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ΘΕΜΑ: Ανατροφοδότηςη/επιςτημονική καθοδήγηςη ςε θζματα Αειφορίασ-
Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτηριοτήτων κατά την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 
 
χετ.: 

1. ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. B (2)  Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Περιφερειακϊν 
Κζντρων Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) και ειδικότερα κακικοντα και 
αρμοδιότθτεσ των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου, άρκρο 3, παρ. 3ιςτ & παρ. 4β 

2. Απόφαςθ με αρ. πρωτ. 24175/24-10-2018 τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ & ΔΕ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ: «Ανάκεςθ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ ευκφνθσ 
ςχολικϊν μονάδων ςε υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 3ου  ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ & ΔΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

3. Σο με αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ: «χεδιαςμόσ και 
υλοποίθςθ προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) για το ςχολικό ζτοσ 2019-20», 
παρ. 2.4.2.Γ. 

4. Σο με αρ. πρωτ. 664/30-3-2020 ζγγραφο του 3ου ΠΕ.Κ.Ε..-.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν 
Αειφορία: «Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ΄ αποςτάςεωσ επιμορφωτικών ςυναντήςεων 
ανά μονάδα (30/3/2020-3/4/2020»)   

5. Σο με αρ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/44338/Δ7/ 08-04-2020 Ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ: «Επζκταςη 
υλοποίηςησ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ “The Tipping Point” ςτα ΕΠΑΛ τησ 
επικράτειασ»,  παρ. Α, 1-5.  
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ΠΡΟ:  
1. χολικζσ μονάδεσ Επιςτθμονικισ Ευκφνθσ  .Ε.Ε. Α. 

Χαρίςθ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια, 
ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.  -όλων των τφπων) των Περιφερειακϊν 
Ενοτιτων Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ  
(υπόψη εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςε  
Προγράμματα Αειφορίασ ή είναι υντονιςτζσ/μζλη 
παιδαγωγικϊν ομάδων ςε Προγράμματα χολικϊν 
Δραςτηριοτήτων  2019-20) 

 
ΚΟΙΝ:  

1. Π.Δ.Ε.  Κεντρικισ Μακεδονίασ 
2. Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ-
Τπεφκυνεσ/ουσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  

3. Κ.Π.Ε. Αν. Ολφμπου 
4. Κ.Π.Ε. Νάουςασ 
5. Κ.Π.Ε. Ζδεςςασ-Γιαννιτςϊν 
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Αγαπθτζσ/οί Διευκφντριεσ/ντζσ, αγαπθτζσ/οί υνάδελφοι/ιςςεσ,  

 
ςτα πλαίςια τθσ επιςτθμονικισ ευκφνθσ του .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και τθσ 
υποςτιριξθσ των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, για τθ διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςε κζματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και ςε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ υποςτιριξθσ 
και ςυνεργαςίασ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, κατακζτω ςυνοπτικά τισ εξισ 
επιςθμάνςεισ-προτάςεισ, όπωσ προζκυψαν και από τθ μεταξφ μασ αλλθλεπίδραςθ και  
κριτικό  αναςτοχαςμό κατά το διάςτθμα 11/3-10/4 (βλ. ενδεικτικά ςχετ. 4):  
 

1. Σα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Π..Δ.) και Αειφορίασ είναι 
προαιρετικά προγράμματα και με προαιρετικό χαρακτιρα εγκρίκθκαν και μποροφν 
να ςυνεχίςουν και κατά το διάςτθμα τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ δεν 
υπάρχει κάποια εντολι διακοπισ ι παφςθσ τουσ. Αντικζτωσ, ςε επικαιροποιθμζνα 
ζγγραφα του ΤΠΑΙΘ, με εγκρίςεισ μετά τισ 10/3, προβλζπονται ςχετικζσ 
αναπροςαρμογζσ ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ  (βλ. ενδεικτικά ςχετ. 5, παρ. Α, 1-
5). Λογικά, αναμζνονται ανάλογεσ εγκρίςεισ με αναπροςαρμογζσ και από άλλουσ 
φορείσ που ςυνεργάηονται μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και υλικοφ με τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα.  
 

2. Η ςυνζχιςθ των Προγραμμάτων μπορεί να ακολουκιςει το ίδιο πλαίςιο και τισ 
οδθγίεσ του ΤΠΑΙΘ που εφαρμόηονται και για τθν υπόλοιπθ εκπαίδευςθ ανά 
βακμίδα, με χαρακτιρα προαιρετικότθτασ και με τισ ανάλογεσ αναπροςαρμογζσ των 
Π..Δ. ςτθν εξ αποςτάςεωσ μεκοδολογία.  
 

3. Η Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία ζχει να ςυμβάλλει τα μζγιςτα ς’ αυτό το πλαίςιο 
κακϊσ το τρίπτυχο, Περιβάλλον, Τγεία, Πολιτιςμόσ, ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε 
ςχζςθ με τισ πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ που βιϊνει όλθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα. Η 
Αειφορία μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι εκπαίδευςθ με εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ, χωρίσ αςφαλϊσ το αίςκθμα του επιπλζον φόρτου, επιτυγχάνοντασ  
υψθλισ παιδαγωγικισ και κοινωνικισ αξίασ ςτόχουσ, κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. 
 

4. τθν πράξθ, μπορείτε να ςυνεχίςετε το ζργο ςασ ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ για το 
Περιβάλλον και τθν Αειφορία, μζςω τθσ εξ αποςτάςεωσ μεκοδολογίασ που 
χρθςιμοποιείτε αυτό το διάςτθμα και ςτα υπόλοιπα μακιματα,  αξιοποιϊντασ 
αποκετιρια  Αειφορίασ, δθμιουργϊντασ e-class με τα Π..Δ., αναρτϊντασ ιδζεσ και 
προτάςεισ ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςχολικϊν ςασ μονάδων, χρθςιμοποιϊντασ 
ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ μεκόδουσ επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ/τριεσ, 
διακεματικζσ διαςυνδζςεισ με τα υπόλοιπα γνωςτικά αντικείμενα του Αναλυτικοφ 
Προγράμματοσ που είχατε προβλζψει κατά το ςχεδιαςμό, ςε ςυνεργαςία και με τισ 
άλλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. Ζχετε όλοι/εσ τισ 
δυνατότθτεσ να αναδείξετε τα  Προγράμματα   Αειφορίασ ωσ  πθγι αυκεντικισ 
μάκθςθσ και μεταςχθματιςτικισ προοπτικισ ςτο νζο περιβάλλον του ζργου μασ. 
    

5. Εμείσ από τθν πλευρά μασ, ωσ .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία,  κα ςυνεχίςουμε 
ςε ςυνεργατικό πλαίςιο, παράλλθλα με το υπόλοιπο υποςτθρικτικό ζργο με κάκε 
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μζςο και τρόπο, και το εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό μασ ζργο ςτθν Εκπαίδευςθ για 
τθν Αειφορία (βλ. ςχετ. 1.2.3.), για το οποίο κα ςασ κρατοφμε ενιμερουσ/εσ.  
 
ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΑΗ ΜΕ ΤΓΕΙΑ 

 
 

Με τιμή 
 

Ο .Ε.Ε.  Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Κλάδου Εκπαίδευςησ για την Αειφορία 

 

 

Αθανάςιοσ Χαρίςησ 

 

 

 

 

 

Εςωτερική διανομή: 
 

1. Οργανωτικό .Ε.Ε.  3ου ΠΕ.Κ.Ε.. κ.  Ν. Γραίκο  
2. Φ. Αρχείου  

 

 


