κ.ά.
8. Παραγωγή,

κοινωνία,

οικονομία.

Οικονομικές

δραστηριότητες

που

εκπορεύονται από το φυσικό περιβάλλον, άλλες δραστηριότητες, επαγγέλματα – ασχολίες
κατοίκων τότε και σήμερα. Επιβίωση κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων, παραδοσιακές
αγορές κ.ά.
9. Αξίες, ήθη, παραδόσεις, κοινωνικές συναναστροφές, εορτές, (πανηγύρια,
παζάρια, χαμάμ κ.ά.)
10. Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας του οικισμού.
11. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης, επανάχρησης των
κτισμάτων αυτών
12. Επαναχρησιμοποίησης δομικών και άλλων υλικών.
13 Καλλιτεχνική αξιοποίηση του θέματος.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του δικτύου,
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kpemolaon.gr
Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν ήδη, ή πρόκειται να ενταχθούν στο δίκτυο, έχουν
προτεραιότητα

για την επίσκεψή τους στο κέντρο μας και την παρακολούθηση των

προγραμμάτων μας, με τις περιβαλλοντικές τους ομάδες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΚΠΕ
Μολάων.

Ο Υπεύθυνος του ΚΕΠΕΑ Μολάων
Νικόλαος Παπαδάκης

