
 
 

 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με επιμορφωτικές δράσεις του 

ΚΠΕ Δραπετσώνας κατά το σχολικό έτος 2021-2022» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, κατά το σχολικό έτος 

2021-2022, επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αθμιας και Βθμιας 

εκπ/σης. Για κάθε επιμορφωτική δράση δια ζώσης, ακολουθούνται αυστηρά οι προδιαγραφές 

του ΕΟΔΔΥ (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικού 

αποτελέσματος self test ή rapid test, μάσκες, τήρηση αποστάσεων κλπ).   

 

Συγκεκριμένα οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις έχουν ως εξής:  

 

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/ριες Αθμιας και Βθμιας Αττικής σε θέματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία. Η διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις νέες υγιεινομικές συνθήκες 

που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας COVID-19. 

 

2. Δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης για Συλλόγους Διδασκόντων σε θέματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία, τη διασύνδεσή τους με τους 

17 Στόχους της ΒΑ του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) και με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

 

3. Ημερίδες συνεκπαίδευσης σπουδαστών/στριών και εκπαιδευτικών των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Αττικής, με τη μορφή δια ζώσης παιδαγωγικών εργαστηρίων με 

έμφαση στη μελέτη πεδίου και την αξιοποίηση του πρώην βιομηχανικού χώρου του 

Εργοστασίου Λιπασμάτων Οι ημερίδες μπορούν να υλοποιηθούν και με τη μορφή εξ 

αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των  εξ 

αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων (βλ. 4). 

 

 

4. Εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια από τα εκπαιδευτικά προγράμματά του ΚΠΕ 

Δραπετσώνας για όσες/ους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης θα ήθελαν να 
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συμμετάσχουν με τις ομάδες τους ή με τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

 

➢ Η υλοποίηση των εργαστηρίων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex. 

i. Εάν τα σχολεία είναι κλειστά λόγω υγιειονομικών συνθηκών, οι μαθητές/τριες θα 

συμμετάσχουν στα εργαστήρια από το σπίτι μέσα από τον σύνδεσμο της Webex του/της 

εκπαιδευτικού.  

ii.  Εάν τα σχολεία είναι ανοιχτά, η υλοποίηση των εξ αποστάσεως εργαστηρίων μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε α) στην ολομέλεια της τάξης και απαιτείται: ικανοποιητική 

σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας ή και βιντεοπροβολέας, ηχεία μικρόφωνο 

κάμερα, είτε β) στην αίθουσα των υπολογιστών και απαιτείται: ισχυρή σύνδεση στο 

διαδίκτυο ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών Η/Υ στην πλατφόρμα 

WEBEX, ακουστικά και μικρόφωνο για κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Συνιστάται μια 

δοκιμαστική σύνδεση μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση των εργαστηρίων.  

➢ Η διάρκεια των παιδαγωγικών εργαστηρίων θα είναι δύο (2)  έως τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και ακολουθώντας τη ροή 

των διαλειμμάτων.  

➢ Θα προηγηθεί συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την καλύτερη προετοιμασία 

των μαθητών/τριών.  

➢ Ο κατάλογος συμμετοχής των μαθητών/τριών στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα 

του σχολείου, η τάξη, η ημερομηνία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα 

σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ την ίδια μέρα πριν την υλοποίηση του 

προγράμματος.  

➢ Η αίτηση συμμετοχής των σχολείων στα σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά 

εργαστήρια θα ολοκληρωθεί με την τηλεφωνική επικοινωνία του ΚΠΕ με το σχολείο 

και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας υλοποίησης της δράσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα του  ΚΠΕ Δραπετσώνας, προσαρμοσμένα 

σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά της COVID – 19 είναι: 

 

 



 
 

1. Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους: μου προσφέρουν …. τους φροντίζω; 

(Δ΄- Στ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας). 

Υλοποιείται δια ζώσης και με τη μορφή εξ αποστάσεως παιδαγωγικών 

εργαστηρίων.  

2. «Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα δικαιώματά μας στους 17 Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας). Υλοποιείται μόνο με τη μορφή εξ αποστάσεως 

παιδαγωγικών εργαστηρίων. 

3. Γοργονοερωτήματα για Θαλασσοπροβλήματα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη 

θαλάσσια ρύπανση (Νηπιαγωγείο και Α/Β τάξη του Δημοτικού) Υλοποιείται μόνο με 

τη μορφή εξ αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων. 

4. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: ρύπανση από πλαστικά (Δ- 

ΣΤ΄τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) Υλοποιείται 

μόνο με τη μορφή εξ αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων 

5. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία (Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Δημοτικού, 

Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) Υλοποιείται μόνο με τη 

μορφή δια ζώσης εκπαίδευσης. 

6. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Τουρισμός (Ε, ΣΤ, Δημοτικού 

Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) Υλοποιείται μόνο με τη 

μορφή δια ζώσης εκπαίδευσης. 

7. Ιχνηλατώντας τις αλλαγές ενός τόπου στο χρόνο (Ε, ΣΤ, Δημοτικού Γυμνάσιο, Α και 

Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) Υλοποιείται μόνο με τη μορφή δια ζώσης 

εκπαίδευσης. 

 

5.  Οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανωτέρω επιμορφωτικές δράσεις 

υποβάλλονται εδώ:  https://forms.gle/dEjqJAAxsNaCbi3KA  

 

 

 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας συγχρηματοδούνται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Προγράμματος «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος». 

 

 

                                                                                         Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

                                                                                         

                                                                                       Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου 

https://forms.gle/dEjqJAAxsNaCbi3KA

