
  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σχολείων Β/θμιας εκπ/σης στο ΚΠΕ Δραπετσώνας» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του                

ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με Α.Π. 212004/Δ7 – 7/12/2018 για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και 

μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, θα δεχθεί επισκέψεις σχολικών μονάδων της 

Περιφέρειάς του και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας του για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

Τα εκπαιδευτικά  προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Δραπετσώνας έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του: http://kpe-drapets.att.sch.gr/educational-programs. Εκεί, 

οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να πληροφορηθούν για το περιεχόμενό τους 

το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενός ετήσιου περιβαλλοντικού 

προγράμματος για όσους από τους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν ή μπορεί να 

ενσωματωθεί στην διδακτική τους πράξη επεκτείνοντας την προσέγγιση εννοιών 

και θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος.   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας 

προτεραιότητας 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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09/09/2019 

 

 

Αριθ.Πρωτ. 9 

 
Δ/νση:  

 

Πληροφορίες:  

 

Τηλέφωνο: 

Fax:  

e-mail: 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1 & Α. 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

ΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Θ. ΑΒΔΕΛΛΗ 

210 4618297 - 210 4624627 

210 4612422 
mail@kpe-drapets.att.sch.gr 

  

ΠΡΟΣ: Υπεύθυνους ΠΕ Β/θμιας 

εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής και 

Ανατολικής Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ 

Αθήνας 

 

http://kpe-drapets.att.sch.gr/educational-programs
mailto:mail@kpe-drapets.att.sch.gr


  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΣ 

για σχολικές μονάδες Β/θμιας 

 2018-2019 

 

1.  Στον πηγαιμό για τους  δημόσιους χώρους : μου προσφέρουν… τους προσέχω;  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους 

διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως π.χ. Φιλοσοφία, 

Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, 

Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη 

ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και 

τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). 

 

2.  Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός (Γυμνάσιο 

- Λύκειο) 

2α.  Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία (Γυμνάσιο) 

2β.   Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Τουρισμός (Γυμνάσιο - 

Λύκειο) 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 2-4 μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους 

διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου) Γεωλογία και 

Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 

(Α’ τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές 

εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη 

ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Το 

εκπαιδευτικά προγράμματα 2 και 4 μπορούν να αξιοποιηθούν και κατά τη 

διδακτική πράξη των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο 

(Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία 

Γενικής Παιδείας και Ιστορία προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών).



  

 

 

3.  Το λιμάνι του Πειραιά: Αρχαιότητα - Νεότερη εποχή /Εκβιομηχάνιση 

(Γυμνάσιο - Λύκειο) 

3α.  Tο λιμάνι του Πειραιά: Νεότερη εποχή - Εκβιομηχάνιση (Γυμνάσιο - Λύκειο)  

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 5-6 μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους 

διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Φιλοσοφία, Πολιτική 

Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία Γενικής Παιδείας και 

Ιστορία προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών, Δημιουργικές Εργασίες 

(Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία 

(Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).   

 

 

4. Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων (Γυμνάσιο - Λύκειο) 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 7 μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους 

διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α 

τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), 

Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη 

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). 



  

 

 

5.  Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης (Γυμνάσιο-

Λύκειο)  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους 

διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Φιλοσοφία, Πολιτική 

Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία. Επιπλέον, μπορεί να 

αξιοποιηθεί στη Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Γεωλογία και 

Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρο Ανάπτυξη (Α’ 

τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες 

(Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), 

καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). 

 

  


