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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ΚΠΕ Αρχανών για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας 

προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης για μαθητές / 

μαθήτριες και εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον 

Δεκέμβριο 2022.   

Παράλληλα, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει  η δυνατότητα 

για εξ αποστάσεως προγράμματα – ενημερώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης webex, στον «χώρο» της διαδικτυακής σχολικής τάξης. Τα 

Αρχάνες, 15 Σεπτεμβρίου  2022     

Αρ. Πρωτ.: 55 

Προς:  

Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης  

μέσω των Υπευθύνων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ 

Κρήτης 

Κοινοποίηση:  

ΠΔΕ Κρήτης 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

Κρήτης 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας  
Αρχάνες Ηρακλείου 
Ταχ. Κώδικας:  70100 
Πληροφορίες : Σφακιανάκη Μαρία  
Τηλέφωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://kpearchanon..gr 
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προγράμματα αυτά θα έχουν διάρκεια μίας ή δύο διδακτικών ωρών, ανάλογα με τη 

δυνατότητα των σχολικών τμημάτων. Προϋποθέσεις υλοποίησης: διαθέσιμη 

διαδικτυακή τάξη (webex εκπαιδευτικού), αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή 

υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, θα χρειαστεί η περαιτέρω συνεργασία των 

υπευθύνων εκπαιδευτικών για να πραγματοποιηθούν πιθανές δραστηριότητες πριν ή 

μετά την τηλεσυνάντηση.  

 Στις διά ζώσης εκπαιδευτικές επισκέψεις οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 

κάθε τμήματος που επισκέπτεται το ΚΠΕ θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα αποφυγής 

διάδοσης της COVID-19 όπως αναφέρονται στις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (08-09-2022, Αρ. 

Πρωτ. 108730/ΓΔ4)  

 Προτεραιότητα για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν: 

α) όσοι / όσες εκπαιδευτικοί προτίθενται να υλοποιήσουν με τις μαθητικές ομάδες τους 

κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή 

ερευνητική εργασία, γ) όσοι / όσες εκπονούν εργαστήρια δεξιοτήτων με την τάξη τους 

ή είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών ομίλων με θεματική σχετική με το Περιβάλλον, β) 

όσοι / όσες συμμετέχουν στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει το 

ΚΠΕ Αρχανών. Προϋπόθεση για την επίσκεψη είναι το σχολείο τους να μην 

επισκέφθηκε το ΚΠΕ Αρχανών κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ΚΠΕ Αρχανών: 

1. «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!», Τουρισμός και περιβάλλον. 

(Για μαθητές Δ΄,Ε΄,Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) 

2. «Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες: ας δούμε… ας ακούσουμε… ας γευτούμε» 

 (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου) 

3. «Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, 

ανακυκλώνω κι επιβιώνω!» 

 (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Ειδικής αγωγής) 

4. «Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας» 

(Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Ειδικής αγωγής) 

5. «Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του». Αμπέλι. 

(Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) 

6. «Έφταξε ο καιρός καλέ που πέφτουν οι ελιές και τα λιόφυτα θα πιάσουν πάλι 

οι κοπελιές». Ελιά. 



 
 

 

(Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) 

7. «Εξοικονομώ ενέργεια. Ο πλανήτης φτάνει για όλους».  

(Για μαθητές Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) 

8. «Ηράκλειο: Η πόλη με τα κρυμμένα μυστικά» 

(Για μαθητές Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου). 

9. «Ίχνη στο νερό» 

(Για μαθητές Δ΄,Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) 

10.  «Απ’ το περβόλι έρχομαι και στην τροφή μας...έλα!». Διατροφή. 

(Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Ειδικής αγωγής) 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης μέχρι και 

την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: 

https://forms.gle/TQUsBHQEbMAMxtev5 .  

  

 

Η Υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας   

https://forms.gle/TQUsBHQEbMAMxtev5

