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Προσ: 
Α) Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευςθσ 
(υπόψθ Υπευκφνων Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ/Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων) 
Β) Σχολικζσ Μονάδεσ όλθσ τισ χϊρασ (μζςω 
Υπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ/ 
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων) 

Κοιν.: 
Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ 

 

 

Θζμα: Πρόςκληςη ζνταξησ ςχολικών μονάδων ςτο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ «Φφςη χωρίσ ςκουπίδια» 

 

Η Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Αττικήσ και θ Ελληνική 

Εταιρεία Προςταςίασ τησ Φφςησ, ωσ Συντονιςτζσ του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Φφςη χωρίσ ςκουπίδια» και ςε ςυνζχεια τθσ ανανζωςθσ 

τθσ λειτουργίασ του για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 βάςει τθσ υπ’ 

αρ. πρωτ.  19864/Δ2/7/02/2017 απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  

προςκαλοφν: 

α) τισ ςχολικζσ μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ που υλοποιοφν πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ ςυναφζσ με τθ κεματολογία του Δικτφου να ενταχθοφν ςτο Δίκτυο και  

β) τισ ςχολικζσ μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ που ζχουν ιδθ ενταχκεί ςε αυτό κατά το 

προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ να ανανεώςουν τη ςυμμετοχή τουσ. 

Το Εκνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Φφςη χωρίσ 

ςκουπίδια» ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ςτθν Ελλάδα το 1996 και αποςκοπεί όχι απλά ςτο 

μάηεμα των ςκουπιδιϊν αλλά, κυρίωσ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ του Ζλλθνα για μια φφςθ 

χωρίσ ςκουπίδια, για ζνα κακαρό, νοικοκυρεμζνο περιβάλλον. 

Οι βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ επικεντρϊνονται οι Εκελοντικζσ Ομάδεσ 

περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και 

τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςε ςχζςθ με τθ ςωςτι διαχείριςθ και τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ των 

φυςικϊν πόρων, εντοπιςμό- υιοκεςία- κακαριςμό  φυςικοφ χϊρου που επιβαρφνεται με 

απορρίμματα, δράςεισ για τθν απομάκρυνςθ των ςκουπιδιϊν από περιοχζσ ανεξζλεγκτθσ 

ρίψθσ με τθ ςυνεργαςία τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, δράςεισ για τθν προςταςία του 

χϊρου (τοποκζτθςθ πινακίδων, παραγωγι εντφπου ευαιςκθτοποίθςθσ και διανομι του 

ςτο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία κ.ά.), κομποςτοποίθςθ- παραγωγι λιπάςματοσ από 
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οργανικά απορρίμματα, επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν, καταςκευζσ και δθμιουργίεσ από 

ανακυκλϊςιμα/ «άχρθςτα» υλικά. 

Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθ κεματικι ενότθτα «Άλλοι πετοφν, άλλοι πεινοφν», 

τονίηοντασ τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν 

ςε ςχζςθ με το δικαίωμα όλων των παιδιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν υγεία, ςτθν αξιοπρεπι 

διαβίωςθ και τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ αλλθλεγγφθσ,  του εκελοντιςμοφ και κυρίωσ τθσ 

εχεμφκειασ. 

Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ 

προζκυψαν από εκπαιδευτικοφσ με κατάκεςθ προτάςεων ςτθ δράςθ του Δικτφου υπό τον 

τίτλο «Φωλιά Ιδεών»: 

1. Δίνω δεφτερθ ηωι ςτα παλιά μου υλικά 

2. Καλλιεργώντασ τθν τροφι μασ λζμε όχι ςτα «ςκουπίδια» 

3. Ζω χωρίσ το πλαςτικό- Ενθμερώνω το κοινό 

Στισ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο αποςτζλλεται το ζντυπο υλικό του 

προγράμματοσ. Το ψθφιακό υλικό του προγράμματοσ είναι διακζςιμο ςτο ςφνδεςμο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Μπορείτε να ενθμερωκείτε για τθν Φωλιά ιδεϊν και για κατάκεςθ νζων 

προτάςεων ςτο ςφνδεςμο https://eepf.gr/el/content/drasi-folia-ideon. 

Μπορείτε να διαβάςετε και να αξιοποιιςετε τισ βραβευμζνεσ ιςτορίεσ ςχολείων 

από το Διαγωνιςμό Περιβαλλοντικισ Ιςτορίασ ςτο ςφνδεςμο 

https://eepf.gr/el/news/apotelesmata-diagonismou-perivallontikis-istorias. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να εργαςτοφν ςτα πλαίςια του Δικτφου 

«Φφςθ χωρίσ ςκουπίδια» καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν ηλεκτρονική αίτηςη ςτο 

ςφνδεςμο:  

https://goo.gl/forms/yMTXgooBfH5vSqJr2. 

Η ςχολικι μονάδα που υποβάλει τθν αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτο Δίκτυο ενθμερϊνει 

και τον αντίςτοιχο Υπεφκυνο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

τθσ Δ.Π.Ε. ι Δ.Δ.Ε. ςτθν οποία υπάγεται. 
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