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Προς: 

 Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου  

 Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου 

ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης  δράσεων για την Περιβαλλοντική Εβδομάδα 

 

Έχοντας υπόψη : 

 Την Υ.Α Γ2/319ΦΕΚ 451/23-5-95 για ίδρυση και λειτουργία των Κ.Π.Ε. 

 Την Υ.Α Γ2/6773ΦΕΚ 987/7-11-97 για ίδρυση και λειτουργία του Κ.Π.Ε Ζακύνθου 

 Την Υ.Α 57905/Γ2/4-6-2002 περί ρύθμισης θεμάτων  στελέχωσης και λειτουργίας των Κ.Π.Ε και περί 

καθηκόντων των απασχολούμενων σε αυτά 

 Την επικαιροποίηση 11942/23-08-2010 Ε.Υ.Δ./ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.   

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 12342/Γ7/03-09-2013 Εγκύκλιο, με την οποία καθιερώνεται η Εβδομάδα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 151990/Δ2/29-09-2015 Εγκύκλιο, που αφορά την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 Τον προγραμματισμό των Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου το σχολικό έτος 2015-2016 και στα πλαίσια των 

υποχρεώσεών, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου  

 

 Τo  ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, στο Πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον 

και την Αειφορία», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και  Δια  Βίου Μάθηση»,    Άξονας 

Προτεραιότητας 7:   «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 

(ΑΠ1717/06-02-2012 της ΕΥΔ)"  με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων,  και στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

συνδιοργανώνει με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, τις 

Υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, και σε συνεργασία μετην 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, την υλοποίηση δράσεων 

ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την αειφορία, Μαθητών/τριών, Γονέων, Εκπαιδευτικών και της 

τοπικής κοινωνίας με θέμα:  

 

«Περιβαλλοντικές δράσεις για την αειφορία στο σχολείο και την τοπική κοινωνία» 
 



  

 

 Κύριος στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και 

της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα και την αναγκαιότητα προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του 

περιβάλλοντος  αλλά και η μύηση των μαθητών στις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου.  

 Επίσης επιδιώκει τον καθορισμό αξιών, την ανάπτυξη  δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση  στάσεων ώστε 

να αναπτυχθεί η ικανότητα προτάσεων λύσεων για περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και η 

δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση και εκτέλεση  σχετικών αποφάσεων. 

Επιπλέον στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων, της τοπικής κοινωνίας και των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ζακύνθου σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Λιθακιάς 

Ζακύνθου, των δράσεων που απευθύνονται σε μαθητές και ομάδες ενηλίκων, αλλά και τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων διεύρυνσης των δράσεων αυτών στη νέα πραγματικότητα.  

 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

12/10/2015 έως και 16/10/2016 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014:  

«Λειτουργία Ενημερωτικού Περιπτέρου» έξω από το κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  για την 

ενημέρωση μαθητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα 

προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ. 

Υπεύθυνος λειτουργίας ενημερωτικού περιπτέρου Δημήτρης Σεμιτέκος,  μέλος Π. Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς 

Βιωματικές περιβαλλοντικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο ενημερωτικό περίπτερο: 

Α. Παρατήρηση με κιάλια και αναζήτηση διαφορετικών ειδών χάρτινων πουλιών, τα οποία θα βρίσκονται 

κρεμασμένα στα δέντρα της αυλής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.   

Β. Παιχνίδια για το θαλάσσιο περιβάλλον και τον σεισμό. 

Εμψυχωτής: Δημήτρης Σεμιτέκος, μέλος Π. Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς 

 

Θα υλοποιηθούν τα παρακάτω βιωματικά εργαστήρια: 

1. «Εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας» στο  Ενημερωτικό Περίπτερο του ΚΠΕ στην πόλη  

Εμψυχώτρια: Ελένη Γούναρη, εικαστικός καλλιτέχνης, Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Το εργαστήριο προσφέρεται σε μαθητές/τριες Ε και Στ Δημοτικού, Γυμνασίου 

και Λυκείου. 

2. «Περιβαλλοντικά Παιχνίδια» στο  Ενημερωτικό Περίπτερο του ΚΠΕ στην πόλη  

Εμψυχώτρια: Αθηνά Τσάτσου, Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Το 

εργαστήριο προσφέρεται σε μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού και σε μαθητές/τριες Γυμνασίου. 

3. «Μνημεία … Καμπαναρία» ή εναλλακτικά  «Περιβαλλοντικές σκέψεις και σεναριογραφία» 

Εμψυχώτρια: Σοφία Εμμανουηλίδου, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς. Το εργαστήριο προσφέρεται σε 

μαθητές/τριες της Στ Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

4. «Απεικονίσεις ζώων και πουλιών στα έργα του στεγάζονται στην αίθουσα Κολυβά και τα οικόσημα 

των ζακυνθινών οικογενειών» σε συνεργασία με το Μουσείο Σολωμού και επιφανών ζακυνθίων. 

Εμψυχώτριες: Κατερίνα Δεμέτη, αρχαιολόγος, διευθύντρια του μουσείου και Πηνελόπη Αβούρη, 

Υπεύθυνη Λειτουργίας ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου. Το εργαστήριο προσφέρεται σε μαθητέςτριες της Ε και 

Στ Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίου. 



  

 

 

5. «Ανακαλύπτοντας τις χελιδονοφωλιές στην Πλατεία Ρούγα» Εμψυχωτής Τάσος Βισβάρδης, μέλος Π.Ο. 

του ΚΠΕ Λιθακιάς. Το εργαστήριο προσφέρεται σε μαθητές/τριες της Ε και Στ Δημοτικού και σε μαθητές 

Γυμνασίου. 

6. «Οδοιπορικό στην πόλη της Ζακύνθου». Την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών 13 

Οκτωβρίου. Εμψυχωτής Τάσος Βισβάρδης, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς. Το εργαστήριο προσφέρεται σε 

μαθητές/τριες της Ε και Στ Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

7. «Μαθαίνω για τα πουλιά» ή εναλλακτικά «Δώστε στα άχρηστα υλικά μια δεύτερη ευκαιρία» 

(δημιουργική αξιοποίηση υλικών). Εμψυχώτρια Αγγελική Δαλακιάρη. Τα εργαστήρια προσφέρονται σε 

μαθητές/τριες της Γ έως και της Στ Δημοτικού. 

 

Τα εργαστήρια θα προσφερθούν κατά την διάρκεια της περιβαλλοντικής εβδομάδας σε περιβαλλοντικές 

ομάδες 20 – 25 μαθητών. Κάθε εργαστήριο θα προσφερθεί σε τρεις ομάδες μαθητών, κατόπιν 

συνεννόησης με τις υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων των δυο βαθμίδων και την Π.Ο. του ΚΠΕ 

Λιθακιάς. 

 

Οι παραπάνω δράσεις ΔΕΝ επιβαρύνουν το Τ.Δ.Ε. του ΚΠΕ Λιθακιάς.  

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις παραπάνω δράσεις. 

 Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λιθακιάς 

 Πηνελόπη Αβούρη 


