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ΘΕΜΑ: Κδρυςθ Περιφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με 

τίτλο  «Αλλά…ηω για το Κλίμα» 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α'/31-07-1990) άρκρο 111, παρ.13, περί ίδρυςθσ Κζντρων 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

2. Σον Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ τ.Α'/ 13-02-2002) άρκρο 8, παρ. 2 για τα οργανωτικά κζματα 
υπθρεςιϊν και ςχολικϊν μονάδων. 

3. Σον Νόμο 4547/2018 (ΦΕΚ 102/ τ.Αϋ/ 12-6-2018) άρκρο 20, παρ.12, μεταβατικζσ διατάξεισ 
για τθ λειτουργία των Κ.Π.Ε.  

4. Σθ με αρικμ. 4867/ 1992 (ΦΕΚ 629/ τ.Β’/ 23-10-1992) Τ.Α. περί ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 

5. Σθ με αρικμ. 47587/Γ7/16-5-2003 Τ.Α. (ΦΕΚ 693/τ.Β'/03-06-2003) Τ.Α. με κζμα «υνεργαςίεσ 
ΤΠΕΠΘ, κεςμικϊν οργάνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ  και  χολείων ... και μθ 
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ». 

6. Σθ με αρικμ. 66272/Γ7/4-7-2005 Τ.Α. με κζμα: «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ» όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Τ.Α. με αρικμ. 127856/Γ7/29-11-2006. 

7. Σθ με αρικμ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 
τ. Β’) με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 
Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, των διευκυντϊν 
και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Α Π Ο Φ Α  Η  

http://kritis.pde.sch.gr/
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8. Σθ με αρικμ. Φ. 351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

9. Σο με αρικμ. πρωτ. 121/ 22-10-2020 ζγγραφο του Κ.Π.Ε. Βάμου, όπωσ ανακοινοποιικθκε 

ςτο ορκό ςτισ 04-11-2020, με κζμα: : Αίτθςθ ζγκριςθσ ίδρυςθσ Περιφερειακοφ Δικτφου 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με τίτλο  «Αλλά…ηω για το Κλίμα» 

 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Ιδρφουμε το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με τίτλο: 
«Αλλά…ηω για το Κλίμα»  

Ιδρυτισ: ΚΠΕ Βάμου Χανίων 

υντονιςτικόσ Φορζασ: ΚΠΕ Βάμου Χανίων 

1. κοπιμότθτα ίδρυςθσ του Περιφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου 
Σον Δεκζμβριο του 2015, θ Παγκόςμια φνοδοσ ςτο Παρίςι αποφάςιςε τθ λιψθ μζτρων για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ. Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του χρόνου αναμζνεται να 
τεκεί ςε ιςχφ θ Διεκνισ υνκικθ για τθν Προςταςία του Κλίματοσ, μετά από τθν επικφρωςθ τθσ 
υμφωνίασ του Παριςιοφ από τα εκνικά κοινοβοφλια αρκετϊν χωρϊν, ανάμεςά τουσ και από 
το ελλθνικό κοινοβοφλιο. Παράλλθλα, χιλιάδεσ Διμοι ςυμμετζχουν ςτο «φμφωνο των 
Δθμάρχων για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ», ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ 
μζτρα μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (καταγραφι ρφπων, μζτρα 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αντικατάςταςθ πετρελαϊκϊν ςτακμϊν ενζργειασ με ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ, προςταςία χϊρων πραςίνου, προςταςία υδάτινων αποκεμάτων, μείωςθ κυκλοφορίασ 
ΙΧ και προϊκθςθ τθσ ποδθλατοκίνθςθσ και βιϊςιμων τρόπων μετακίνθςθσ, μείωςθ οδικϊν 
μεταφορϊν με ςτιριξθ τοπικϊν προϊόντων κ.ά).  

ε αυτό το πλαίςιο επείγει θ ανάδειξθ τθσ ςφνδεςθσ των καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν, των 
πλθμμυρϊν, τθσ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ με τθν ανκρωπογενι κλιματικι αλλαγι και θ 
αναηιτθςθ εναλλακτικϊν λφςεων και τρόπων δράςθσ των ανκρϊπων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. ε αυτι τθν παγκόςμια προςπάκεια ςθμαντικόσ κα είναι ο ρόλοσ τθσ 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των 
μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Για το ςκοπό αυτό το ΚΠΕ Βάμου 
προτείνει τθ δθμιουργία ενόσ Περιφερειακοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τθν 
Κλιματικι Αλλαγι, με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν από ςχολεία τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κριτθσ. 

 
2. τόχοι του δικτφου 
Θ λειτουργία του δικτφου ςτοχεφει κυρίωσ ςε: 

 οργανωμζνθ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ςτιριξθ προγραμμάτων Π.Ε. που κα ζχουν 
ςχετικι κεματολογία 

 δθμιουργία ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ζντυπου και θλεκτρονικοφ) 

 ανάπτυξθ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των μελϊν του δικτφου 
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 ανταλλαγι εμπειριϊν και απόψεων μεταξφ ειδικϊν επιςτθμόνων και όλων των μελϊν 
(Παιδαγωγικϊν και μακθτικϊν ομάδων των ςυμμετεχόντων ςχολείων, ςυντονιςτικϊν 
φορζων) 

 οργανωμζνθ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ςτιριξθ προγραμμάτων ΠΕ των ςχολείων που 
ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο με: 

- Παραχϊρθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και βιβλιογραφίασ 
- Θεματικι επιμόρφωςθ των ςυντονιςτϊν εκπαιδευτικϊν των ομάδων ΠΕ 
- Επιςκζψεισ πεδίου μαηί με μακθτζσ 
- Δθμιουργία κοινϊν εκδόςεων και ςυμμετοχι ςε κοινζσ  περιβαλλοντικζσ δράςεισ  για 

τθ διαςφνδεςθ των ςχολείων-μελϊν του δικτφου. 
- υνεργαςία με τοπικοφσ και περιφερειακοφσ φορείσ, Πανεπιςτιμια, ΟΣΑ, 

επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, οικολογικζσ οργανϊςεισ κλπ. 
- Καλλιζργεια και ανάπτυξθ νζασ οικολογικισ και κοινωνικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ μακθτζσ, φιλικισ προσ το περιβάλλον. 

 Ανταλλαγι επιςκζψεων μεταξφ των μελϊν του δικτφου.  

 Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και διατφπωςθ προτάςεων για δράςεισ των μακθτϊν για 
κινθτοποίθςθ αρμόδιων δθμόςιων φορζων. 

 Περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με φορείσ και ςχολεία που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν ίδια κεματολογία. 

 
3. Θεματικζσ ενότθτεσ και Ενδεικτικι κεματολογία 
Κάκε ςχολικι ομάδα μπορεί να αςχολθκεί με κάποιεσ (ι όλεσ) από τισ παρακάτω ενδεικτικζσ 
κεματικζσ ενότθτεσ: 
1.    Θ κλιματικι αλλαγι και θ ανκρϊπινθ ςυμβολι ςε αυτι. 
2.    Εξοικονόμθςθ και Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ. 
3.    Νερό και κλιματικι αλλαγι. 
4.    Ποδιλατο και περπάτθμα, βιϊςιμθ κινθτικότθτα ςτθν πόλθ. 
5.    Δθμιουργία και προςταςία χϊρων πραςίνου μζςα κι ζξω από το ςχολείο. 
6.    Σοπικά προϊόντα που παράγονται με φυςικό - βιολογικό τρόπο. 
7.  Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 
9.  Προβλιματα από τισ εξορφξεισ και από τθ χριςθ των πθγϊν ενζργειασ 
10.  Κλιματικι αλλαγι και οικονομία 
11.  Κλιματικι Αλλαγι και υγεία 
12.  Προτάςεισ για τθν Αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ 
 
4. Παιδαγωγικζσ Μζκοδοι 
 Διεπιςτθμονικι και διακεματικι μελζτθ. 
 υςτθμικι και Βιωματικι προςζγγιςθ, δραματοποίθςθ, κεατρικό παιχνίδι. 
 Εργαςίεσ ςε ομάδεσ. 
 Μελζτθ με εργαςίεσ πεδίου. 
 Διαδραςτικι ςφγχρονι και αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 
 Άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. 

Οι διδακτικζσ αρχζσ και μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι τθσ 
Εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία ςτοχεφουν γνωςτικά, ςυναιςκθματικά και ψυχοκινθτικά:  
 ςτθ διαμόρφωςθ ενεργϊν μακθτϊν, αυριανϊν ενεργϊν πολιτϊν .     
 ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ςυγκεκριμζνων δράςεων και όχι απλά 

δραςτθριοτιτων.  
 ςτθν κινθτοποίθςθ και αποδζςμευςθ ςυγκινιςεων.  
 ςτθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ των μακθτϊν. 
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 ςτθν ενεργοποίθςθ όλων των αιςκιςεων με ςτόχο τθν κατάκτθςθ γνϊςθσ.  
 

5. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ 
Θ λειτουργία του Δικτφου εγκρίνεται για δφο (2) ςχολικά ζτθ (2020-2021, 2021-2022).  
Θ ζνταξθ μιασ ςχολικισ ομάδασ ςτο δίκτυο κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διετισ. Επίςθσ 

θ  περιβαλλοντικι ομάδα κα πρζπει να υλοποιεί πρόγραμμα με κζμα που εντάςςεται ςτθν 
ευρφτερθ κεματολογία του δικτφου και να αποτελείται από 30 το πολφ μακθτζσ 
Νθπιαγωγείου, Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου, όπωσ επίςθσ, ο κφριοσ όγκοσ των μακθτϊν 
να μθν είναι από τθν τελευταία τάξθ.  

Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ υποχρεοφνται:  
 Να ςυντάςςουν ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ ςυνοπτικό πρόγραμμα των δράςεων που κα 

αναπτφξουν κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και το οποίο κα αποςτζλλουν το 
αργότερο μζχρι 10 Δεκεμβρίου ςτο ΚΠΕ Βάμου. 

 Να τθροφν θμερολόγιο δράςεων, αντίγραφο του οποίου κα αποςτζλλεται ςτο Κ.Π.Ε προσ 
το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ και όχι αργότερα από τισ 30 Απριλίου. 

 Να κοινοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι. 
 Να δθμοςιοποιοφν τισ δράςεισ τουσ ςε ετιςια τουλάχιςτον βάςθ, ςτον τοπικό τφπο. 
 Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δράςεισ του δικτφου. 
 Να χρθςιμοποιοφν το λογότυπο του δικτφου, του Εκνικοφ Διαχειριςτι και του Κοινοτικοφ 

Σαμείου, ςε όλεσ τισ εργαςίεσ, ζντυπα, ζγγραφα που αφοροφν το δίκτυο. 
 Να αναπτφςςουν τθ ςυνεργαςία του ςχολείου τουσ με τουσ Τπεφκυνουσ χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και με το Κ.Π.Ε Βάμου. 
 Να ςυμπλθρϊνουν τθ θλεκτρονικι φόρμα του δικτφου όταν αυτι δθμιουργθκεί, που κα 

καταργιςει πολλζσ από τισ προθγοφμενεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ.  
 
6. Η υντονιςτικι Επιτροπι Αποτελείται από: 
Πρόεδροσ Συντονιςτικήσ Επιτροπήσ: 
Ποντικάκθσ Φϊτιοσ, ΠΕ 70 & 02 Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Βάμου 
 
Μζλη:   
Κεφαλογιάννθ Ηαχαρζνια, ΠΕ02, Τπεφκυνθ του ΚΠΕ Ανωγείων 
Σςαντθράκθ οφία, ΠΕ 04, ΚΠΕ Ιεράπετρασ – Νεάπολθσ 
Μαρτιμιανάκθ Άννα, ΠΕ 02, ΚΠΕ Αρχανϊν – Ροφβα - Γουβϊν  
Ελζνθ Δεςποτίδου, ΠΕ 81, Μζλοσ τθσ ΠΟ ΚΠΕ Βάμου 
 
Αναπληρωματικά μζλη:  
Παπαδογιαννάκθ Κωνςταντίνα, ΠΕ 70, Αναπλθρϊτρια Τπεφκυνθ ΚΠΕ Βάμου 
φακιανάκθ Μαρία, ΠΕ 88.01 Τπεφκυνθ ΚΠΕ Αρχανϊν – Ροφβα – Γουβϊν 
Μπάςιου Ανδριάνα, ΠΕ 06, Μζλοσ τθσ ΠΟ ΚΠΕ Βάμου 
 
7. Η Παιδαγωγικι Ομάδα αποτελείται από τουσ: 

Μαρματάκθ Αρετι, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Χανίων 
Πετρογιάννθ Κεραςία, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Ρεκφμνου 
Πεδιαδίτθ Φιλίτςα, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Λαςικίου 
Ηαχαράτου Αγγελικι, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Θρακλείου 
Βουμβουλάκθσ Χαρίδθμοσ, Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ του ΚΠΕ Ιεράπετρασ – Νεάπολθσ 
Καλογεράκθσ Αντϊνιοσ, Μθχ/κόσ Περιβάλλοντοσ MSc, Τπεφκυνοσ Ινςτιτοφτου Θεολογίασ 

& Οικολογίασ ΟΑΚ 
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8. Επιμορφωτικό πρόγραμμα 
Για τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν, 
το δίκτυο ςχεδιάηει ςε ετιςια βάςθ 2 θμερίδεσ – ςεμινάρια, ζνα ςτθν αρχι ι μζςα τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ (επιμόρφωςθσ- προγραμματιςμοφ του Δικτφου) και ζνα ςτο τζλοσ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ για απολογιςμό, επιμόρφωςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν των 
ςυμμετεχόντων ςχολείων και εκπαιδευτικϊν. Σα ςεμινάρια – θμερίδεσ αυτά μποροφν να 
υλοποιοφνται και διαδικτυακά. 
 

9. Επικοινωνιακό πλαίςιο 
Θ επικοινωνία με τα μζλθ του Δικτφου κα γίνεται με θλεκτρονικό (ι και ςυμβατικό) 
ταχυδρομείο (e-mail), μζςα από τα ιςτολόγια του ΚΠΕ Βάμου αλλά και μζςα από 
ιςτολόγιο ι ιςτοςελίδα του Δικτφου. Θα δθμιουργθκεί τουλάχιςτον 1 φυλλάδιο του 
Δικτφου ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. ε ετιςια βάςθ κα γίνονται 2 ςυναντιςεισ 
(αρχι και τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ) είτε δια ηϊςθσ είτε διαδικτυακά για γνωριμία, 
ανταλλαγι ιδεϊν και προτάςεων μεταξφ των μελϊν του δικτφου και προγραμματιςμό-
απολογιςμό. 
 

10. Προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 
Θ αξιολόγθςθ κα είναι αρχικι (με ςυηιτθςθ και ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ ερωτθματολογίου) 
ςτθν αρχικι ςυνάντθςθ μελϊν του Δικτφου, διαμορφωτικι (με ςυηιτθςθ και ςυμπλιρωςθ 
ςχετικοφ ερωτθματολογίου) ςτισ ςυναντιςεισ κάκε ςχολικισ χρονιάσ και τελικι (με 
ςυηιτθςθ και ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ ερωτθματολογίου) ςτθν τελικι απολογιςτικι 
ςυνάντθςθ του Δικτφου. 
 

11. Οικονομικά – Χρθματοδότθςθ 
Για τισ ανάγκεσ του Δικτφου κα δεςμευτεί ποςό 1.000 ευρϊ ετθςίωσ από το ΣΔΕ ι τθ 
Διαχειριςτικι Επιτροπι του ΚΠΕ Βάμου (για κάλυψθ εξόδων ςυναντιςεων, δθμιουργία κι 
εκτφπωςθ φυλλαδίων και ενθμερωτικοφ υλικοφ, ανάγκεσ δράςεων του Δικτφου). 
 

12. χολεία που ζχουν δθλώςει ςυμμετοχι ςτο δίκτυο: 

Περιφερειακι Ενότθτα Ηρακλείου 

1 Μουςικό χολείο Θρακλείου 

2 2ο Δθμοτικό χολείο Κρουςϊνα 

3 ΓΕΛ Συμπακίου 
4 Πρότυπο Γυμνάςιο Θρακλείου 

Περιφερειακι Ενότθτα Λαςικίου 

5 4ο Δθμοτικό Ιεράπετρασ 

6 3ο Δθμοτικό χολείο θτείασ 

Περιφερειακι Ενότθτα Ρεκφμνου 

7 13ο Νθπιαγωγείο Ρεκφμνου 

8 ΓΕΛ Πανόρμου 

9 5ο Γυμνάςιο Ρεκφμνου 

10 ΓΕΛ Ατςιπόπουλου 

Περιφερειακι Ενότθτα Χανίων 

11 2ο Ν/Γ Αρωνίου 
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12 4ο Δθμοτικό χολείο Χανίων 

13 ΓΕΛ Ελευκερίου Βενιηζλου 

14 2ο Γυμνάςιο Ελευκερίου Βενιηζλου 

15 ΓΕΛ Βάμου 

16 14ο Νθπιαγωγείο Χανίων 

17 8ο Δθμοτικό χολείο Χανίων 

18 Νθπιαγωγείο Πλατανιά 

19 2ο Γυμνάςιο Χανίων 

20 Νθπιαγωγείο Κεραμειϊν Χανίων 

  
 

15. Τποχρεώςεισ 

Ο Πρόεδροσ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ του δικτφου, ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ υποβολισ 
ετιςιου απολογιςμοφ δράςθσ του δικτφου και οικονομικοφ απολογιςμοφ ςτο τζλοσ κάκε 
ςχολικισ χρονιάσ ςτθν Τπθρεςία μασ. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ςτθν οργάνωςθ και 
λειτουργία του Θεματικοφ Περιφερειακοφ Δικτφου κα τίκεται υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ 
μασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων - Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ & 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ – Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και 
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Αϋ Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν 
Αειφορία 
2. Κ.Π.Ε. Κριτθσ  
3. Δ/νςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ  
4. ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ 
5. Ενδιαφερόμενουσ τθσ Απόφαςθσ (μζςω του ςυντονιςτικοφ Κ.Π.Ε.) 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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