
 

 

 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σχολείων σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Αρναίας 

Το ΚΠΕ Αρναίας καλεί τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για συμμετοχή σε μονοήμερα, δια ζώσης εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την Α΄ Περίοδο Επισκέψεων, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021. Την αίτηση 

συμμετοχής την υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

https://forms.gle/oJDcQmscdus7frJH9  έως την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν για το διάστημα αυτό είναι: 

1. Ανακαλύπτω το δάσος του Χολομώντα μέσα από τα μονοπάτια του (για μαθητές Γ΄-

ΣΤ΄τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου) 

2. Μες στα στενά σοκάκια της Αρναίας (για μαθητές Γ΄-ΣΤ΄τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 

Γυμνασίου και Λυκείου) 

3. Μέλι, τροφή βασιλισσών (για μαθητές Γ΄-ΣΤ΄τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και 

Λυκείου) 

4. Μέλι, τροφή βασιλισσών (για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, 

Ειδικών Σχολείων) 

5. Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος είναι εκεί (για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων 

Δημοτικού Σχολείου, Ειδικών Σχολείων) 

6. Φτιάχνω το δικό μου κήπο καλλιεργώντας βότανα (για μαθητές Γ΄-ΣΤ΄τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου) 

7. Φτιάχνω το δικό μου κήπο καλλιεργώντας βότανα (για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ 

τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Ειδικών Σχολείων) 
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8. Άμπελος η οινοφόρος (για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, 

Λυκείου) 

Η διάρκεια των μονοήμερων προγραμμάτων είναι από τις 09.00 έως και τις 13.30. Πληροφορίες για 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, https://www.kpe-

arnaias.gr/programmata/ta-programmata .  

Μετά την αποστολή της αίτησης εκ μέρους των σχολικών μονάδων, το ΚΠΕ Αρναίας θα 

επικοινωνήσει μαζί τους για τον καθορισμό της ημερομηνίας επίσκεψης. Οι Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν το ΚΠΕ θα πρέπει να αποστείλουν, ηλεκτρονικά, 

κατάσταση με τα ονόματα εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΚΠΕ υπογεγραμμένη από τους ίδιους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν διά ζώσης, τηρώντας  τα υγειονομικά μέτρα που 

προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες και τις επισκέψεις τους σε χώρους εκτός της σχολικής 

μονάδας. Την ευθύνη της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων θα έχουν οι συνοδοί 

εκπαιδευτικοί. Οι επισκέψεις των σχολείων θα γίνουν χωρίς καμία δαπάνη εκ μέρους του ΚΠΕ, εκτός 

κι αν υπάρξει διαφορετική οδηγία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σχετικά με 

τον προγραμματισμό των επισκέψεων, λόγω covid-19, τα σχολεία θα ενημερώνονται μέσω της 

ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΚΠΕ. 

Το ΚΠΕ Αρναίας υλοποιεί τις δράσεις του στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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