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Θζμα: «υμπλθρωματικι πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ του ΚΠΕ Νζασ Κίου ςε 

ςυνεργαςία με τθ ΔΠΕ Αργολίδασ για τον εορταςμό των 200 χρόνων από το 1821»  

 

Σ χ ε τ :  Τ ο  μ ε  α ρ ι θ .  π ρ ω τ . 1 5 / 1 5 - 0 4 / 2 0 2 1  έ γ γ ρ α φ ο  τ ο υ  Κ Π Ε  Ν έ α σ  Κ ί ο υ  
 

ε ςυνζχεια του ςχετικοφ εγγράφου με αρικ. πρωτ.:2/13-1-2021 αρχικισ πρόςκλθςθσ του 
Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νζασ Κίου,  και του ςχετ με αρ. πρωτ. 182/14-01-2021 
εγγρ. τθσ ΔΠΕ Αργολίδασ για ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, 
ςε δράςθ για τον εορταςμό των 200 χρόνων από το 1821, με τίτλο: 

«Αναζητώντασ χνάρια του 1821 ςτο περιβάλλον του τόπου μου» 
 και λόγω:  
α) τθσ ςυνεχιηόμενθσ-λόγω πανδθμίασ- τθλε-εκπαίδευςθσ και τθσ μθ φυςικισ παρουςίασ των 
εκπαιδευτικϊν  ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τουσ 
β) τθσ επικυμίασ αρκετϊν εκπαιδευτικϊν να ςυμμετάςχουν με ςχετικζσ εργαςίεσ ςτθ δράςθ 
αυτι και μετά τθ λιξθ τθσ αρχικισ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, το Κ.Π.Ε. Νζασ Κίου ςε 
ςυνεργαςία με τθ ΔΠΕ Αργολίδασ προχωροφν ςτθ ςυνζχιςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ εν λόγω 
δράςθσ, με επιπλζον εργαςίεσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Αργολίδασ. 

Η δράςθ απευκφνεται  ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Αργολίδασ και γίνεται ςε ςυνεργαςία με τθν Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Αργολίδασ. 

τόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάδειξθ κρυμμζνων ι και φανερϊν ςτοιχείων που αφοροφν 
«ίχνθ» από το 1821, ϊςτε ψθλαφϊντασ το παρελκόν, οι μακθτζσ  να ενιςχφςουν ενεργά και 
βιωματικά τισ γνϊςεισ τουσ. 

Καλοφνται  οι μακθτζσ, με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν τουσ να αποτυπϊςουν, 
με όποιο τρόπο επικυμοφν (ενδεικτικά: φωτογραφίεσ, ηωγραφικι, κολάη, κείμενα, δρϊμενα, 
λαϊκζσ παραδόςεισ, κρφλοι, τραγοφδια, ποιιματα κ.α.), ςτοιχεία, μνιμεσ και οτιδιποτε 
ςχετίηεται με τθν ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, από το άμεςο (χωριό ι πόλθ) περιβάλλον 
τουσ, φυςικό ι ανκρωπογενζσ. 

Παρακαλοφνται όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν, αφοφ ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά  
μζχρι τισ 23 Απριλίου, τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, να ςυγκεντρϊςουν τισ εργαςίεσ των μακθτϊν 



      

   

τουσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ) και ςτθ ςυνζχεια να επικοινωνιςουν με το Κ.Π.Ε. Νζασ Κίου για τθν 
οργάνωςθ και προϊκθςθ του υλικοφ (μζχρι τισ 14 Μαΐου 2021) κακϊσ και τθν Τπεφκυνθ 
χολικϊν Δραςτθριοτιτων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ  ςτζλνοντασ μία  πολφ ςφντομθ 
περιγραφι τθσ με απλό email . 
          Οι εργαςίεσ των μακθτϊν κα αποτυπωκοφν ςτο ιδθ υπάρχoν ψθφιακό εργαλείο 
Thinglink  και ςτον ςφνδεςμο: https://www.thinglink.com/scene/1434091854999060481 
 εμπλουτίηοντασ και διευρφνοντασ ζτςι τον χάρτθ τθσ Αργολίδασ με ςυμμετοχζσ κι άλλων 
ςχολικϊν μονάδων 
           Οι εργαςίεσ των μακθτϊν κα αναρτθκοφν επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΠΕ Αργολίδασ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ δράςεισ των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ τθσ. 
      Σα μζλθ τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ του Κ.Π.Ε. Νζασ Κίου και θ Τπεφκυνθ χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ κα είναι ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν για 
ερωτιςεισ, διευκρινίςεισ και υποςτιριξθ κακϋ όλθ τθ διαδικαςία οργάνωςθσ τθσ δράςθσ. 
       

Η Αίτθςθ ςυμμετοχισ κα ςυμπλθρωκεί θλεκτρονικά ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZlMzuH8tWPZzPycgs6XSq7junX7GZwEIRtVLfqVeY
sYn3-w/viewform?usp=sf_link 
 
 

                                                                                                    Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ 

 

                                                                                                 Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου M.Ed. 
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