
 

      

 
 

 

 

 

                                                                        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για δήλωση συμμετοχής σε ημερίδα Π.Ε. με τίτλο: «Ρήματα 

και Απορρίμματα … μέσα στην τάξη»  

 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας 

Εκπ/σης Μεσσηνίας (Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης – E.B.E.), τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης 
Μεσσηνίας και το Τμήμα Ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας προγραμματίζει την υλοποίηση 
Ημερίδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 60 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Μεσσηνίας, το απόγευμα της Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2018.  

Η Ημερίδα εντάσσεται στο Τοπικό Δίκτυο Π.Ε. «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - 
Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω» που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας και συμμετέχουν ο Δήμος 
Καλαμάτας και οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας. 

Με το παρόν προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θιας Εκπ/σης 
Μεσσηνίας: 

- είτε να παρουσιάσουν προτάσεις βιωματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
υλοποιηθούν στην τάξη, μέσα σε μια διδακτική ώρα, με θέμα τη διαχείριση 
απορριμμάτων 

- είτε να παρακολουθήσουν την ημερίδα.  
 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε σχολική μονάδα της Καλαμάτας η οποία θα ανακοινωθεί στις 
26/11/2018, στο Δικτυακό τόπο του ΚΠΕ Καλαμάτας, με το τελικό πρόγραμμα της Ημερίδας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

                            ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
                            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Θουκυδίδου 2  
Τ.Κ. – Πόλη: 24 131 – Καλαμάτα 
Ιστοσελίδα: http://www.kpe-kalamatas.gr 
Ε-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr  
Τηλέφωνο: 27210 62299, 96062 
Fax: 2721086147 
Πληροφορίες: Γ. Αργυροηλιόπουλος 
             
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Καλαμάτα,  19/11/2018 
 Αρ. Πρωτ.: 171      
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και     
             Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας 

   (μέσω των Γραφείων Σχολ. 
Δραστηριοτήτων Δ/νσεων Α/θμιας  
και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας) 

 
ΚΟΙΝ.:  1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ.      

       Εκπ/σης Πελοποννήσου 
 2. Δήμο Καλαμάτας/Διεύθυνση    
       Διαχείρισης Απορριμμάτων και    
       Οχημάτων/Τμήμα Ανακύκλωσης 

  
              
              

 
  

 
 

 

 

http://www.kpe-kalamatas.gr/
mailto:mail@kpe-kal.mes.sch.gr
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ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, εστιάζοντας σε τρόπους ενίσχυσης, ανταλλαγής 
ιδεών, εμπλουτισμού θεματικών των προγραμμάτων, σχεδιασμού και υποβολής προγραμμάτων 
ΠΕ και ερευνητικών εργασιών, συμμετοχής σε προγράμματα των ΚΠΕ της χώρας, για το σχολικό 
έτος 2018-2019. Ειδικότερα, η ημερίδα στοχεύει να προτείνει στους εκπαιδευτικούς 
δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη, μέσα σε μια διδακτική ώρα ώστε να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα στην 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Προαιρετικά στοχεύει στην ενίσχυση των 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα από την 
λειτουργία Ομάδας Εργασίας με θέμα την Αειφορία.   

 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Η ημερίδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και της 
Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση και εμπειρία σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν 
προγράμματα Π.Ε. ή ερευνητικές εργασίες με θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων και να 
επισκεφτούν με τις μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες τους τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης το φετινό διδακτικό έτος.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας στις σχολικές μονάδες και θα διεξαχθούν εργαστήρια όπου 
θα παρουσιαστούν βιωματικά, δραστηριότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην τάξη, μέσα σε μια 
διδακτική ώρα, με θέμα τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση (με 
προσομοίωση σχολικού προγράμματος τριών διδακτικών ωρών). Θα γίνει αναφορά με βιωματικό 
τρόπο στους «κύκλους των υλικών» και τον τρόπο διαχείρισης τους ώστε να φτάσουμε στο 
αποτέλεσμα των «μηδενικών απορριμμάτων» (zero waste). Η διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων 
θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς κατά την υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ερευνητικών εργασιών, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
των ΚΠΕ, την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

Ενδεικτικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 Παρασκευή 14/12/2018    (Τοποθεσία: Σχολική μονάδα της πόλης της Καλαμάτας) 

16:30 - 17:00 Προσέλευση- Εγγραφές  

17:00 - 17:15 

Παρουσίαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και του Τοπικού Δικτύου 

Π.Ε. «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω»  
Στοχοθεσία ημερίδας – παρουσίαση εργαστηρίων 
 Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Καλαμάτας 

17:15 - 17:35 
«Παρουσίαση προγράμματος ανακύκλωσης Δήμου Καλαμάτας» 
Κοκκωνία Γιαννοπούλου – Τμήμα Ανακύκλωσης Δήμου Καλαμάτας 

17:35-17:50 

Βασικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την Αειφορία και τα «μηδενικά απορρίμματα»  
Δημήτρης Σαρρής, Υπεύθυνος Ε.Β.Ε. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας  
Ιωάννα Ραβάνη Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καλαμάτας 

17:50 – 18:00 
Χωρισμός σε ομάδες 
 Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Καλαμάτας, Ομάδα Εργασίας Ε.Β.Ε. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 

18:00 - 18:45 Εργαστήριο 1ης διδακτικής ώρας 

18:45 - 19:00 Διάλειμμα – καφές 
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19:00 – 19:45 Εργαστήριο 2ης διδακτικής ώρας 

19:45 – 19:55 Διάλειμμα 

19:55 - 20:40 Εργαστήριο 3ης διδακτικής ώρας 

20:40 – 21:00 Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια 

21:00 – 21:30 Συζήτηση - Αξιολόγηση της Ημερίδας - Χορήγηση βεβαιώσεων – Λήξη 

 

Το ΚΠΕ Καλαμάτας θα καλύψει από τη Διαχειριστική του Επιτροπή και το ΤΔΕ του 

Διαχειριστικού φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που  υλοποιείται μέσω του  

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση»,  τα έξοδα για: 

 υλικά εργαστηρίων και αναλώσιμα  

 προσφοράς καφέ και κερασμάτων (κουλουράκια κ.λπ.)  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν  

το αργότερο μέχρι την Κυριακή 25/11/2018 την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής:  

http://forms.mysch.gr   

          - είτε ως εισηγητές (κατά την αίτηση θα ζητηθεί μια σύντομη περιγραφή του 

εργαστηρίου που προτείνουν)   

          -  είτε ως επιμορφούμενοι. 

 

Προσοχή, κατά την αίτηση, θα ζητηθεί ο αριθμός μητρώου (για τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς) ή το ΑΦΜ (για τους αναπληρωτές) και το προσωπικό email. 

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εισηγητές και τους επιμορφούμενους. Το 

Πρόγραμμα της Ημερίδας, η τοποθεσία διεξαγωγής της και οι τελικοί Πίνακες των Συμμετεχόντων 

(Τακτικών και Αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Καλαμάτας στις 

26/11/2018. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευθύνη των 

Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων. 

 
 

Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη 
 του ΚΠΕ Καλαμάτας 

 
 
 

Ιωάννα Ραβάνη 

http://forms.mysch.gr/

