
                                                

 
                                                                      
 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση για συμμετοχή στα πιλοτικά  εκπαιδευτικά προγράμματα  του Κ.Ε.ΠΕ.Α.
Σύρου Ερμούπολης για τους μήνες Νοέμβριο έως και Δεκέμβριο 2022»

      Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.Π.Ε.Α.  Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί  τις  σχολικές  μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου
να συμμετάσχουν  στα  εκπαιδευτικά  προγράμματα του  Κέντρου  για  το  διάστημα  από  αρχές
Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022. 
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς καμία δαπάνη από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου Ερμούπολης.

Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, τα σχολεία
της  Περιφερειακής  Ενότητας  στην  οποία  ανήκει  το  ΚΕ.ΠΕ.Α.  Σύρου  Ερμούπολης  μπορούν  να
επισκεφτούν  το  ΚΕ.ΠΕ.Α.  σε  συνεργασία  με  τις  Υπεύθυνες  Σχολικών  Δραστηριοτήτων
υποβάλλοντας σε αυτές την αίτησή τους, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  ενδιαφέρονται  συμπληρώνουν  στο  link
https://forms.gle/iKs3MP3gV8TQgZcw5 .

Οι  αιτήσεις  θα  διαβιβαστούν  στο  Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Σύρου  Ερμούπολης  προκειμένου  να  γίνει  ο
προγραμματισμός των επισκέψεων των σχολικών ομάδων. 
Στη συνέχεια, το Κ.Ε.ΠΕ.Α. θα επικοινωνήσει άμεσα με τα συγκεκριμένα τμήματα των σχολείων
για να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα και την επίσκεψή τους.

Τα  προγράμματα  που  θα  υλοποιηθούν  την  παραπάνω  περίοδο  είναι  τα  ακόλουθα:

1. Η ζωή μας κύκλους κάνει:  κυκλική οικονομία και  οι  εφαρμογές  της  στη σχολική ζωή:
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, καινοτόμες ιδέες.

2. Το  μικρό  είναι  όμορφο:  ο  μικρόκοσμος  των  Κυκλάδων,  ο  έρωτας  λουλουδιών  και
εντόμων, η σημασία της βιοποικιλότητας και της επικονίασης.

3. Πετρώματα κι αρώματα:  γνωριμία με την Απάνω Μεριά της Σύρου, τους γεωλογικούς
σχηματισμούς και τα προϊόντα της: τα χόρτα της, οι καρποί της, τα ζωντανά της.

4. Γυάρος: καταφύγιο άγριας ζωής τότε και τώρα: ένα ταξίδι στον χρόνο που συνδυάζει την
αγριότητα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με την ηρεμία της άγριας φυσικής ζωής και
την ανάγκη προστασίας της.

               Ταχ. Δ/νση:   I. Ράλλη 6          
    Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρο
    Πληροφορίες: Χρυσάννα Διαμαντή
     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
     Τηλέφωνο:      22810-79356
                               6947429290
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr

Ερμούπολη: 07/10/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 11400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣ:  1. Δ/ντές και  Δ/ντριες  Δημοτικών Σχολείων

και  Προϊστάμενες/ους  Νηπιαγωγείων  Δ.Π.Ε.
Κυκλάδων 

2.  Όλους  τους/τις  εκπαιδευτικούς,  Δημοσίων   και
Ιδιωτικών  σχολείων   Δ.Π.Ε.  Κυκλάδων  (δια  των
σχολικών μονάδων)
                                   

https://forms.gle/iKs3MP3gV8TQgZcw5


5. Οάσεις σκοτεινών και ήσυχων ουρανών:   οι  συνέπειες  της φωτορρύπανσης  γίνεται  η
αφορμή για ένα ταξίδι  σε  βασικές  γνώσεις  αστρονομίας,  μέσω της  παρατήρησης,  των
απλών κατασκευών και της μυθολογίας.

6. Πού έκανε πικνίκ ο Ποσειδώνας;: ένα πρόγραμμα για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας. 
7. Η φάρμα των φαρμάκων: οι φαρμακευτικές ιδιότητες των βοτάνων και των αρωματικών

φυτών.
8. Πόσο  κάνει  η  οικολογία;:  Πρακτικές  εξοικονόμησης  χρημάτων  και  ενέργειας  με

οικολογικό πρόσημο αλλά και πράσινες επενδυτικές καινοτόμες προσπάθειες.
9. Κάν’ το όπως ο Αμερικάνος: Το σχέδιο του Αμερικάνου Τζον Πίρσον να πρασινίσει μια

πλαγιά  του  νησιού  γίνεται  η  αφορμή  για  να  συζητήσουμε  δυνατότητες  δημιουργίας
αστικού και περιαστικού πρασίνου, πράσινων σημείων στα σχολεία μας, στο σπίτι και στη
γειτονιά μας. 

10. Το νερό νεράκι: η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι μονάδες αφαλάτωσης, η αύξηση
της συγκράτησης του νερού στο υπέδαφος, τα πηγάδια και οι στέρνες, η κλιματική αλλαγή
και η λειψυδρία.

11. Άγριες  παιδαγωγικές:  μονοπάτια,  διαβίωση  στην  ύπαιθρο,  χαρτογραφήσεις,  παιχνίδια
προσανατολισμού.

Λεπτομέρειες συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται  να  αποστέλλουν  ηλεκτρονικά  στο  Κ.Ε.ΠΕ.Α
Σύρου Ερμούπολης  την  κατάσταση  με   τα ονόματα των  μαθητών και  εκπαιδευτικών  που  θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υπογεγραμμένη από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Σε  περίπτωση που ο αριθμός  των αιτήσεων είναι  μεγάλος δίνεται  προτεραιότητα σε  σχολικά
τμήματα  που  σκοπεύουν  να  υλοποιήσουν  πρόγραμμα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  την
τρέχουσα σχολική χρονιά.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων, μετά
από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνουν εφόσον οι συνθήκες οι σχετικές με τον
Covid-19 το επιτρέπουν. Υπενθυμίζουμε ότι για τη δια ζώσης επίσκεψη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. ισχύουν όλα
τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την
τήρηση των οποίων αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  στα  τηλέφωνα  2281079356  και
6947429290.

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
          
               Χρυσάννα Διαμαντή                           

                       

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κυκλάδων

Δρ Ειρήνη Τσαβαλά
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