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                                                                  ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΙΑΘ ΠΟΚΘΣΘΛΟΤ 

                         ΠΑΘΔΑΓΩΓΘΙΟ ΘΜΣΘΣΟΤΣΟ 

                                                                   2011-2012 

 

ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΑ ΚΓΝΣΡΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

 

  Γηα θάζε μμάδα ημο ζπμιείμο ζαξ πμο επηζομεί κα ζομμεηέπεη ζηα πνμγνάμμαηα 

ηςκ ΙΠΕ παναθαιμύμε κα ζηαιεί λεπςνηζηό έκηοπμ. 

 

  Σα ζπμιεία ζα εηδμπμημύκηαη με επηζημιή γηα ηεκ έγθνηζε ζομμεημπήξ ημοξ ζημ 

πνόγναμμα θαη ζηε ζοκέπεηα ημ πνμζςπηθό ημο θάζε Ιέκηνμο ζε ζοκενγαζία με ημ 

ζπμιείμ ζα πνμβεί ζηηξ απαναίηεηεξ δηεοζεηήζεηξ γηα ηε ζομμεημπή ηεξ θάζε 

μμάδαξ ζημ πνόγναμμα. 

 

  Σεκ εοζύκε θαη ηεκ επμπηεία γηα ηεκ πεηζανπία θαη αζθάιεηα ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ 

έπμοκ μη ζοκμδμί εθπαηδεοηηθμί. Σμ πνμζςπηθό ηςκ ΙΠΕ είκαη οπεύζοκμ γηα ηεκ 

μνγάκςζε, ακάπηολε θαη εθανμμγή ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πνμγναμμάηςκ.  

 

  Παναθαιμύκηαη μη εθπαηδεοηηθμί όπςξ δηεοθνηκίζμοκ ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ημοξ 

όηη ζα πνέπεη κα επηδείλμοκ ημκ απαναίηεημ ζεβαζμό ζημ πώνμ όπμο ζα 

θηιμλεκεζμύκ θαη ζα ενγαζημύκ. Ο πώνμξ ηςκ Ιέκηνςκ ζα πνέπεη κα παναμέκεη, 

θαζόιε ηε δηάνθεηα ηεξ παναμμκήξ ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ ζε αοηά, θαζανόξ θαη 

ηαθημπμηεμέκμξ, με ηε δηθή ημοξ ζομβμιή θαη εοζύκε. 

 

  Οη ζοκμδμί εθπαηδεοηηθμί, είκαη ζεμακηηθό, θαηά ηεκ εθανμμγή ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ πενηβαιιμκηηθώκ πνμγναμμάηςκ κα ζοκενγάδμκηαη με ημκ 

εθπαηδεοηηθό ημο ΙΠΕ θαη κα ζομμεηέπμοκ εκενγά μαδί με ημοξ μαζεηέξ/ηνηέξ 

ημοξ θαηά ηε δηελαγςγή αοηώκ. 

 

  Σα πνμγνάμμαηα ηςκ ΙΠΕ έπμοκ εθπαηδεοηηθό παναθηήνα γη’ αοηό θαη μη μμάδεξ, 

θαηά ηε ζομμεημπή ημοξ ζε αοηά, είκαη ζεμακηηθό κα ζομμμνθώκμκηαη με ημοξ 

θακόκεξ εθανμμγήξ ημοξ. 

 

  ε πενίπηςζε πμο θαηά ηεκ παναμμκή ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ ζημ Ιέκηνμ 

πνμθιεζμύκ δεμηέξ ζε αοηό, ή ζημκ ελμπιηζμό ημο, ημ ζπμιείμ θαη μη μαζεηέξ πμο 

ηηξ πνμθάιεζακ είκαη οπμπνεςμέκμη κα ηηξ απμθαηαζηήζμοκ θαηαβάιιμκηαξ ημ 

θόζημξ γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ή επηδηόνζςζή ημοξ.  

 

  Η ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ ζηα πενηβαιιμκηηθά εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα 

όιςκ ηςκ ΙΠΕ είκαη δςνεάκ.  

 

  Η δηαμμκή θαη δηαηνμθή ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ (πνόγεομα, γεύμα, δείπκμ) θαηά ηε 

ζομμεημπή ημοξ ζηα ηνηήμενα ή δηήμενα πενηβαιιμκηηθά εθπαηδεοηηθά 

πνμγνάμμαηα ημο ΙΠΕ Πεδμοιά είκαη δςνεάκ. ηα ηνηήμενα πνμγνάμμαηα (δύμ 
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δηακοθηενεύζεηξ) ημ πνόγναμμα μιμθιενώκεηαη ηεκ 3ε μένα μέπνη ηηξ 12:30, γη’ 

αοηό θαη δεκ πανέπεηαη μεζεμενηακό. ηα δηήμενα πνμγνάμμαηα (μία 

δηακοθηένεοζε) ημ πνόγναμμα μιμθιενώκεηαη ηε δεύηενε μένα μεηά ημ μεζεμένη, 

γύνς ζηηξ 16:00 γη’ αοηό πανέπεηαη θαη μεζεμενηακό.  

 

  ημ ΙΠΕ Πεδμοιά ιεηημονγεί θοιηθείμ από ημ μπμίμ μη μαζεηέξ μπμνμύκ κα 

αγμνάζμοκ πομμύξ, ζάκημοηηξ θιπ. ε πενίπηςζε πμο έκα ζπμιείμ επηζομεί κα 

εημημαζηεί ειαθνύ γεύμα (ζάκημοηηξ), ζα πνέπεη μ/ε εθπαηδεοηηθόξ πμο ζα 

ζοκμδεύζεη ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ζημ πνόγναμμα, κα εκεμενώζεη μηα μένα πνηκ ηεκ 

επίζθερε ζημ Ιέκηνμ ημ πνμζςπηθό ημο Ιέκηνμο. Ιοιηθείμ πνόθεηηαη κα 

ιεηημονγήζεη θαη ζημ ΙΠΕ αιαμημύξ.  

 

  ε πενίπηςζε πμο θάπμημ ζπμιείμ επηζομεί κα γεομαηίζεη ζε εζηηαηόνημ ηεξ 

θμηκόηεηαξ Πεδμοιά, ηεξ θμηκόηεηαξ Αθνςηενίμο, θαη ηεξ Ιμηκόηεηαξ αιαμημύξ, 

ημ πνμζςπηθό ηςκ Ιέκηνςκ μπμνεί κα γκςζημπμηήζεη ηειέθςκα ηςκ εζηηαημνίςκ 

ηεξ θμηκόηεηαξ, αιιά απμηειεί εοζύκε ημο θάζε ζπμιείμο κα πνμβεί ζηηξ 

απαναίηεηεξ δηεοζεηήζεηξ. 

 

  ε πενίπηςζε πμο ημ πνόγναμμα ακαβιεζεί ιόγς θαηνηθώκ ζοκζεθώκ, ηόηε αοηό 

ζα μεηαθενζεί ζε άιιε εμενμμεκία πμο ζα ελεονεζεί ζε ζοκενγαζία ημο 

πνμζςπηθμύ ημο θάζε Ιέκηνμο με ηε Δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο. 

 

 Παηδαγςγηθή Ομάδα ημο ΠΘ γηα ηεκ Πενηβαιιμκηηθή Εθπαίδεοζε: 

Αναβέιια Ζαπανίμο    (οκημκίζηνηα μμάδαξ Πεν. Εθπαίδεοζεξ) 

Άκκα Μηθμιάμο             (ΙΠΕ Πεδμοιά) 

Ονιάκδμξ ηενγίδεξ     (ΙΠΕ Πεδμοιά) 

Γηώνγμξ θμονίδεξ       (ΙΠΕ Πεδμοιά) 

όθε Ιαμέκμο              (ΙΠΕ Πεδμοιά) 

Ιςκζηακηίκμξ Φάκεξ     (ΙΠΕ Αζαιάζζαξ) 

ηέιια Υαηδεαπηιιέςξ (ΙΠΕ Αζαιάζζαξ) 

Γηόια Ηνμδόημο            (ΙΠΕ Αζαιάζζαξ) 

Ιμύιια Ληπαήι             (ΙΠΕ Αθνςηενίμο) 

Μηακηέιια Λμύγηακκμο  (ΙΠΕ αιαμημύξ) 

Γεςνγία Αμύνςημο        (ΙΠΕ αιαμημύξ) 

 

Σηλέθωμα ηωμ Κέμηρωμ Περιβαλλομηικής Γκπαίδεσζης: 

ΙΠΕ Πεδμοιά:      22952628 

ΙΠΕ Αθνςηενίμο:  25826562 

ΙΠΕ Αζαιάζζαξ:   22462943 

ΙΠΕ αιαμίμοξ:     26443131 


