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Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

Το ΚΠΕ Λαυρίου  και το . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . συμφωνούν να συνεργαστούν στο 

πλαίσιο του δικτύου, με βάση συνεργασίας τους παρακάτω άξονες:  

• Έναρξη συνεργασίας με την υπογραφή αυτού του εγγράφου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 

201…- 201…..  

• Θα συγκροτηθεί στο σχολείο ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 10 τουλάχιστον μαθητών και 2 

συντονιστές εκπ/κούς (ένας μπορεί να είναι ο δ/ντής).  

• Εκπόνηση προγράμματος Π.Ε. με θέμα που να υπηρετεί τους σκοπούς του δικτύου. 

Αναλυτικότερα μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως: Το σχολικό κήπο και τις χρήσεις του. 

Παρατήρηση και μελέτη της ζωής των φυτών. Παρατήρηση και μελέτη των σπόρων. Την 

αισθητική αξία του πρασίνου και τη σημασία του για την πόλη και τους ανθρώπους  μέσα από 

ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες που θα ανακαλύψουν οι μαθητές των 

περιβαλλοντικών ομάδων μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

• Στη διάρκεια του προγράμματος η ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει τρεις τουλάχιστον 

επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το θέμα, και να αναπτύξει συνεργασίες με αρμόδιους 

φορείς ή παράγοντες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα καθώς και με σχολεία της 

περιοχής με κοινά θέματα.  

• Θα πρέπει, με ευθύνη των συντονιστών του προγράμματος, να τηρείται ημερολόγιο δράσεων 

συναντήσεων και εργασιών (αν είναι δυνατόν ψηφιακό) το οποίο, στο τέλος της χρονιάς, θα 

πρέπει να κοινοποιείται στο ΚΠΕ Λαυρίου καθώς και να ενημερώνεται ο υπεύθυνος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή του σχολείου στο δίκτυο  

• Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς το σχολείο, κατά προτίμηση σε συνεργασία με άλλα σχολεία 

που ανήκουν στο δίκτυο, οργανώνει εκδήλωση παρουσίαση των δράσεων ανοιχτή στο κοινό 

της πόλης.  

• Το Κέντρο Εκπαίδευσης που συντονίζει το δίκτυο θα στηρίζει με εκπ/κό υλικό τα σχολεία του 

δικτύου και θα οργανώσει συναντήσεις αντιπροσωπειών των σχολείων και θεματικά σεμινάρια 

για τους εκπ/κούς του δικτύου.  

 

/  / 2013 
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