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Κοινοποίθςθ:  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Αϋ/κμιασ και 

Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ 

2. ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Μακεδονίασ 

3. υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Εκπ/ςθσ για τθν Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.. 

Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

 

Θζμα: «Φυςικό αντικείμενο του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

για το ςχολικό ζτοσ 2022-23» 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (Β’ Κφκλοσ)», μζςω του  Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΘΘ 2014-2020», με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ςυντάςςεται το Φυςικό Αντικείμενο του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ - 

ιάτιςτασ για το χρονικό διάςτθμα από  1/9/2022 μζχρι  31/8/2023, κατά το οποίο 

κα υλοποιθκεί μια ςειρά ενεργειϊν και δράςεων που μποροφν να ομαδοποιθκοφν 

ωσ εξισ: 

 

mailto:mail@kpe-velvent.koz.sch.gr


 

- Α. Προγράμματα και Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ χολικών Μονάδων 

- Β. Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικών ςτθν Περιβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία και Θεματικά Δίκτυα 

- Γ. Λειτουργικά Ζξοδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

- Δ. υνεργαςίεσ 

 

Περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου 

Σο προτεινόμενο Πρόγραμμα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ - ιάτιςτασ  περιλαμβάνει 

μια ςειρά προτάςεων για κζματα προτεραιότθτασ τθσ προςταςίασ του φυςικοφ και 

του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, τα οποία καλφπτουν ςε μεγάλο βακμό κρίςιμα 

ηθτιματα διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων, τόςο ςε παγκόςμιο όςο και ςε τοπικό 

επίπεδο. 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ενεργειϊν και δράςεων του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ – ιάτιςτασ 

είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ, θ εκπαίδευςθ και θ ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ και τθσ ευρφτερθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ γνωςτικοφ και 

αξιακοφ υπόβακρου ςχετικοφ με το περιβάλλον και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και θ 

προαγωγι του κεςμοφ τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.)/Εκπαίδευςθσ για 

τθν Αειφορία. 

υγκεκριμζνα, με τισ προτεινόμενεσ ενζργειεσ και δράςεισ (Προγράμματα, 

Θμερίδεσ, εμινάρια, κ.ά.), το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ αποςκοπεί ςτθν 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν, εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν/τριϊν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οικολογικισ ιςορροπίασ 

και βιϊςιμθσ (αειφόρου) ανάπτυξθσ, κακϊσ επίςθσ και ςε κζματα ολοκλθρωμζνθσ ι 

βιολογικισ παραγωγισ προϊόντων, με ταυτόχρονθ προςταςία και διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ, των χερςαίων και υδατικϊν οικοςυςτθμάτων, διαχείριςθ και 

προςταςία των δαςικϊν και υδάτινων πόρων, διαχείριςθσ φυςικϊν και ενεργειακϊν 

πόρων, ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, διαχείριςθσ αποβλιτων 

(μείωςθ/επαναχρθςιμοποίθςθ/ανακφκλωςθ/κομποςτοποίθςθ), προςταςίασ και 

ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. Παράλλθλα, επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ 



 

ικανοτιτων και ςτάςεων των μακθτϊν/τριϊν με ςτόχο τθν ενεργι τουσ ςυμμετοχι 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, θ απόκτθςθ νζων γνϊςεων και θ καλλιζργεια 

δεξιοτιτων ςχετικά με το περιβάλλον, θ επιμόρφωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςε κζματα Π.Ε. ϊςτε να μπορζςουν να μεταφζρουν τισ παραπάνω 

γνϊςεισ ςτθν τάξθ, θ αλλαγι ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, θ αξιοποίθςθ του 

υπάρχοντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κακϊσ και θ παραγωγι νζου. 

Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ζχει ςχεδιάςει και εφαρμόηει εκπαιδευτικά 

περιβαλλοντικά προγράμματα που είναι εμπνευςμζνα πρωτίςτωσ από το τοπικό 

φυςικό και ανκρωπογενζσ (τοπικι κοινωνία) περιβάλλον -ςτοιχειοκετϊντασ μία 

εκπαίδευςθ από το περιβάλλον, μζςα ςτο περιβάλλον και για το περιβάλλον. Θ 

κεματολογία των εκάςτοτε δράςεων που υλοποιοφνται ςτο Κζντρο ζχει άμεςθ 

ςυνάφεια με τισ ιδιαιτερότθτεσ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ 

περιοχισ ςτθν οποία βρίςκεται, ςυνδζοντασ τθν πλανθτικι με τθν εκνικι και τθν 

τοπικι διάςταςθ του κζματοσ (think global – act local). τα προγράμματα 

ακολουκείται θ ολιςτικι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, ενϊ θ προςωπικι εμπλοκι 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ αυτενεργόσ δράςθ ενκαρρφνονται με τθν 

αξιοποίθςθ μεκόδων ςυμμετοχικισ και βιωματικισ μάκθςθσ ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ 

πεδίου που πραγματοποιοφνται ςε επιλεγμζνα μονοπάτια μελζτθσ του φυςικοφ και 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ, ςτισ εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ και ςτισ 

πειραματικζσ αςκιςεισ που διεκπεραιϊνονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου. 

Σζλοσ, για τθν ζκφραςθ και αξιολόγθςθ αξιοποιοφνται παιχνίδια ρόλων, 

δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ κακϊσ και ποικιλία τεχνικϊν αιςκθτικισ αγωγισ, 

που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ςχετικϊν δεξιοτιτων. 

 

Α. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ χολικών 

Μονάδων 

χεδιαςμόσ, τεκμθρίωςθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλοντικϊν 

προγραμμάτων (θμεριςια και πολυιμερα) για μακθτικζσ ομάδεσ και ςυνοδοφσ 

εκπαιδευτικοφσ, Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, που επιςκζπτονται το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

Βελβεντοφ - ιάτιςτασ (δια ηϊςθσ) ι με εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι και μποροφν να 

αξιοποιθκοφν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ. Για τον ςχεδιαςμό, τθν επιςτθμονικι 



 

εγκυρότθτα και τεκμθρίωςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και των άλλων 

εκπαιδευτικϊν δράςεων, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ μπορεί να 

ςυνεργάηεται με Πανεπιςτιμια, Ερευνθτικά Ιδρφματα και άλλουσ κυβερνθτικοφσ και 

μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ. 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, θ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-

ιάτιςτασ προτίκεται να προβεί ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ και ςτθν ανάπτυξθ 

δφο (2) νζων προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ/Εκπαίδευςθσ για τθν 

Αειφορία. 

υγκεκριμζνα, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ κα ςχεδιάςει τα εξισ δφο (2) 

εκπαιδευτικά προγράμματα: 1. «Αγροτουριςμόσ ι αλλιϊσ… “διακοπζσ ςτο χωριό”. 

Αειφόροσ τουριςμόσ και περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ», για μακθτζσ/τριεσ Σ’ 

Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου και 2. «Πολιτιςμικι αειφορία και Μουςειακι 

Εκπαίδευςθ», για μακθτζσ/τριεσ Εϋ & Σϋ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου. 

τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ περιλαμβάνεται θ δθμιουργία ζντυπου, 

οπτικοακουςτικοφ, θλεκτρονικοφ και εργαςτθριακοφ υλικοφ (εφόςον κρικεί 

αναγκαίο και υπάρξει θ ανάλογθ χρθματοδότθςθ) που κα χρθςιμοποιθκεί ςτα 

εκπαιδευτικά προγράμματα χολικϊν Μονάδων (υλικό για μακθτζσ). Παράλλθλα 

ςτο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ καταβάλλεται διαρκϊσ προςπάκεια για τθν 

επικαιροποίθςθ και προςαρμογι του ζντυπου, οπτικοακουςτικοφ, θλεκτρονικοφ και 

εργαςτθριακοφ υλικοφ που ζχει μζχρι ςιμερα παραχκεί, ζτςι ϊςτε να 

ανταποκρίνεται αποτελεςματικότερα ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ 

(νζεσ κατευκφνςεισ και πολιτικζσ, νζα φιλοςοφία) για τθν Περιβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία. 

Επιπρόςκετα, για τθν αρτιότερθ λειτουργία του Κζντρου και τθν ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν του, επιδιϊκεται ο εμπλουτιςμόσ τθσ βιβλιοκικθσ του με ςυγκεκριμζνο 

αρικμό βιβλίων, οπτικοακουςτικοφ και θλεκτρονικοφ υλικοφ, ο εφοδιαςμόσ του με 

το απαραίτθτο εργαςτθριακό υλικό, θλεκτρονικό και οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό 

κακϊσ και με υλικό αςκιςεων πεδίου, θ παραγωγι υλικοφ προβολισ των 

εκπαιδευτικϊν δράςεϊν του (τςάντεσ, καπζλα, φυλλάδια, folder, αφίςεσ, 

προςκλιςεισ κ.τ.λ.) και θ οργάνωςθ (ι ςυνδιοργάνωςθ με άλλουσ φορείσ) 



 

εκδθλϊςεων και δράςεων για το περιβάλλον (π.χ. Παγκόςμια Θμζρα 

Περιβάλλοντοσ, περιβαλλοντικι εβδομάδα, κ.ά.). 

Σα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κζντρου είναι ευζλικτα, επικαιροποιοφνται και 

προςαρμόηονται ςτθ βάςθ των διαρκϊσ μεταβαλλόμενων κοινωνικϊν και 

περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν κακϊσ και ςτισ διαφοροποιθμζνεσ απαιτιςεισ των 

μακθτικϊν ομάδων. 

Θ διάρκεια των προγραμμάτων που δφνανται να υλοποιοφνται ςτο Κζντρο είναι: 

μονοιμερα, διιμερα και τριιμερα (ακόμθ και τετραιμερα ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ λόγω απόςταςθσ). Σόςο τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα όςο και οι 

Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ χολικϊν Μονάδων υλοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, ςε κατάλλθλα επιλεγμζνα εξωτερικά πεδία και 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

 

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Σα θμεριςια και πολυιμερα εκπαιδευτικά προγράμματα (δια ηώςθσ και 

διαδικτυακά-εξ αποςτάςεωσ) που ζχει εκπονιςει θ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ 

- ιάτιςτασ είναι: 

Ι. Δια ηϊςθσ εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Ι. ΔΙΑ ΗΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

α/α 
ΣΙΣΛΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – 

ΘΛΙΚΙΑΚΕ ΟΜΑΔΕ ΜΑΘΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

1 
 «Με τον ιταράκθ ςτου μφλου το δρομάκι», θμεριςιο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου και των δυο πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ 

2 
«Σρζχει, τρζχει, τρζχει… το νερό»,  θμεριςιο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ 

Νθπιαγωγείου και των δυο πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ 

3 
«Πιλινα τα παραμφκια … με κουκιά και με ρεβίκια», θμεριςιο πρόγραμμα 

για μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου και των δυο πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ 

4 
«Μεταναςτευτικά πουλιά τθσ λίμνθσ μασ», θμεριςιο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου, Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

5 «Λάφιςτα… Σο φαράγγι των μφκων και των υδάτινων ιχων», θμεριςιο, 



 

διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων 

του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου 

6 

«Δάςοσ - Κιβωτόσ ηωισ. Προςεγγίηοντασ αειφορικά το δαςικό οικοςφςτθμα 

των Πιερίων»,  θμεριςιο, διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου, Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου 

7 

«Ροδάκινο, το… μυρωδάτο! Ολοκλθρωμζνθ παραγωγι – Προςταςία και  

διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ»,  θμεριςιο, διιμερο και τριιμερο 

πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ, του 

Γυμναςίου και του Λυκείου 

8 

«Αμπζλι μου πλατφφυλλο. Σο δώρο του Διονφςου», θμεριςιο πρόγραμμα για  

μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του 

Λυκείου 

9 

«Ζνα ςχολείο πολφ πράςινο! Βιοκλιματικό ςχολείο και ανανεώςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ», θμεριςιο πρόγραμμα, για μακθτζσ/τριεσ των δυο τελευταίων 

τάξεων του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου [υλοποιείται ςτο Βελβεντό και ςτθ 

Ηϊνθ Ενεργισ Πολεοδομίασ (Η.Ε.Π.) Κοηάνθσ] 

10 
 «εργιάνι ςτο χρόνο», θμεριςιο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των 

τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου 

11 

«Εμνιςκθν Ημερών Αρχαίων. Μνιμεσ παράδοςθσ και πολιτιςμοφ ςτο χρόνο», 

διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων 

του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου 

12 

«Προβιομθχανικά εργαςτιρια – Παραδοςιακι υδροκίνθςθ»,  θμεριςιο και 

διιμερο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του 

Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου 

 
 
Από τα παραπάνω δια ηώςθσ εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ, θ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ – ιάτιςτασ, για το ςχολικό ζτοσ 

2022-2023, προτίκεται να υλοποιιςει τα εξισ: 



 

1. «Λάφιςτα… Σο φαράγγι των μφκων και των υδάτινων ιχων». Θμεριςιο, 

διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα, για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του 

Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου 

2. «Δάςοσ - Κιβωτόσ ηωισ. Προςεγγίηοντασ αειφορικά το δαςικό οικοςφςτθμα των 

Πιερίων Ορζων». Θμεριςιο, διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα, για μακθτζσ/τριεσ 

προςχολικισ θλικίασ (Νθπιαγωγείου), Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου 

3. «Μεταναςτευτικά πουλιά τθσ λίμνθσ μασ». Θμεριςιο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ του νθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου. Σο Πρόγραμμα 

υλοποιείται από τθν 1θ Απριλίου ζωσ τισ 15 Μαΐου. 

4. «Όμορφα που είναι τα Χελιδόνια! Οι μετανάςτεσ που “φζρνουν” τθν άνοιξθ». 

Θμεριςιο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ 

(Α’ & Β’ Δθμοτικοφ). Σο Πρόγραμμα υλοποιείται από τθν 1θ Απριλίου ζωσ τισ 15 

Μαΐου. 

5. «Ζνα ςχολείο πολφ πράςινο! Βιοκλιματικό ςχολείο και ανανεώςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ». Θμεριςιο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των δυο τελευταίων τάξεων 

του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ) και του Γυμναςίου (ςτο Πρότυπο Βιοκλιματικό Δθμοτικό – 

Νθπιαγωγείο ςτθ Η.Ε.Π. Κοηάνθσ).  

6. «εργιάνι ςτο χρόνο». Θμεριςιο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων 

τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

7. «Εμνιςκθν Θμερών Αρχαίων. Μνιμεσ παράδοςθσ και πολιτιςμοφ ςτο χρόνο». 

Διιμερο και τριιμερο πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του 

Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου. 

8. «Αμπζλι μου πλατφφυλλο. Σο δώρο του Διόνυςου». Θμεριςιο και διιμερο 

πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του 

Γυμναςίου και του Λυκείου. 

9. «Προβιομθχανικά Εργαςτιρια - Παραδοςιακι Τδροκίνθςθ». Θμεριςιο 

πρόγραμμα για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του 

Γυμναςίου και του Λυκείου. 

10. «Με το ιταράκι ςτου μφλου το δρομάκι». Θμεριςιο πρόγραμμα για 

μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ (Νθπιαγωγείου) και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (Α’-Β’ 

Δθμοτικοφ). 



 

 

ΙΙ. Εξ αποςτάςεωσ (διαδικτυακά) εκπαιδευτικά προγράμματα 

Παράλλθλα, υπάρχει θ δυνατότθτα για ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ 

Εκπαιδευτικϊν Περιβαλλοντικϊν Προγραμμάτων, που ζχει εκπονιςει θ Π.Ο. του 

Κζντρου, μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Webex) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, διάρκειασ 1-3 διδακτικών 

ωρών.  

Θ κεματολογία των εκπαιδευτικών διαδικτυακών προγραμμάτων 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, που μποροφν 

να επιλζξουν οι εκπαιδευτικοί για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 είναι: 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

α/α 
ΣΙΣΛΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – 

ΘΛΙΚΙΑΚΕ ΟΜΑΔΕ ΜΑΘΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

1 

«Λάφιςτα… Σο φαράγγι των μφκων και των υδάτινων ιχων»,  

για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του 

Γυμναςίου και του Λυκείου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

2 

«Δάςοσ - Κιβωτόσ ηωισ. Προςεγγίηοντασ αειφορικά το δαςικό οικοςφςτθμα 

των Πιερίων Ορζων», για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ θλικίασ 

(Νθπιαγωγείου), Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

3 

«Θ βιωςιμότθτα του υδάτινου οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ Πολυφφτου»,  

για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του 

Γυμναςίου και του Λυκείου (2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

4 

«Μεταναςτευτικά πουλιά τθσ λίμνθσ μασ», για μακθτζσ/τριεσ του 

νθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου. Σο Πρόγραμμα υλοποιείται 

από τθν 1θ Απριλίου ζωσ τισ 15 Μαΐου (2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

5 

«Όμορφα που είναι τα Χελιδόνια! Οι μετανάςτεσ που “φζρνουν” τθν 

άνοιξθ», για μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (Α’ & Β’ 

Δθμοτικοφ). Σο Πρόγραμμα υλοποιείται από τθν 1θ Απριλίου ζωσ τισ 15 

Μαΐου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

6 «Ζνα ςχολείο πολφ πράςινο! Βιοκλιματικό ςχολείο και ανανεώςιμεσ πθγζσ 



 

ενζργειασ», για μακθτζσ/τριεσ των δυο τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ 

& Σϋ) και του Γυμναςίου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

7 
«εργιάνι ςτο χρόνο», για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του 

Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

8 

«Προβιομθχανικά Εργαςτιρια - Παραδοςιακι Τδροκίνθςθ»,  

για μακθτζσ/τριεσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του 

Γυμναςίου και του Λυκείου (1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

9 

«Οι δφο μεγαλφτερεσ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ - Κλιματικι Κρίςθ και 

Απώλεια τθσ Βιοποικιλότθτασ», για μακθτζσ/τριεσ τθσ Σ’ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου (2 – 3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

10 

«Αμπζλι μου πλατφφυλλο. Σο δώρο του Διόνυςου», για μακθτζσ/τριεσ των 

τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ & Σϋ), του Γυμναςίου και του Λυκείου 

(1 – 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 

θμείωςθ: H διάρκεια όλων των διαδικτυακϊν προγραμμάτων μπορεί να 

παρατακεί εάν το επικυμεί θ ςχολικι μονάδα. 

 

ΙΙΙ. Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ζχει ιδθ λάβει μζροσ ωσ ςυνεργαηόμενοσ 

φορζασ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποίθςαν εκπαιδευτικοί τθσ Π.Ε. και 

Δ.Ε. Κοηάνθσ κακϊσ και θ Περιφερειακι Εκπαίδευςθ Δυτικισ Μακεδονίασ. Επίςθσ, 

το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ζχει  εγγραφεί ςτθν ευρωπαϊκι θλεκτρονικι 

πλατφόρμα για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (EPALE) με ςκοπό τθ ςυμμετοχι του ςε 

ευρωπαϊκζσ κοινοπραξίεσ ςε κζματα που ευκυγραμμίηονται με τισ τρζχουςεσ 

ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ για τθν εκπαίδευςθ: 1) Ζνταξθ και πολυμορφία ςτθν 

εκπαίδευςθ, 2) Καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 3) Αντιμετϊπιςθ του 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, 4) Ενεργι ςυμμετοχι ςτον δθμοκρατικό βίο. 

 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, εκτιμάται ότι περίπου 1600 

μακθτζσ/τριεσ και 100 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί κα παρακολουκιςουν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, με βάςθ τα 



 

αντίςτοιχα αρικμθτικά ςτοιχεία τθσ περςινισ ςχολικισ χρονιάσ (2021-2022) και τον 

αμετάβλθτο αρικμό μελϊν τθσ Π.Ο. του Κζντρου. 

 

Παραδοτζα 

Σα παραδοτζα κα είναι: 

o χζδια ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με περίλθψθ 

περιεχομζνου, ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι 

o Εκπαιδευτικό Τλικό πάςθσ φφςεωσ για τθν τάξθ, το εργαςτιριο και το πεδίο 

o Κατάλογοσ ςχολικϊν ομάδων που παρακολοφκθςαν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα (απολογιςτικοί δείκτεσ), με τον τίτλο του προγράμματοσ και 

τον τρόπο υλοποίθςισ του (διά ηϊςθσ ι διαδικτυακά), τθν θμερομθνία 

παρακολοφκθςθσ, τθν τάξθ και τον αρικμό των μακθτϊν και των ςυνοδϊν 

εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τα ονοματεπϊνυμα ι τουσ αρικμοφσ μθτρϊου 

τουσ 

o Καταςτάςεισ ςχολείων και μακθτικϊν ομάδων που ςυμμετείχαν και 

εκπαιδεφτθκαν ςτο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

o Φφλλα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

o Πρακτικά ςυλλόγων διδαςκόντων ι/και εγκρίςεισ Δ/νςεων Εκπ/ςθσ για τισ 

επιςκζψεισ μακθτικϊν ομάδων ςτο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

o Ζκκεςθ αναγκαιότθτασ για το απαιτοφμενο ζντυπο, οπτικοακουςτικό και 

θλεκτρονικό υλικό που κα παραχκεί και για τισ απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ 

υφιςτάμενου υλικοφ 

o Αντίτυπα του ζντυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

o Αντίγραφα του οπτικοακουςτικοφ και θλεκτρονικοφ υλικοφ  

o Περιγραφζσ εργαςτθριακοφ υλικοφ και υλικοφ αςκιςεων πεδίου  

o Ενθμερωτικά φυλλάδια για τισ δράςεισ (προβολι) του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

o Άλλο εποπτικό ι υποςτθρικτικό υλικό 

o Φωτογραφικό υλικό 

o Εγκριτικζσ αποφάςεισ Ι.Ε.Π. και Τ.ΠΑΙ.Θ. 



 

o Παραςτατικά ζρευνασ αγοράσ, κατάκεςθσ προςφορϊν, δαπανϊν  

o Ζντυπα παραλαβισ 

 

το ςυνολικό κόςτοσ των δράςεων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων με μακθτικζσ ομάδεσ περιλαμβάνονται δαπάνεσ για: 

 τθν προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν (χαρτικϊν, γραφικισ φλθσ, υλικϊν 

εκτυπωτϊν και φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων, π.χ. φωτοαντιγραφικοφ 

χαρτιοφ, μελάνεσ εκτυπωτϊν – tonner, κλπ), εργαςτθριακοφ υλικοφ (π.χ. 

αντιδραςτθρίων) και υλικοφ αςκιςεων πεδίου (π.χ. κιάλια, διόπτρεσ, 

πυξίδεσ, κερμόμετρα, εργαλεία και υλικά κιπου, ςπόροι δθμθτριακϊν, κλπ)  

 τθν παραγωγι ζντυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ (π.χ. φφλλα δραςτθριοτιτων, 

ενθμερωτικά δίπτυχα, τρίπτυχα, κλπ), 

 τθ διοργάνωςθ θμερίδων και άλλων εκδθλϊςεων που απευκφνονται ςε 

μακθτζσ/τριεσ, 

 τθν προβολι και δθμοςιότθτα τθσ Πράξθσ (ενθμερωτικά φυλλάδια για τισ 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, banner, 

προςκλιςεισ κ.λπ.), 

 τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ πυροπροςταςίασ-πυραςφάλειασ του 

κτθρίου του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, 

 τθν προμικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ (πρϊτων βοθκειϊν), 

 τθν προμικεια υλικϊν που αφοροφν ςτθν κακαριότθτα-υγιεινι των χϊρων, 

 τθν προμικεια νζου θλεκτρονικοφ και θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ-

μικροεξοπλιςμοφ, κακϊσ και τθν προμικεια λογιςμικοφ προςταςίασ 

(antivirus), 

 τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ του υπάρχοντοσ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, και όλα τα παραπάνω 

ςφμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα ςτον Οδθγό Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ 

και τισ οδθγίεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 



 

 

β) Εκπαιδευτικό υλικό 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

κα αναπροςαρμόςει, επικαιροποιιςει και εμπλουτίςει το εκπαιδευτικό υλικό 

(ζντυπθσ και ψθφιακισ μορφισ) που ζχει μζχρι ςιμερα παραχκεί για τθν 

υποςτιριξθ των ςχολικϊν ομάδων που υλοποιοφν προγράμματα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ/Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία. Θ παραγωγι νζου ψθφιακοφ υλικοφ 

κα πραγματοποιθκεί εςωτερικά, από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, ενϊ για τθ διαμόρφωςθ και τθν αναπαραγωγι νζου ζντυπου 

υλικοφ ι/και τθν ανατφπωςθ εκδόςεων προθγοφμενων χρόνων κα αξιοποιθκοφν 

εξωτερικοί ςυνεργάτεσ. Σο ςφνολο του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα 

επιδιωχκεί να αναρτάται ςτον ιςτοχϊρο του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

(http://kpe-velvent.koz.sch.gr), ενϊ οι ζντυπεσ εκδόςεισ κα παρζχονται δωρεάν ςτισ 

ςχολικζσ ομάδεσ που παρακολουκοφν τα προγράμματά του, ςε Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ, εκπαιδευτικοφσ φορείσ και 

βιβλιοκικεσ τθσ χϊρασ, μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ. 

 

Β. Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικών ςτθν Περιβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία και Θεματικά Δίκτυα 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δράςεων αφορά:  

 ςτθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν θμερίδων και ςεμιναρίων, δια ηϊςθσ ι εξ 

αποςτάςεωσ, που κα αφοροφν τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για 

τθν Αειφορία, για εκπαιδευτικοφσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ, Τπεφκυνουσ Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ/χολικϊν Δραςτθριοτιτων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ και ςτελζχθ 

εκπαίδευςθσ,  

 ςτθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ςε 

επιμορφωτικά ςεμινάρια που διοργανϊνονται από άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ, 

ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια με κεματολογία ςχετικι με τθν Περιβαλλοντικι 



 

Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία και ςε ανάλογεσ εκδθλϊςεισ και 

δράςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και άλλων φορζων, 

 ςτον ςυντονιςμό ςχολικϊν Δικτφων Π.Ε., τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

ςχετικοφ με τθ κεματολογία τουσ και τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν 

ςεμιναρίων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τουσ,  

 ςτθ ςυνεργαςία του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ με άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ 

χϊρασ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν Δικτφων Π.Ε. που 

ςυντονίηουν, 

 ςτθν παραγωγι υλικοφ προβολισ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

Βελβεντοφ-ιάτιςτασ και προϊκθςθσ του ςχολικοφ Δικτφου Π.Ε. που ςυντονίηει 

α) εμινάρια - Θεματικά Δίκτυα 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, θ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-

ιάτιςτασ προτίκεται να υλοποιιςει ςτθν ζδρα του ζνα (1) ι και δφο (2) διιμερα ι 

τριιμερα επιμορφωτικά ςεμινάρια (εξαρτάται απολφτωσ από αν κα υπάρξει θ 

αντίςτοιχθ χρθματοδότθςθ) ςε ςυνεργαςία, πικανϊσ, με ζνα ι περιςςότερα 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ι τθσ χϊρασ ευρφτερα. Σο/τα ςεμινάριο/α κα 

απευκφνεται/ονται ςε εκπαιδευτικοφσ των Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ που ανικουν ςτθν 

εμβζλεια του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, ςε εκπαιδευτικοφσ των Δ/νςεων 

Εκπαίδευςθσ που ανικουν ςτθν εμβζλεια του/των ςυνεργαηόμενου/ων ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

(εφόςον το/τα ςεμινάριο/α υλοποιθκεί/οφν ςε ςυνεργαςία με άλλο/α ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ) 

και ςε εκπαιδευτικοφσ άλλων ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ. 

Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ, από τον Ιανουάριο του 2017, ςυντονίηει το, 

εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ., Εκνικό Θεματικό χολικό Δίκτυο Π.Ε. που φζρει τον 

τίτλο «Αειφορική διαχείριςη του υδάτινου οικοςυςτήματοσ των λεκανών 

απορροήσ ποταμών». Βαςικόσ ςτόχοσ του Δικτφου είναι θ γνωριμία με τισ λεκάνεσ 

απορροισ -και ιδιαίτερα με τθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Αλιάκμονα- και θ 

αειφορικι διαχείριςι τουσ: επιπτϊςεισ από τισ ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ και 

δραςτθριότθτεσ, εξοικονόμθςθ και ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων. 

Επιδίωξθ είναι να εντοπιςτοφν και να καταγραφοφν  μορφζσ παρζμβαςθσ, όπωσ τα 

φράγματα, ο βιολογικόσ κακαριςμόσ οικιςμϊν, ζργα άρδευςθσ, λειτουργία 



 

βιομθχανιϊν κλπ., που ςυνιςτοφν ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον και 

αναδεικνφουν τθν αλόγιςτθ χριςθ και κατάχρθςθ των φυςικϊν πόρων. 

τα πλαίςια του Δικτφου ζχει εκπονθκεί Εργαςτιριο Δεξιοτιτων που αφορά τθ 

βιωςιμότθτα τθσ λίμνθσ Πολυφφτου. Επιπλζον, καταβάλλεται ςυνεχισ προςπάκεια 

από τθν Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ για τθν επικαιροποίθςθ και τον 

εμπλουτιςμό του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει ιδθ δθμιουργιςει, ςε 

ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

κα ςυνεχίςει να ςυνεργάηεται με άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ για τθν υποςτιριξθ 

τθσ λειτουργίασ των χολικϊν Δικτφων Π.Ε. που ςυντονίηουν, αναλαμβάνοντασ ρόλο 

κομβικοφ ςυντονιςτι για τθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε Δίκτυα που δεν 

ςυμμετζχουν τα άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. 

Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ςυμμετζχει και κα ςυνεχίςει να ςυμμετζχει ωσ 

ςυνεργαηόμενο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ ςτα εξισ Εκνικά Θεματικά Δίκτυα άλλων ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ: 

 «Λίμνεσ: Πθγζσ Ζμπνευςθσ για Προγράμματα Π.Ε.» & «Βιοποικιλότθτα: Σο 

Εργαςτιρι τθσ Ηωισ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Καςτοριάσ 

  «Σο Δάςοσ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Μουηακίου 

 «Νερό και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ζδεςςασ -Γιαννιτςϊν  

 «Παραδοςιακοί Οικιςμοί και Φφςθ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κόνιτςασ 

 «Γεωργία και Περιβάλλον», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Νάουςασ 

 «Σα τοπικά προϊόντα ςε μια κοινωνία αειφορίασ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

Κρεςτζνων 

 «Άμπελοσ…. Ελλ-Οίνων αγακόν»,  του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ ικυωνίων 

 «Κλιματικζσ Αλλαγζσ – Ακραία Καιρικά Φαινόμενα» & «Γεωπεριβαλλοντικά – 

Γεωμυκολογικά Μονοπάτια», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τυλίδασ-Τπάτθσ 

 «Βιϊςιμθ Πόλθ: Θ Πόλθ ωσ Πεδίο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία», του 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευκερίου-Κορδελιοφ & Βερτίςκου 

 «Σουριςμόσ και Περιβάλλον», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν 

 «Σα ςπιλαια τθσ Ελλάδασ ςτο φωσ», του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου 

 



 

Μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ προτίκενται, 

επίςθσ, να ςυμμετζχουν ςτισ παιδαγωγικζσ ομάδεσ και ςτισ ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ 

χολικϊν Δικτφων Π.Ε. που ςυντονίηονται από άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ και ςτα 

επιμορφωτικά ςεμινάρια που κα υλοποιθκοφν με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ, κατόπιν ςχετικισ ζγκριςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

β) Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ 

χολικά Δίκτυα Δράςθσ 

Σα χολικά Δίκτυα Δράςθσ(.Δ.Δ.) είναι εκπαιδευτικζσ δράςεισ, ςυγκεκριμζνθσ 

κεματολογίασ, μικρισ(λίγων θμερϊν) ι μεγαλφτερθσ(λίγων μθνϊν) διάρκειασ, που 

υλοποιοφνται με ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ 

χϊρασ, εξ αποςτάςεωσ. Σο .Δ.Δ. «Σαπερίςτασ», με ςυντονιςτικό Κζντρο το 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Αρναίασ, υλοποιικθκε τθν περςινι ςχολικι χρονιά και κα υλοποιθκεί 

και φζτοσ. Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ςυμμετζχει ωσ ςυνεργαηόμενο 

Κζντρο μαηί με άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ και άλλουσ φορείσ. 

 

γ) Θμερίδεσ και άλλεσ δράςεισ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν 

τοπικι κοινωνία 

Σο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ ςχεδιάηει τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με 

το περιβάλλον και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ, 

εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ. Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυνεργαςίασ του με τα υπόλοιπα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, 

προτίκεται να ςυμμετζχει ςε κοινζσ δράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 

αντίςτοιχεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ.  

Επιπρόςκετα, το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ κα ςυνεργαςτεί με τθν 

Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, τισ τοπικζσ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ και τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Εκπαίδευςθσ για τθν 

Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ 

θμερίδων ςτο πλαίςιο τθσ ενδοχπθρεςιακισ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν. 



 

Θ Π.Ο. του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ προςαρμόηει και διαμορφϊνει τα διακζςιμα περιβαλλοντικά 

προγράμματα ςτισ ανάγκεσ και ςτισ απαιτιςεισ των ενθλίκων. Θ επιμόρφωςθ 

ενθλίκων κινείται ςε κεματικζσ ενότθτεσ προςαρμοςμζνεσ τόςο ςτο τοπικό φυςικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, όςο και ςτισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ τουσ. 

Θ υλοποίθςθ των ςεμιναρίων και των άλλων δράςεων πραγματοποιείται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ ςτο Βελβεντό και ςτθ ιάτιςτα. Επίςθσ, δφναται να 

χρθςιμοποιθκοφν και άλλοι κατάλλθλοι χϊροι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Κοηάνθσ. 

 

δ) υμμετοχι των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

ςε ςεμινάρια άλλων ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χώρασ, του Τ.ΠΑΙ.Θ. και άλλων 

φορζων, κακώσ και ςε εκδθλώςεισ και δράςεισ για τθν 

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία με ςτόχο 

τθν προβολι του ζργου του 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

Βελβεντοφ-ιάτιςτασ προτίκενται να ςυμμετζχουν ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια και 

άλλεσ δράςεισ που κα διοργανωκοφν από άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ, ςε 

επιςτθμονικά ςυνζδρια με κεματολογία ςχετικι τθν Περιβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ/Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία και ςε ανάλογεσ δράςεισ άλλων φορζων, 

που κα εγκρικοφν από το Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Παραδοτζα 

Σα παραδοτζα κα είναι: 

o εγκριτικζσ αποφάςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ ςεμιναρίων, 

θμερίδων & άλλων επιμορφωτικϊν δράςεων για εκπαιδευτικοφσ, 

o ενυπόγραφοι κατάλογοι ςυμμετεχόντων/ουςϊν εκπαιδευτικϊν ςτα 

ςεμινάρια και ςτισ λοιπζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 



 

(ονοματεπϊνυμο εκπαιδευτικοφ, ειδικότθτα, ςχολικι μονάδα υπθρζτθςθσ  ι 

άλλοσ φορζασ, διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ, κ.ά.), 

o ενυπόγραφοι κατάλογοι ειςθγθτϊν/τριϊν ςτα ςεμινάρια και ςτισ λοιπζσ 

επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, 

θμερομθνία, τίτλοσ και διάρκεια ειςιγθςθσ, κ.ά.), 

o ωρολόγια προγράμματα ςεμιναρίων και λοιπϊν επιμορφωτικϊν δράςεων, 

o αντίτυπα του ζντυπου ι ψθφιακοφ (οπτικοακουςτικοφ και θλεκτρονικοφ) 

υλικοφ (π.χ. ειςθγιςεισ, κατόπιν άδειασ του ειςθγθτι/τριασ) που κα 

διατίκεται ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ,  

o φφλλα αξιολόγθςθσ, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, υλικό αςκιςεων πεδίου, 

φωτογραφικό υλικό, δθμοςιεφςεισ ςτο τοπικό τφπο 

o κατάλογοσ ςχολείων που κα ςυμμετζχουν ςτο Εκνικό Δίκτυο Π.Ε. που 

ςυντονίηει το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ (ςχολικι μονάδα, αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν και 

εκπαιδευτικϊν τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ, τίτλοσ προγράμματοσ Π.Ε., 

κ.ά.), 

o αντίτυπα εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα παραχκεί για τθν υποςτιριξθ τθσ 

λειτουργίασ του χολικοφ Δικτφου Π.Ε., 

o θμερολόγια κίνθςθσ και καταςτάςεισ δαπανϊν των εκπαιδευτικϊν του 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ που κα ςυμμετζχουν ςε ςεμινάρια άλλων 

ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ ι/και ςε άλλεσ επιμορφωτικζσ και ενθμερωτικζσ δράςεισ 

εγκεκριμζνεσ από το Τ.ΠΑΙ.Θ., 

o βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ εκπαιδευτικϊν του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

ςε ςεμινάρια, ςυνζδρια κ.ά., υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τθ μετακίνθςι τουσ με 

ίδιο μζςο, βεβαιϊςεισ χιλιομετρικισ απόςταςθσ, αποδείξεισ διοδίων, 

αντίγραφα άδειασ κυκλοφορίασ & διπλϊματοσ οδιγθςθσ, αποκόμματα 

ειςιτθρίων, κάρτεσ επιβίβαςθσ (για μετακινιςεισ με αεροπλάνο), 

παραςτατικά δαπανϊν διαμονισ & οτιδιποτε άλλο προβλζπεται ςτον Οδθγό 

Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ ι ηθτθκεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 



 

o αιτιματα προζγκριςθσ δαπανϊν, προςκλιςεισ κατάκεςθσ προςφορϊν, 

οικονομικζσ προςφορζσ προμθκευτϊν, πρακτικά ζρευνασ αγοράσ, 

παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια διαμονισ, διατροφισ, μετακίνθςθσ 

εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο ςεμιναρίου, ειςόδου ςε μουςεία και άλλουσ 

χϊρουσ κ.τ.λ.), ζντυπα παραλαβισ, εγκρίςεισ δαπανϊν, και οτιδιποτε άλλο 

προβλζπεται ςτον Οδθγό Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ ι ηθτθκεί από το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 

o Ζκκεςθ αναγκαιότθτασ για το απαιτοφμενο ζντυπο, οπτικοακουςτικό και 

θλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και για τισ απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ 

υφιςτάμενου υλικοφ, 

o Περιγραφζσ εργαςτθριακοφ υλικοφ και υλικοφ αςκιςεων πεδίου, αν 

απαιτθκεί, 

o Ενθμερωτικά φυλλάδια (παραγωγι-αναπαραγωγι) για τισ δράςεισ και τισ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ, 

o Άλλο εποπτικό ι υποςτθρικτικό υλικό που δεν μπορεί να προβλεφκεί 

 

Γενικά, για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων και Θεματικϊν 

Δικτφων υπάρχει θ ανάγκθ προμικειασ όλων των υλικϊν και εξοπλιςμϊν που 

αναφζρονται ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

Γ. Λειτουργικά Ζξοδα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ 

τα λειτουργικά ζξοδα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ περιλαμβάνονται δαπάνεσ τθλεπικοινωνιϊν, 

ταχυμεταφορϊν, επιςκευϊν και ςυντθριςεων μθχανθμάτων και λοιπϊν παροχϊν 

τρίτων. Οι αναφερόμενεσ δαπάνεσ πιςτοποιοφνται από τουσ πρωτότυπουσ 

λογαριαςμοφσ. Επίςθσ, ςτα λειτουργικά ζξοδα ςυμπεριλαμβάνονται δαπάνεσ 

υλικϊν άμεςθσ ανάλωςθσ (πετρελαίου κζρμανςθσ, υλικϊν υγιεινισ & 

κακαριότθτασ, φαρμακείου, κ.ά.), που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των 

εγκαταςτάςεων του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ. 

Σα παραδοτζα κα είναι προςκλιςεισ κατάκεςθσ προςφορϊν, οικονομικζσ 

προςφορζσ προμθκευτϊν, πρακτικά ζρευνασ αγοράσ, παραςτατικά δαπανϊν 

(τιμολόγια προμικειασ πετρελαίου, λογαριαςμοί Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.), ζντυπα παραλαβισ 



 

και οτιδιποτε άλλο προβλζπεται ςτον Οδθγό Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ ι ηθτθκεί από 

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Δ. υνεργαςίεσ 

τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2022-2023, για τθν υλοποίθςθ των δράςεϊν του, 

το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βελβεντοφ-ιάτιςτασ κα επιδιϊξει τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 

και τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου διαφορετικϊν ειδικοτιτων του ΠΕ.Κ.Ε.. 

Δυτικισ Μακεδονίασ, τισ τοπικζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, τα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ και άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ τθσ χϊρασ, τριτοβάκμια εκπαιδευτικά ιδρφματα, 

ερευνθτικά κζντρα, φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου 

βακμοφ, τοπικοφσ ςυλλόγουσ, φορείσ και ςυνεταιριςμοφσ, επιςτθμονικά 

επιμελθτιρια, αναπτυξιακοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ, Μ.Κ.Ο. και 

γενικότερα με πρόςωπα και φορείσ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι 

υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ. 

 

τθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ. 

 

 Ο Τπεφκυνοσ Λειτουργίασ/Προϊςτάμενοσ 

τθσ Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντοφ-

ιάτιςτασ 

 

Νίκοσ Σςιουκαρδάνθσ 

 


