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Το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου 1.

Ένα κτήριο του 1902, που λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο και 
αναστηλώθηκε το 2009 για να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 
 

Έρευνα στο EPALE 



Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε 

επίσημα το 1992.Το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στην Κλειτορία στην 

Πελοπόννησο το 1993. 

Εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση συνεργάζονται στα 53 Κέντρα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. 

Τα ΚΠΕ προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα για 

σχολικές ομάδες, δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό, 

σχεδιάζουν και υλοποιούν Εργαστήρια και Σεμινάρια για 

εκπαιδευτικούς και ενήλικους πολίτες.

Με πρόσφατο νόμο, τα ΚΠΕ έχουν μετονομαστεί σε Κέντρα 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Το ΚΠΕ/ ΚΕΠΕΑ Βάμου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 909/17�07�2002 

 

To ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου 1

+ info

Στο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου υπηρετούν σήμερα οι:
 Υπεύθυνος ΚΠΕ: Ποντικάκης Φώτης, Δάσκαλος
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη.: Παπαδογιαννάκη 
Κωνσταντίνα, Δασκάλα 
Μέλος Π.Ο.: Δεσποτίδου Ελένη, Αρχιτέκτων, 
Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης  
Μέλος Π.Ο.: Μπάσιου Ανδριάνα, Καθηγήτρια 
Αγγλικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 



Το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου δημιούργησε καιλειτουργεί τα παρακάτω ιστολόγια 

Ιστολόγια του ΚΠΕ / ΚΕΠΕΑ Βάμου 

1. Κεντρικό ιστολόγιο του ΚΠΕ 

h�p://kpevamou.blogspot.com/

2. Αγγλικό ιστολόγιο ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ 

h�p://kpevamouen.blogspot.com/

3. Ιστολόγιο για το Κλίμα 

h�ps://climatecreteschools.blogspot.com/

4. Δίκτυο για την Ανακύκλωση 

h�p://anakyklososte.blogspot.com/

5. Δίκτυο για Σχολικούς Κήπους 

http://kpevamoukipos.blogspot.com/

6. Ιστολόγιο για Σπήλαια 

https://spilaiakpevamou.blogspot.com/

https://kpevamou.blogspot.com/
https://kpevamouen.blogspot.com/
https://climatecreteschools.blogspot.com/
https://anakyklososte.blogspot.com/
https://kpevamoukipos.blogspot.com/


Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου 

�. Αλλάξτε συμπεριφορές: Ανακυκλώ S.O.S. τε

�. Περπατώ εις το Δάσος…

�. Ελιά και λάδι στην Κρήτη

�. Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας

�. Μια βόλτα στα Χανιά, 5.500 χρόνων

�. Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό

�. Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων

�. Tο Σχολείο μας Πρασινίζει: αρώματα, χρώματα, γεύσεις στο σχολικό κήπο

�. Αλλάζω για το Κλίμα

��. Μεσόγειος: Η θάλασσα που μοιραζόμαστε

��. Δια-τροφή για Σκέψη
 



2 Τα 

προγράμματα  

Erasmus+



Προγράμματα Erasmus+ KA1 

Το ΚΠΕ / ΚΕΠΕΑ Βάμου έχει υλοποιήσει 4 προγράμματα Erasmus+ KA1 

1. To 2015 με θέμα την «Αξιοποιώντας την 

καινοτομία και την ερευνητική μάθηση 

στην εκπαίδευση ενηλίκων» �2015�1-
EL01-KA104�013671�,το οποίο 
υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2015�2016 
 

To 2019 με θέμα «Φύση και πολιτισμός 

ως εργαλεία για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση» �2019�1-EL01-KA104-
062085� που υλοποιήθηκε από 2019 έως 
2021.  

2. Το 2017 με θέμα  «Διεθνές σχολείο, 

ανοιχτό σε πρόσφυγες και 
μετανάστες» �2017�1-EL01-KA104-
035865�, το οποίο υλοποιήθηκε τη 
σχολική χρονιά 2017�2018

Το 2020 με θέμα "Κλιματική Αλλαγή, 

Πρόσφυγες και Μετανάστες" �2020�1-
EL01-KA104�078696� σε κοινοπραξία με 
την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και το 
ΚΠΕ Ανωγείων, το οποίο ολοκληρώθηκε το 
2021 

+ info

+ info

+ info

+ info

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-EL01-KA104-078696
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2015-1-EL01-KA104-013671
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-EL01-KA104-062085
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-EL01-KA104-035865


 Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Colourful World 

Στο διεθνές αυτό πρόγραμμα (Key Action 201 Strategic Partnerships for the Field of Education - 
2018�1-UK01-KA201�048028� συμμετείχαν συνολικά έξι φορείς από 4 διαφορετικές χώρες 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα). Συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Δυτικού Λονδίνου και συμμετείχαν από την Ελλάδα το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Βάμου, από την Πορτογαλία οι ADVANCIS και BOON που ειδικεύονται στην παραγωγή 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, από την Πολωνία το Szkola Podstawowa (Δημοτικό Σχολείο 
που βρίσκεται στο κέντρο της Κρακοβίας), από το Ηνωμένο Βασίλειο η SATRO που είναι 
εκπαιδευτική ΜΚΟ που προωθεί την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες �STEM� προσφέροντας 
στα σχολεία εκπαιδευτικά προγράμματα και προωθώντας την εκπαίδευση των φτωχότερων 
στρωμάτων και των κοριτσιών. 
       Στα πλαίσια του Σχεδίου δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Αειφορία σε 

υπολογιστές για παιδιά 6�10 ετών για να αξιοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης. Παράλληλα δημιουργήθηκε Οδηγός Χρήσης του παιχνιδιού και 
Παράλληλων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.

+ info



Erasmus+ KA2 Greenopolis

Από τη σχολική χρονιά 2019 ως το 2021 το ΚΠΕ Βάμου συμμετείχε στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Greenopolis” , που εγκρίθηκε στην Πολωνία (Key 
Action 201 Strategic Partnerships for the Field of Education - 2019�1-
PL01-KA201�064753�. 
Στο σχέδιο αυτό συμμετείχαν επίσης: 
 SPN (Πολωνία): δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
περιλαμβάνει προσχολική και λειτουργεί ως συντονιστής του 
προγράμματος. 
 Advancis (Πορτογαλία): εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές κι 
επιμορφωτικές υπηρεσίες στην Εκπαίδευση, και ειδικά σε θέματα 
ενσωμάτωσης των μαθησιακών μεθοδολογιών που βασίζονται στις ΤΠΕ. 
 BOON (Πορτογαλία): εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σχετικά με το 
σχεδιασμό και την εικονογράφηση (animation). 
 Center of Education and Entrepreneurship Support (Πολωνία) μη 
κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 κι 
εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργαζόμενη με επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, σχολεία κι εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 Dječji vrtić Radost (Κροατία) : Εκπαιδευτικός Οργανισμός με 9 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχουν 43 εκπαιδευτικές 
ομάδες. 
 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου (Ελλάδα). 
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός 
διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη για 
παιδιά ηλικίας 3 – 6 ετών.  

https://greenopolis.erasmus.site/el/


Πρακτικές Erasmus+ στο ΚΠΕ Βάμου 

Είχαμε τη χαρά να 
φιλοξενήσουμε δύο 

πρακτικές Erasmus+ στο 
Κέντρο μας, τη θαλάσσια 
βιολόγο Daniela Sannino 

από τη Σαρδηνία της Ιταλίας 
και την διατροφολόγο Enola 

Comte από τη Γαλλία, 
δημιουργώντας μαζί 
εκπαιδευτικό υλικό σε 

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και 
Ελληνικά.

Δείτε περισσότερα στο 
ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλάι. 

https://read.bookcreator.com/JJqISQG5bJTFLABNJAk67Gyyy263/QpA9ZCKLTres3ZK336yvTw


3 Φύση και Πολιτισμός ως 

εργαλεία 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

Erasmus+ KA1 



Το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 "Φύση και πολιτισμός 

ως εργαλεία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου από το 2019 έως το 
2021 υλοποίησε το πρόγραμμα Erasmus+KA1 "Φύση και πολιτισμός ως 
εργαλεία για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση" (αρ. έγκρισης από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2019�1-EL01-KA104�062085�, 
 
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ξενοφοβίας και 
ρατσισμού, που διογκώνεται με την αναγκαστική μετακίνηση πάρα 
πολλών ανθρώπων είτε προσφύγων είτε μεταναστών εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής και των πολεμικών συγκρούσεων. Προκύπτει έτσι 
η ανάγκη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την ειρηνική 
συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων και η προστασία της φύσης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά 
εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια. Μνημεία της φύσης και του 
πολιτισμού αποτελούν μια κοινή για όλη την ανθρωπότητα 
κληρονομιά, αναγκαία για την επιβίωσή μας τόσο τη φυσική όσο 
καιτην πολιτιστική. Η ποικιλότητα της φύσης και του πολιτισμού 
μπορούν να γίνουν εργαλεία αλληλοσεβασμού και κατανόησης των 
διαφορετικών ανθρώπων που καλούνται να συνυπάρξουν στις νέες 
συνθήκες μετά τους πολέμους και τις φυσικές καταστροφές. 
 
Με το πρόγραμμα αυτό το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
πήρε ιδέες και εργαλεία για να αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα 
στην ύπαιθρο ή σε κλειστό χώρο με τη χρήση της φύσης και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείων για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. 
 

+ info



Υλικό που δημιουργήθηκε 

Κείμενα Σχέδια 

μαθημάτων 

Βίντεο Αναρτήσεις σε 

ιστολόγιο 

Βίντεο στο 

YouTube 

Διαδραστικό 

βιβλίο 

https://kpevamou.blogspot.com/2019/12/erasmus.html
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1090109
https://kpevamou.blogspot.com/2020/03/erasmus.html
https://www.youtube.com/watch?v=2bRUXQJHJUU


4 Χρήση της 

πλατφόρμας 

EPALE 



Ανάρτηση στο ιστολόγιο (blog) του EPALE 
Η παρακάτω ανάρτηση αφορά το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 "Διεθνές σχολείο, 

ανοιχτό σε πρόσφυγες και μετανάστες" του 2017�18 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/el/blog/diethnes-sholeio-anoihto-se-prosfyges-kai-metanastes


Ανάρτηση στο ιστολόγιο (blog) του EPALE 
Η παρακάτω ανάρτηση αφορά πρόγραμμα Erasmus+ KA1 του 2019�21 

https://epale.ec.europa.eu/el/blog/klima-periballon-kai-politismos


Ανάρτηση στο ιστολόγιο (blog) του EPALE 
Η παρακάτω ανάρτηση στα Αγγλικά αφορά πρόγραμμα Erasmus+ KA1 του 2019 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/nature-and-culture-tools-intercultural-education


Ανάρτηση στο ιστολόγιο (blog) του EPALE 
Η παρακάτω ανάρτηση αφορά πρόγραμμα Erasmus+ KA1 του 2020 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/el/blog/klimatiki-allagi-prosfyges-kai-metanastes


Εγγραφή και δημιουργία προφίλ 

Μετά την εγγραφή μας στην πλατφόρμα EPALE δημιουργούμε προφίλ 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/el/blog/klimatiki-allagi-prosfyges-kai-metanastes


Αρχείο αναρτήσεών μας στο EPALE 

Στο προφίλ μας συγκεντρώνουμε και διαχειριζόμαστε τις αναρτήσεις μας 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/en/user/88268/posts


5 Έρευνα στο 

EPALE 

'Άλλες χρήσεις 



Αναζήτηση Σεμιναρίων  στο EPALE 

Μπορούμε ακόμη να αναζητήσουμε Σεμινάρια  

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/en/online-course-catalogue


Αναζήτηση Εξ Αποστάσεως Μαθημάτων 

Μπορούμε ακόμη να αναζητήσουμε Σεμινάρια  και Εξ Αποστάσεως μαθήματα 

RHONCUS PARTURIENT LEO MORBI

https://epale.ec.europa.eu/en/content/mooc


Ευχαριστούμε! 

Φώτης Ποντικάκης 

Υπεύθυνος του Κέντρου 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ) 
Βάμου 

https://www.facebook.com/kpevamou
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg/

