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Θέμα:  Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

 
 

Έχοντας υπόψη την Πράξη «ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ-Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο 

πλαίσιο λειτουργίας του υποέργου 1, Άξονας Προτεραιότητας 6 στις 

λιγότερες αναπτυγμένες περιφέρειες(ΛΑΠ), το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ποροϊων 

θα δραστηριοποιηθεί στους παρακάτω στόχους: 

1)Απόκτηση γνώσεων που θα προάγουν την κριτική σκέψη για 

την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και ενίσχυση δεξιοτήτων για επίλυση τους στην 

κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

2) Στήριξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, ώστε να 

γίνουν υπεύθυνοι απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. 
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Για την περίοδο 1-9-2022 έως 31-8-2023 το φυσικό αντικείμενο 

του Κέντρου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

 

ΠΕ2.1 Προγράμματα  Σχολικών Μονάδων 

 

Αναλυτικά, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που επισκέπτονται τα ΚΠΕ 

και να αξιοποιηθούν στις σχολικές τάξεις. Προσαρμογή έντυπου 

οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και εργαστηριακού υλικού. Οργάνωση 

εκδηλώσεων και δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Τα 

προγράμματα μας είναι:  
Τίτλος  Μονάδες  Διάρκεια  

«Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση 

της αειφορίας» 

Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Παρέα με το Μάνο, το μαύρο 

κορμοράνο» 

Νηπιαγωγείο , Δημοτικό  Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Δασικά μονοπάτια» Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Μια αλεπουδίτσα στο 

δάσος» 

Νηπιαγωγείο , Δημοτικό  Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Φυσικές και Ιστορικές 

διαδρομές στο όρος Κερκίνη 

(Μπέλες)» 

Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Ανακαλύπτω το Σπήλαιο, 

βρίσκω τα μυστικά του» 

Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Αν τη γη την αγαπάς, 

προσοχή σ’ ότι πετάς» 

Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Το μικρό απορριμματοφόρο 

που δάκρυζε» 

Νηπιαγωγείο , Δημοτικό  Μονοήμερο , Πολυήμερο  

«Γνωρίζω το περιαστικό 

δάσος»  

Δημοτικό, Γυμνάσιο , 

Λύκειο  

Μονοήμερο , Πολυήμερο  
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Οι περίοδοι φιλοξενίας  και εκπαίδευσης σχολικών μονάδων 

χωρίζονται στο Φθινόπωρο του 2022 για την οικία περιφερειακή 

ενότητα και Άνοιξη 2023 για τον επίσημο προγραμματισμό μέσω του 

Υπουργείου. Το σύνολο υπολογίζεται σε 100 προγράμματα στο Κέντρο 

και 10 δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς.  

Στην αντίστοιχη ενότητα και περίοδο, μετά το πέρας αναστολής 

των φιλοξενιών λόγω της πανδημίας, εντάσσονται η διαμονή και 

διατροφή των μαθητών. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός, στο 

κομμάτι αυτό και στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί από το Κέντρο μας. Θα έχουμε ενημέρωση και οδηγίες 

από τον φορέα χρηματοδότησης.  

 

ΠΕ2.2 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

 

Έχουν σχεδιαστεί σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικών στα 

πλαίσια των ανάλογων δράσεων που αναλαμβάνουμε και της 

θεματολογίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Θεματολογία Περίοδος Διάρκεια Χαρακτήρας 

Υιοθετώ ένα Δέντρο Φθινόπωρο ‘22 Πολύμηνη Δράση  

Νερό, πηγή ζωής Μάρτιος ‘23 Διήμερο Σεμινάριο, 

Ημερίδα 

Το σχολείο 

μετακομίζει στη φύση  

Σεπτέμβριος 

‘22 

Τριήμερο Θερινό σχολείο

Υιοθετώ ένα δέντρο Μάιος ‘23 Μονοήμερη Ημερίδα 

Πρασινίζω το σχολείο Άνοιξη Πολύμηνη Δράση 

Εισαγωγικό στην 

Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

Δεκέμβριος ‘22 Τριήμερο Σεμινάριο, 

Ημερίδα 

 



Για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, προβλέπονται δαπάνες 

λειτουργίας χώρων ως προς θέρμανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση και 

τηλεπικοινωνίες. Κάποιες από αυτές τις ανάγκες ήδη καλύπτονται από 

τον φορέα χρηματοδότησης και από τον δήμο της περιοχής. Ακόμα 

συμπεριλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά και εργασίες συντήρησης και 

καθαριότητας.  

               

 

ΠΕ2.3 Λειτουργικά Έξοδα 
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