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ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού  Θεματικού Δικτύου Κάστρων 

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 147567/Δ7/29-10-2020 του με  εισερχομένου εγγράφου του ΚΠΕ Μολάων και  
έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις: 
1.Του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3.Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4. Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά. 
δ.».
5. του ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/τ.Α/12-6-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.του ν.4623(ΦΕΚ 134Α/9-8-2019), άρθρο 67 «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΚΠΕ)
7. την με αρ. πρωτ. 100496/Γ7/18-9-03 Εγκύκλιο περί Εθνικών Θεματικών Δικτύων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
8. την με αρ. πρωτ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. «Τροποποίηση της Υ. Α. 66272/Γ7/4-
7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
9.του π.δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων», Άρθρο 16 
«Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής».
10.του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».
11.του π.δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
12.του π.δ.83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,
13.του π.δ. 84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑ Α’ 

-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
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14.της με αρ. Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων… και των συλλόγων των διδασκόντων».
15.της με αρ. πρωτ. 130521/Γ7/18.10.2010 (ΦΕΚ) Υ.Α. για τον ορισμό Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης.
16.της με αρ.  83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α.  με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών 
στα Κέντρα   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
17.της με αρ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των 
Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των  Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
18.της με αρ.108401/ΓΔ4/07-07-2015  Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
19.της με αριθ. 6631/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009/25-07-
2019),
20.της με αριθ. 122795/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523/Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2019),
21. της με αριθ.1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β/2020)  απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση  του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
22. της με αρ. 8820/05-07-2016 Απόφασης ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ με θέμα : «Ένταξη της Πράξης 
«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5001052 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αποφασίζουμε

την έγκριση της  συνέχισης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει», καθώς 
και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο λειτουργεί για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με συμμετοχές από σχολεία της 
Ευρώπης (Γαλλία, Ρουμανία, Γερμανία, Σλοβενία…) και έχει υπάρξει πρόγραμμα Κινητικότητας Εrasmus+ με 
θέμα την αειφορική διαχείριση των Κάστρων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού υπήρξαν 
συνεργασίες με το Instituto Italiano dei Castelli και το δίκτυο Borghi piu Belli d Italia καθώς και με άλλους 
φορείς στην περιοχή της Emilia Romana. Άλλωστε τα Κάστρα ανά την Ευρώπη συνδέονται  όχι μονάχα ιστορικά 
αλλά και με την υλοποίηση  πρακτικών για το περιβάλλον, την οικονομία και την αειφορία. Είναι πλέον 
τοπόσημα της κάθε περιοχής και μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων της.

Σκοπιμότητα ανανέωσης λειτουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Κάστρων
 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τόπο τους μέσα από τα κάστρα (μνημεία του πολιτισμού  και της 
ιστορίας), το φυσικό τους περιβάλλον  σε ένα πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης, να εξηγήσουν τη 
συμβολή τους στην εξελικτική πορεία του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της 
πατρίδας μας, να σέβονται και να προστατεύουν τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού και να τα 
θεωρούν ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους και  σύνδεσης με τις ρίζες τους. 

 Να συνδέσουν τα κάστρα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, να αντιληφθούν τις μετακινήσεις των 
πληθυσμών στην πορεία της ιστορίας, τους λόγους που τις οδήγησαν, τις εμπορικές συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν (εισαγωγές- εξαγωγές-διαμετακομιστικό εμπόριο), την οικονομία σε ένα 
ευρωπαϊκό επίπεδο  και το πόσο αυτή υποστηρίχθηκε από την ύπαρξη κάστρων. Επίσης να 
μελετήσουν το φυσικό περιβάλλον και τις μεταβολές που υπέστη στην πορεία της ιστορίας (αφανισμοί 
δασών για κατασκευή στόλων, εισαγωγή νέων καλλιεργειών), το ρόλο που έπαιξαν οι οργανωμένες 
καστροπολιτείες στο χρόνο  και το πόσο μπορούν σήμερα τα κάστρα να λειτουργήσουν ως κέλυφος 
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ζωής και ως στοιχείο ανάδειξης της ιδιαιτερότητας της κάθε περιοχής μέσα σε ένα κοινό πλέγμα 
διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Τίτλος και θεματικές ενότητες του Δικτύου

 Ο τίτλος του θεματικού Δικτύου είναι «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»  και οι 
θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

 Γεωμορφολογία της περιοχής και αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης
 Αρμονική συνύπαρξη κάστρων – φυσικού περιβάλλοντος, χλωρίδα – πανίδα
 Ιστορικό υπόβαθρο των κάστρων και ο ρόλος τους στην περιοχή
 Καταγραφή οχυρωματικού δικτύου της περιοχής
 Πολεοδομικός σχεδιασμός. Δομή της πόλης, οχύρωση, οργάνωση οικισμών
 Οικονομία της περιοχής, προϊόντα με ταυτότητα, ισχυρό brand name σήμερα
 Αρχιτεκτονική κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το φυσικό τοπίο
 Επανάχρηση υλικών
 Ενεργειακές ανάγκες, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στα κάστρα, διαχείριση νερού, βιοκλιματικά 

κτίρια, κλπ
 Παραγωγή, εμπόριο, οικονομία, επαγγέλματα
 Κοινωνική ζωή, ήθη και έθιμα, αξίες, πανηγύρια, κοινωνικές συναναστροφές
 Λατρεία, τόποι λατρείας, κτίσματα λατρείας, εικαστική –αρχιτ/κή μελέτη κτισμάτων
 Πρακτικές προστασίας, αειφορικής διαχείρισης και αξιοποίησης των κάστρων
 Καλλιτεχνική αξιοποίηση του θέματος

Σκοποί και στόχοι του Δικτύου
Σκοπός 
      Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το θέμα των κάστρων μέσα από τις 
συνεργασίες και τις συμπράξεις σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η απόκτηση γνώσης ότι η έννοια των αλλαγών στο χωροχρόνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
περιβαλλοντική συνείδηση.
    Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιών για την προστασία,  την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και την ανάδειξη των κάστρων στη σύγχρονη κοινωνία με καλές πρακτικές αειφορικής διαχείρισής τους.
 Την αξιοποίηση των Δικτύων που υπάρχουν με θέμα τα Κάστρα για την απόκτηση τεχνογνωσίας στη 
διαχείρισή τους και τις προοπτικές που δημιουργούνται σε κάθε τομέα της ζωής.

Στόχοι
Γενικοί:

1. Η επιστημονική και μεθοδολογική –παιδαγωγική στήριξη των σχετικών προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με παραγωγή κατάλληλου υλικού

2. Η ανάπτυξη  οριζόντιας επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ των μελών του δικτύου, επικοινωνία των 
σχολείων της χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός κοινού θέματος μελέτης.

3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις,  διασύνδεση μέσω συμπράξεων των 
σχολείων, κοινών περιβαλλοντικών δράσεων, εκδόσεων, ηλεκτονικών δράσεων κ.α.

4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δίκτυο και η συμμετοχή τους σε καινοτόμες 
δράσεις.

5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές και ευρωπαϊκές κοινωνίες
Ειδικοί:
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 Η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 Η γνωριμία με χώρους οι οποίοι διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους και αντιστέκονται στην 

πολιτιστική αφομοίωση
 Η σύνδεση της συγχρονίας των κάστρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η μελέτη του ενιαίου δικτύου 

κάστρων στην Ευρώπη.
 Η γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες οδήγησαν στη 

δημιουργία αυτών των αμυντικών οικισμών και η αντιπαραβολή προς τις σύγχρονες.
  Η σύγκριση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον σε προγενέστερες εποχές και 

στη σύγχρονη εποχή
 Η δημιουργία ενός κοινού πλάνου μελέτης και ενός κοινού συστήματος αξιών για την προστασία 

και ανάδειξη των αμυντικών οικισμών.
  Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φαντασίας μέσα από την τέχνη
 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προτάσεων ανάδειξης του τοπίου με προοπτικές ανάπτυξης του 

τόπου.
 Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
 Ανάπτυξη του δικτύου, συμμετοχή σε συνεργασίες και δράσεις, σε διεθνές επίπεδο, με 

εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται σχετικά
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Αντικείμενο και μεθοδολογία 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μελέτη οχυρωματικών οικισμών συγχρονικά και διαχρονικά
Φυσικό περιβάλλον
Γεωμορφολογία (θέση οικισμού), υψόμετρο, προσανατολισμός, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, φυσικοί πόροι 
(πρώτες ύλες, πόροι διαβίωσης, πηγές ενέργειας κλπ).
Πολιτισμικό περιβάλλον ( άνθρωπος)
Ιστορία, παραδόσεις, αρχιτεκτονική, σύστημα εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, οικονομία-παραγωγικό 
σύστημα, κοινωνική οργάνωση. Αξίες, ιδέες, αρχές  που σχετίζονται με τη στάση του ανθρώπου στο φυσικό 
περιβάλλον.
Οικονομία (πώς μπορεί να λειτουργήσει το Κάστρο ως τοπόσημο για τα προϊόντα που υπάρχουν γύρω από 
αυτό και να αποκτήσουν ένα ισχυρό brand name)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Η διαθεματική  και διεπιστημονική προσέγγιση ενός οχυρωματικού οικισμού άρρηκτα δεμένου 
με το φυσικό περιβάλλον.

2. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την επισήμανση του τοπικού περιβάλλοντος των 
μαθητών και της θετικής παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση 

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήμερα
4. Συμπεριληπτική μέθοδος – πλουραλιστιό σχολείο, ομαδική εργασία, πνεύμα συνεργασίας    και 

αποδοχής των άλλων

Κάθε ομάδα έχει ως αντικείμενο μελέτης κάποια από τις θεματικές που έχουν οριστεί. Ωστόσο το δίκτυο είναι 
ανοιχτό σε επιλογή υποθεμάτων και  αφήνει ελεύθερο τον εκπαιδευτικό κα  τους μαθητές για τον τρόπο 
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επιλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης του υλικού ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα τοπικά 
περιβάλλοντα. Ο σκοπός άλλωστε είναι να προσεγγίσουμε το θέμα με διαφορετικές οπτικές.

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Η διάρκεια συμμετοχής των σχολείων στο Δίκτυο πρέπει να είναι 2 - 3 έτη προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
διάφορες φάσεις εξέλιξης του Δικτύου (προεργασία, δηλώσεις συμμετοχής, συντονιστικές και επιμορφωτικές 
συναντήσεις εκπαιδευτικών, συμπράξεις σχολείων, εκπαιδευτικό υλικό, έκδοση υλικού, αξιολόγηση κ.α.)

Συμμετοχές

Το Δίκτυο ως Ευρωπαϊκό λειτούργησε για τρία χρόνια με 20 περίπου συμμετοχές και με τη διασύνδεση που 
απόκτησε μέσα από τους φορείς τους εξωτερικού θα είναι πιο εύκολη η ένταξη και άλλων σχολείων κατά τα 
επόμενα χρόνια. Ως εθνικό λειτουργεί για ενδέκατη χρονιά από το 2009 με μεγάλη δυναμική και ο αριθμός των 
σχολείων που εντάσσονται σε αυτό συνεχώς αυξάνεται. Κατά την τελευταία τριετία συμμετείχαν πάνω από 370 
σχολικές μονάδες και πάνω από 10000 μαθητές οι οποίοι υλοποίησαν αντίστοιχα προγράμματα. Ετησίως 
συντονίζει 250 -300 εκπαιδευτικούς και 3500-4000 μαθητές οι οποίοι υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα στην 
περιοχή τους.

Επιμόρφωση

Το ΚΠΕ Μολάων με συνεχή σεμινάρια επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο ή 
προτίθενται να συμμετάσχουν. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται  στην έδρα του ΚΠΕ ή σε άλλους νομούς της 
χώρας σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης των νομών αυτών ή τα συνεργαζόμενα με το  Δίκτυο ΚΠΕ, 
προκειμένου να έχουν επιμόρφωση όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Μερικοί από τους τίτλους 
των θεματικών σεμιναρίων του ΚΠΕ Μολάων:
-Προσεγγίζοντας τα κάστρα. Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο με τις αισθήσεις
-Πεθαίνουν τα κάστρα; Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήμερα.
-Κάστρα και πραγματείαι: Περιβάλλον και προϊόντα τότε και σήμερα.
-Περιβάλλον και ιστορία στα κάστρα του Αιγαίου.
-Κάστρα και πραμάτειες- Πόλεις και βιωσιμότητα
-Πολιτιστικά μνημεία, περιβάλλον και αειφορία

Εκπαιδευτικό υλικό

Το ΚΠΕ Μολάων  υποστηρίζει με εκπαιδευτικό υλικό εγκεκριμένο από το ΙΕΠ τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Εκτός από το έντυπο υλικό παρήγαγε και το καινοτόμο χωρο-ευαίσθητο 
παιχνίδι «Αν…στη Μονεμβασιά» το οποίο υλοποιείται στο χώρο του κάστρου Μονεμβασίας με φορητές 
συσκευές.
Αξιολόγηση

Το ΚΠΕ Μολάων ακολουθεί όλες τις φάσεις της αξιολόγησης σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις. 
Προγνωστική αξιολόγηση (τι γνωρίζουμε και τι θέλουμε να μάθουμε), διαμορφωτική (πως το κάναμε) και 
τελική (τι μάθαμε, αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας). Επίσης το ΚΠΕ Μολάων  εφαρμόζει και ποιοτική ανάλυση 
των στοιχείων που συγκεντρώνει από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στο Δίκτυο. 
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Συντονιστική επιτροπή – Παιδαγωγική ομάδα

Το Δίκτυο λειτουργεί με συντονιστική επιτροπή και Παιδαγωγική ομάδα όπως προβλέπουν οι σχετικές 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας. 
Τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κάστρων προτίθεται να λειτουργεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις χώρες της 
Ευρώπης. Σχολικές μονάδες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών – περιβαλλοντικών  τους προγραμμάτων που 
ενδιαφέρονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να μελετήσουν το θέμα σχετικό με το κάστρο της 
περιοχής τους, θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο υπό ίδρυση  Δίκτυο.  
Το ΚΠΕ Μολάων θα δημιουργήσει σχετική σελίδα στο διαδίκτυο (ελληνική και ξενόγλωσση) ώστε οι μαθητές 
και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν να αναρτούν το υλικό τους. Η επικοινωνία με τα σχολεία θα 
γίνεται ηλεκτρονικά και θα επιλέγονται από κοινού οι δράσεις ώστε να είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές 
αρχές και τις αρχές της UNESCO για το περιβάλλον και την αειφορία καθώς και τη διαχείριση των κάστρων. 
Επίσης θα αναρτάται και το υλικό των θεματικών σεμιναρίων που θα υλοποιούνται στην Ελλάδα ή στις χώρες 
που συμμετέχουν στο Δίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό προκύπτει. Ο προσανατολισμός των 
σεμιναρίων θα εμπεριέχει και την έννοια της αειφορικής διαχείρισης των κάστρων σε μια διαπολιτισμική 
κοινωνία. 
 Θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με ανάλογα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus plus  και άλλα, για 
επιπλέον προώθηση του έργου.
Η αναζήτηση σχολείων μπορεί να γίνει μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και των αντίστοιχων στο 
εξωτερικό. 
To ΚΠΕ Μολάων υλοποιεί εκτός  των άλλων το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μονεμβασία, 
διαβαίνοντας στα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας» που λαμβάνει χώρα σε ένα μοναδικό ιστορικό τόπο, 
ιδιαίτερου πολιτιστικού βάρους αλλά και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 Η καστροπολιτεία της Μονεμβασίας, από τα ελάχιστα κατοικημένα σήμερα κάστρα στον κόσμο, με διεθνή 
αναγνώριση, μπορεί να αποτελέσει το σύνδεσμο μεταξύ των σχολείων των περιοχών από όπου τα ιστορικά 
χρόνια, προέρχονταν οι λαοί που την κατάκτησαν, ή ανέπτυξαν κατά καιρούς εμπορικές ή άλλου είδους 
ανταλλαγές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καλλιέργεια του πιο φημισμένου κρασιού  του μεσαίωνα, του Malvazia, το 
οποίο ακόμη και σήμερα παράγεται σε πολλές χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Γαλία, Ισπανία κλπ), από τα 
κλίματα που πήραν στο παρελθόν από την περιοχή μας.

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου:
Τακτικά:

1. Παπαδοπούλου Ελένη (Διοικητικού Οικονομικού)Εκπρόσωπος του Υ. ΠΑΙ.Θ.
2. Μυλωνά Μαρία Αν. Υπ. ΚΠΕ Μολάων ως Πρόεδρος
3. Jaqueline Christien ex. Prof. Universite Nanterre X France
4. Θεοχαρόπουλος Μιχάλης Υπ. ΚΠΕ Άμφισσας
5. Μουλά Ευαγγελία . Δ/νση Β/θμιας Δωδ/νήσου
6. Ψαλλιδάς Βασίλης Εκπρ. ΜEdIES
7. Ριφάκη Νικολέτα Αν. Υπ. ΚΠΕ Ελ. Κορδελιού
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8. Mario della Santa professeur La Tessin Suisse
9. Τριχείλης Ηρακλής Δήμαρχος Δήμου Μονεμβασίας

Αναπληρωματικά :

1. Παπαγιαννάκης Ευάγγελος Σχ. Σύμβ. Αειφορίας
2. Μπερέτσος Μαρίνος Δ/ντής Αναπτυξιακής «Πάρνων Α.Ε.»
3 . Σπυριδάκου Μαργαρίτα Περιφερειακή Σύμβουλος
 4. Sandrine Levy prof. Paris France
5. Dr Γιαννούτσου Νικολέτα Πανεπειστήμιο Παν. Σεβίλλης
6. Παπαδάκης Νικόλαος Υπ. ΚΠΕ Μολάων
7. Yohann Le Tallec Ministere de la Culture France 
8. Ραβάνη Ιωάννα ΚΠΕ Καλαμάτας

Παιδαγωγική ομάδα

1. Σκάγκου Παναγιώτα Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
2. Παπαϊωάννου Ιωάννα Υπ. Σχ.Δραστηριοτήτων Αχαΐας  
3.Kουτσώνης Ευάγγελος ΚΠΕ Τρικαίων
4. Jean Christoph Couvent  prof. Univ. Sorbonne
5. Μαρματάκη Αρετή Υπ. Σχ. Δραστ. Β/θμιας Χανίων 
6. Βούλγαρης Υπ. Σχ. Δρ. Α/θμιας Πειραιά 
7. Σκούλος Μιχαήλ καθ. ΕΚΠΑ
8. Σιντόρης Χρήστος  Δρ. εκπαιδευτικός
9. Χρήστου Αθανάσιος Καθ. Παν/μίου Καλαμάτας
10. Στυλιανού Λιάνα  Συμβ. Αειφορίας Αν. Μακεδονίας
11. Λέντζα Ευαγγελία ΚΠΕ Μολάων 
12. Πούλου Φωτεινή Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μολάων
13. Αβούρη Πηνελόπη Υπ. ΚΠΕ Λιθακιάς
14. Παπαγιάννης Κων/νος 1ο Δημ. Σχ. Πόρου
15. Πανάγου Ελένη ΚΠΕ Νέας Κίου

Συνεργαζόμενα ΚΠΕ:

1. Ανατ. Ολύμπου
2. Καλαμάτας
3. Νέας Κίου
4. Κορθίου
5. Ομηρούπολης
6. Νεάπολης
7. Κορδελιού
8. Κρεστένων
9. Άμφισσας
10. Μεσσολογγίου
11. Στυλίδας
12. Φιλίππων
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13. Έδεσσας – Γιαννιτσών
14. Tρικαίων 
15. Λιθακιάς
16. Νάουσας

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του 
Δικτύου καθώς και οικονομικό απολογισμό στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα A’ Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την 
έγκριση του Τμήματος A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης 
Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Όλες οι συναντήσεις και εργασίες του δικτύου (όπως συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης, ημερίδες, 
υποστήριξη σχολείων, επικοινωνία μαθητικών ομάδων κλπ) θα γίνουν εξ’ αποστάσεως, με χρήση του 
διαδικτύου και μεθόδων σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης και όπως απαιτούν τα μέτρα για την 
αποφυγή διάδοσης της Covid-19.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                                                                                                                 Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 

                                                                                                                                                 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ                                                         
                                                                                                                     
                                                                                                                                                   

  Εσωτερική διανομή:
    - Γραφείο Υπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ.

- Γραφείο Υφυπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ. 
- Γραφείο Γενικής Γραμματείας ΠΕ,ΔΕ&ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή/τριας Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ &ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
- Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
- Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄
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