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Padlet για την 
Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βάμου έφτιαξε ένα 
Padlet όπου μπορείτε να βρείτε υλικό, 
πληροφορίες, μικρά βιντεάκια για το 
θέμα της Ημέρας.
Στο  Padlet αυτό εκπαιδευτικοί και 
μαθητές στέλνουν το δικό τους μήνυμα 
για την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, αναφέροντας τη 
βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικά 
προβλήματα αλλά και καλές 
περιβαλλοντικές πρακτικές της περιοχής 
τους, με τη μορφή κειμένου, ποιήματος 
ακόμα και μαντινάδας, ζωγραφιάς, 
φωτογραφίας από ένα σημαντικό φυσικό 
τοπίο, ή σχετική με περιβαλλοντικό 

πρόβλημα, βιντεοκλίπ κ.α.

Επανασχεδιάζω το σχολείο μου 
- Δημιουργώ υγιή οικοσυστήματα

Εκπαιδευτικό υλικό – 
δραστηριότητες 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.

ΚΠΕ Μεσολογγίου

ΚΠΕ Κέρκυρας
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που προτείνονται από τo ΚΠΕ, 
με θέμα την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων ! 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την 
περιβαλλοντική ομάδα Let's do this, Corfu  το 
ΚΠΕ Κέρκυρας οργανώνει δράση καθαρισμού 
των Αλυκών Λευκίμμης, της Natura περιοχής 
όπου εδρεύει το ΚΠΕ και της ευρύτερης 
παραθαλάσσιας περιοχής.
Θα συμμετέχουν φοιτητές του Ιονίου 
Πανεπιστημίου κι ενήλικες ευαισθητοποιημένοι 
σε θέματα περιβάλλοντος εν δυνάμει 
πρεσβευτές για το περιβάλλον και το ΚΠΕ.

ΚΠΕ Πραµάντων, Αράχθου, Κόνιτσας, 
Φιλιατών, Φιλιππιάδας &Μακρινίτσας 

«Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια»
Η επιμορφωτική αυτή συνάντηση, μια συνεργασία 
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, των ΚΠΕ Πραμάντων, των 
ΚΠΕ της Ηπείρου (Κ.Π.Ε. Αράχθου, Κόνιτσας, 
Φιλιατών, και Φιλιππιάδας) και του ΚΠΕ 
Μακρινίτσας στοχεύει να αναδείξει την ιστορική 
του αξία καθώς η πορεία του σχεδόν ταυτίστηκε 
με την πορεία της Νεότερης Ελλάδας, του και 
έγινε τόπος Ιστορίας όταν το Φεβρουάριο του 
1944 υπογράφτηκε εκεί η Συμφωνία της       

Πλάκας – Μυρόφυλλου.

Φυτεύουμε δέντρα στις σχολικές αυλές στον 
Εύοσμο και το Κορδελιό

Περιβαλλοντικός διαγωνισμός για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ενόψει της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος!

ΚΠΕ Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου

Εκπαιδευτική δράση για 
μαθητές και  
εκπαιδευτικούς με θέμα: 
«Λέσβος το νησί της 
Βιοποικιλότητας»

Εθελοντική δράση φυσικού περιβάλλοντος, 
Σε συνεργασία με την τοπική Κοινότητα Τόρνου 
και τον Σύλλογο των απανταχού Τορνιωτών «Η 
Μεγάλη Βρύση», διοργανώνεται εθελοντική δράση 
φυσικού περιβάλλοντος.

Αρχικά θα γίνει αποκατάσταση δύο πέτρινων 
αλωνιών στη θέση Προφήτης Ηλίας και καθαρισμός 
του χώρου της Μεγάλης Βρύσης του Τόρνου,

Στη συνέχεια, για όσους επιθυμούν, θα γίνουν δύο 
δασικές διαδρομές σε μονοπάτια, ταυτόχρονα, με 
δυνατότητα επιλογής.

ΚΠΕ Καρπενησίου

«Πλημμυρικά 
φαινόμενα & Εκπαίδευση»

  Μέλη της ομάδας      
“ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ” και τα 
αναφερόμενα ΚΠΕ διοργανώνουν 
εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 
σεμινάριο 

ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα- Γουβών,

Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, 

Καλαµάτας, Καστοριάς, Κρεστένων, 

Μολάων και Μουζακίου
«Προλαβαίνουμε να σώσουμε 

το περιβάλλον;»
Δράση σε ραδιοφωνική 

εκπομπή! 

ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα
Γουβών & Ιεράπετρας
Νεάπολης

« Αιολικά πάρκα και η πρόκληση 
της κλιματικής αλλαγής »

Στόχοι είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
κλιματικής αλλαγής, εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενεργειακής μετάβασης από 
τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και η έγκυρη 
ενημέρωση  για την εγκατάσταση και  
λειτουργία  των αιολικών πάρκων και το 
οικολογικό αποτύπωμά τους.

ΚΠΕ Βιστωνίδας«3, 2, 1 εκτόξευση στα 
αστέρια με του Δικτύου τα 
“αστέρια”: οι εκπαιδευτικοί 
μιλούν για την εξω-γήινη 
εμπειρία τους»

ΚΠΕ Φιλίππων

«Προστατεύουμε το οικοσύστημά μας, 
προστατεύουμε το μέλλον μας» &
«Διαδικτυακή συνάντηση μαθητικών 
ομάδων με θέμα “Μοιράζομαι ένα 
μήνυμα για το περιβάλλον”».

ΚΠΕ Παρανεστίου

ΚΠΕ Αρναίας
«Ημέρα Περιβάλλοντος 2021»

Στη Δράση συμμετέχει το Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Μάμαντος με πεδίο τον υγροβιότοπο 
του Αγίου Μάμαντος, αλλά καλούνται και τα 
υπόλοιπα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Χαλκιδικής να συμμετέχουν σε μια 
συλλογική αλλά με τοπικό χαρακτήρα Δράση 
για το Περιβάλλον.

Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο επιλέγει ένα 
κοντινό στον τόπο του πεδίο – πάρκο, άλσος, 
δάσος, υγροβιότοπο, λίμνη, ποτάμι, πλατεία, 
αρχαιολογικό χώρο κ.τ.λ.

Καλές πρακτικές στην 
εκπαίδευση για το  
Περιβάλλον και την 
Αειφορία

ΚΠΕ Άµφισσας

ΚΠΕ ∆ραπετσώνας

«Αειφορία και COVID-19 – 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την 

κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά 
της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το υλικό «Αειφορία και COVID-19» αποτελείται 
από πέντε (5) θεματικές ενότητες:
1. Μελέτη αιτιών και συνεπειών της πανδημίας ως 
προς το Φυσικό Περιβάλλον
2. Μελέτη των επιπτώσεων της πανδημίας στον 
τομέα της Εργασίας
3. Το ζήτημα της Παραπληροφόρησης και των 
«Θεωριών συνωμοσίας» που δανείζονται τον τρόπο 
σκέψης των αρνητών της κλιματικής αλλαγής, κάτι 
που δίνει ένα διαχρονικό χαρακτήρα στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας
4. Η ανάγκη για διεθνή Συνεργασία και διαχείρισης 
της πανδημίας με όρους Παγκόσμιων Αγαθών
5. Η Θεώρηση της πανδημίας ως ζήτημα της 
διεθνούς κοινότητας μέσα από τη διασύνδεσή της με 
τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης.

«Απολογισμός διετίας 
2019-2021 - Προτάσεις 
για τη συνέχεια του 
Διεθνούς Δικτύου Π.Ε. 
“Χρυσοπράσινο Φύλλο”»

ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Μακρινίτσας  & Μουζακίου
ΚΠΕ Κόνιτσας

ΜΚΟ Solidarity, 
παράρτημα Κόνιτσας: 

“Η Κόνιτσα και τα Γεφύρια της” 
Σύγχρονη εξ αποστάσεως 
επιμορφωτική παρουσίαση.

“Ανακύκλωση και Εξοικονόμηση 
Ενέργειας”
Παρουσίαση στα σχολεία:
Γενικό Λύκειο Κόνιτσας, Γυμνάσιο 
Βελισσαρίου Ιωαννίνων, Ενιαίο Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο 
Ιωαννίνων καθώς και στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Κόνιτσας.

ΚΠΕ Δραπετσώνας

Τα ΚΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
προγραμματίζουν κοινή δράση με τίτλο: 

«Φαντάζομαι – Δημιουργώ- Αλλάζω» στο 
πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος 2021.

ΚΠΕ Καλαµάτας, 
Καστρίου, Μολάων, 
Νέας Κίου, Σικυωνίων

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, οι παιδαγωγικές 
ομάδες των ΚΠΕ έχουν οργανώσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω 
τηλεδιασκέψεων ή και δια ζώσης (ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με:
• την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών,
• την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
• τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
• τα τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη
• την τροφική αλυσίδα
• τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής

Το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Νέας 
Κίου στους κήπους 
του ΦΟΥΓΑΡΟΥ για 
την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος!

«Υδατικοί 
Πόροι και Πλημμύρες: Πηγή Ζωής και 
Κινδύνων υπό το φάσμα της Κλιματικής 
Μεταβολής. Εκπαίδευση και Πρόληψη»
Οργάνωση: ΚΠΕ Μακρινίτσας, ΚΠΕ 
Μουζακίου, Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & 
Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 14ο 
Δημοτικού Σχολείου Βόλου

ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Καστοριάς

Το 
Κ.Π.Ε. Καστοριάς δημιούργησε βίντεο για 
την παρουσίαση ορισμένων 
αριθμητικών δεδομένων που σχετίζονται με 
την αξία των οικοσυστημάτων, 
την υποβάθμισή τους και τις επιπτώσεις της 
στην ανθρώπινη ευημερία, τις 
δυνατότητες αποκατάστασής τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη.

ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

«Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό του 
Πηνειού 200 χρόνια μετά»
Τρίωρη επιμορφωτική ημερίδα, στόχοι της οποίας 
είναι να γίνει γνωστό το φυσικό αλλά και ιστορικό 
περιβάλλον και παρελθόν της κοίτης του Πηνειού 
ποταμού, να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες 
σε θέματα που αφορούν στην προστασία του 
αστικού και όχι μόνο περιβάλλοντός τους, να 
ταυτιστούν τα τοπικά και τα παγκόσμια 
περιβαλλοντικά ζητήματα, να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την αξία 
του Πηνειού μέσω της ενημέρωσής τους για την 
σημαντική ιστορική πορεία της κοίτης.
 

ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

ΚΠΕ Πεταλούδων
Εκδήλωση πολλαπλής παρατήρησης των μη εύκολα 
ορατών στοιχείων του δάσους, διοργάνωση της 
EUROPE DIRECT Νοτίου Αιγαίου της Αναπτυξιακής 
Δωδεκανήσου, του ΚΠΕ Πεταλούδων, του 
περιφερειακού φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου και της 
κοινωνικής επιχείρησης Για τη φύση κοινσεπ. 

Μαθητές - πρόσκοποι ηλικίας 11 έως 17 ετών θα έχουν 
την ευκαιρία να κάνουν μια σειρά παρατηρήσεων με 
μικροσκόπιο, να ηχοεντοπίσουν τη ζωή που βρίσκεται 
καλά κρυμμένη ανάμεσα στα φύλλα των δέντρων, να 
μετρήσουν την υγρασία του εδάφους και να 
καταλάβουν επακριβώς το πώς λειτουργεί ο κύκλος 
της ζωής μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης τα 
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την 
αξία των τροφών που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία 
και να μετρήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

κάθε μπουκιάς τους.

ΚΠΕ Πεταλούδων


