
 
Θέμα: Δλεκέξσζε θαη πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ρ. κνλάδσλ ζην Δζληθό θαη 
Δπξσπατθό Θεκαηηθό Γίθηπν «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος 
το χτίζει» πνπ ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Μνιάσλ 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  
αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Δζληθό θαη Δπξσπατθό ζεκαηηθό δίθηπν 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζπληνλίδεη ην θέληξν καο, κε ηίηιν: 
«Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» ζπλερίδεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ζπκπιεξώλνληαη 200 
ρξόληα από ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ην ζέκα είλαη θαηάιιειν γηα κειέηε 
από ηνπο καζεηέο, ην ΚΠΔ Μνιάσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο ηεο 
ρώξαο (Λαθσλίαο, Κπθιάδσλ, Αραΐαο, Υαλίσλ, Β Αζήλαο  θ.α.) ζπκκεηέρεη 
ζηηο εθδειώζεηο απηέο αθηεξώλνληαο ην ζέκα ηεο κειέηεο ηνπ θάζε θάζηξνπ 
γηα ηα δύν επόκελα έηε, θαη γηα ην ζθνπό απηό. 
 Σν ΚΠΔ Μνιάσλ πξνζθαιεί όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (είηε ήδε 
ζπκκεηέρνπλ είηε ζέινπλ λα εληαρζνύλ γηα πξώηε θνξά) πνπ έρνπλ ζθνπό λα 
πινπνηήζνπλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021  πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 
ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ δηθηύνπ καο, λα δειώζνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό, ζπκπιεξώλνληαο ηελ ζρεηηθή αίηεζε πνπ 
αθνινπζεί.( ην ζρνιείν ζα ζηείιεη ηελ αίηεζε ζηνλ ππεύζπλν ζρνιηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζήο ηνπ, ν νπνίνο  ζηε ζπλέρεηα ζα  ηελ 
απνζηείιεη ζην ΚΠΔ Μνιάσλ) 
 ε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/ζεηο Δθπ/ζεο ζα αθνινπζήζεη ελεκέξσζε γηα ηνλ 
ηξόπν πινπνίεζεο θαη πξνβνιήο ησλ εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ 
εθδειώζεσλ. 
    
Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

1. Σνπνζέηεζε ζην ράξηε θαηαγξαθή νρπξσκαηηθνύ δηθηύνπ ηεο 
πεξηνρήο. 

2. Φπζηθό πεξηβάιινλ. Γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθόηεξα ηνπ 
θάζηξνπ. Υισξίδα, παλίδα θ.α. αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-θύζεο. 

3. Ιζηνξηθό ππόβαζξν 

                
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & 
Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
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4. Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο .Γνκή πόιεο, νρύξσζε, νξγάλσζε 
νηθηζκώλ. 

5. Αξρηηεθηνληθή Μνξθνινγία θηηζκάησλ, πιηθά θαηαζθεπήο, ελαξκόληζε 
κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

6. Δλεξγεηαθέο αλάγθεο- πεγέο ελέξγεηαο (ρηεο-ζήκεξα), ύδξεπζε-
απνρέηεπζε, επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

7. Λαηξεία – Σόπνη ιαηξείαο – Καηαγξαθή ζξεζθεπηηθώλ θηηξίσλ όισλ 
ησλ επνρώλ – Αξρηηεθηνληθή – Αγηνγξαθίεο θ.ά. 

8. Παξαγσγή, θνηλσλία, νηθνλνκία. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
εθπνξεύνληαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ, άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, 
επαγγέικαηα – αζρνιίεο θαηνίθσλ ηόηε  θαη ζήκεξα. Δπηβίσζε 
θάπνησλ παξαδνζηαθώλ επαγγεικάησλ, παξαδνζηαθέο αγνξέο θ.ά. 

9. Αμίεο, ήζε, παξαδόζεηο, θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ενξηέο, 
(παλεγύξηα, παδάξηα, ρακάκ θ.ά.) 

10. Πξαθηηθέο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηνπ 
νηθηζκνύ. 

11. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο, 
επαλάρξεζεο ησλ θηηζκάησλ απηώλ 

12. Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο δνκηθώλ θαη άιισλ πιηθώλ. 
13 Καιιηηερληθή αμηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
δηθηύνπ, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο www.kpemolaon.gr 
   Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηέρνπλ ήδε, ή πξόθεηηαη λα εληαρζνύλ ζην 
δίθηπν, έρνπλ πξνηεξαηόηεηα  γηα ηελ επίζθεςή ηνπο ζην θέληξν καο θαη 
ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πξνγξακκάησλ καο, κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 
ηνπο νκάδεο ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΚΠΔ  Μνιάσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                Ο ππεύζπλνο ηνπ ΚΠΔ 
 
 

                 Νηθόιανο Παπαδάθεο 
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Προς ΚΠΔ Μολάων     ( δια  ηων σπεσθύνων ηης Γιεύθσνζης) 

Αίηηζη ζσμμεηοτής 
            ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ Π.Δ. 

                 «Κάζηρο: ο ηόπος ηο ορίζει και ο άνθρωπος ηο τηίζει» 
 ποσ ζσνηονίζει ηο ΚΠΕ Μολάων 

 

              

 

 

ΥΟΛΔΙΟ : ……………………………………………………………………… 

ΣΗΛ.: ……………………………………………… FAX:……………….. ……  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ……………………………………………….Σ.Κ………. ……  

e-mail:………………………………………………………………………………. 

   
Το ζτολείο ανήκει ζηη: 

Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ……………………………………………………………….. 

ONOMA ΤΠΔΎΘΤΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠ/Η 

ΣΗΛ……………………………………mail………………………………………… 

 

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ………………………………………………………………… 

ONOMA ΤΠΔΎΘΤΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠ/Η 

TΗΛ………………………………………mail……………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: …………………………………. 

TITΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ηοιτεία  ζσνηονιζηών εκπ/κών 

 Ονομαηεπώνσμο ειδικ Δ- mail Aρ.  

Μηηρώοσ 

ηηλ 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

Ενδιαθερόμαζηε να ζσμμεηέτοσμε ζηο Εθνικό Θεμαηικό Δίκησο «Κάζηρο: 

ο ηόπος ηο ορίζει κι ο άνθρωπος ηο τηίζει» για  ηο ζτολικό έηος / ηα ζτολικά 

έηη………………………………………………………………………….. 

  

 Ο Διεσθσνηής ηοσ Στολείοσ                            Οι σπεύθσνοι εκπαιδεσηικοί 
1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ………………………. 

Όνομα/σπογραθή/ ζθραγίδα 

ΑΝΑΝΔΩΗ  

ΝΔΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 


