
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΣΟΤ ΚΠΕ ΒΑΜΟΤ ΕΩ TΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΟΤ 2018 

Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (ΚΠΔ) Βάκνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΚΠΔ)-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» πινπνηείηαη κέζσ ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο  «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ»  κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ / επηζθέςεσλ γηα 
ηελ πεξίνδν ηνπ θζηλνπώξνπ 2018 θαη κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2018. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα είλαη μονοήμεπα θαη ζα πινπνηνύληαη ζηο σώπο ηος ΚΠΔ ζηον Κεθαλά ή, εναλλακηικά, ζηο 
σώπο ηος ζσολείος ή ζηο ανηίζηοισο πεδίο (π.ρ. ιίκλε ηεο Αγηάο ή ηελ Παιηά Πόιε ησλ Υαλίσλ) θαη ζα αθνξνύλ ομάδερ έωρ 
35 μαθηηών. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ηα νπνία κπνξνύλ λα επηιέμνπλ νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηα εμήο: 
1)  «Αλλάξηε ζςμπεπιθοπέρ: ΑνακςκλωSOSηε!». ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο-ηξηεο κε 

ηελ έλλνηα θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο κείσζεο, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο, απνξξηκκάησλ.  Να 
κάζνπλ ηη θαη πσο πξέπεη λα αλαθπθιώλνπλ, θαη λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.  (Υξήζε άρξεζησλ πιηθώλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ - Δμνηθνλόκεζε πόξσλ).  

2) «Σο νεπό είναι ζηοισείο και ζηοισειό». ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο ηε ιεηηνπξγία, ηελ 
νξζή ρξήζε θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε θύζε, ηόζν γηα ην αλζξσπνγελέο  όζν θαη γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

3)  «Μία Βόληα ζηα Υανιά 5.500 σπόνων».  ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ Παιηά Πόιε ησλ 
Υαλίσλ, κηα πόιε πνπ θαηνηθείηαη ζπλερώο από ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή.  Να εμεξεπλήζνπλ ην αλζξσπνγελέο 
πεξηβάιινλ, ηα κλεκεία δηαθόξσλ πνιηηηζκώλ από ηε κηλσηθή επνρή κέρξη ζήκεξα θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ αδηάιεηπηε 
ζπλέρεηα ζηελ θαηνίθεζή ηεο κε ηνλ εμαηξεηηθό θηηξηαθό-πνιηηηζηηθό πινύην. 

4) «Η Κλιμαηική Αλλαγή κι εμείρ».  ηόρνο είλαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηελ 
θαζεκεξηλή καο δσή θαη λα αλαδεηήζνπκε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο κε ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, κε αιιαγή 
θαηαλαισηηθώλ θαη θπθινθνξηαθώλ ζπλεζεηώλ, ηξόπνπο πξνζηαζίαο θαη αύμεζεο ησλ απνζεκάησλ λεξνύ θαη ησλ 
ρώξσλ πξαζίλνπ, ώζηε λα ζπκβάινπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Όια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα είλαη γηα καζεηέο 5-18 εηώλ. 
Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ  κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο μέσπι ηιρ 
12μ.μ. ηην Πέμπηη 27 επηεμβπίος 2018.  Οη Τπεύζπλνη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θάζε Γηεύζπλζεο θαινύληαη λα θαηαηάμνπλ 
θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη λα ζηείινπλ ηνλ θαηάινγν ησλ αηηήζεσλ ηεο Γηεύζπλζήο ηνπο ζην ΚΠΔ ηελ Παξαζθεπή 28 
επηεκβξίνπ 2018. Πξνηεξαηόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα έρνπλ α) εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ επηζθεθζεί 
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-18, β) όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
πνπ ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Βάκνπ θαη γ) όζνη ελδηαθέξνληαη γηα λα πινπνηήζνπλ Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 
ζρνιείν ηνπο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ επίζεο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ εξεπλεηηθέο 
εξγαζίεο ζην Γεληθό Λύθεην. 
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