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ΘΔΜΑ: «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα - δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο θαηά ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2020 - 21 θαη ςεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνγξακκάησλ» 
 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

ε ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ καο (κε αξ. πξ. 7/19-1-2021) κε ην νπνίν ζαο ελεκεξψλακε γηα ηα εμ 

απνζηάζεσο εθπ/θά καο πξνγξάκκαηα θαη επεηδή ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο παλδεκίαο 

επηβάιινπλ ηε ζπλέρηζε ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπ/ζεο πνπ παξέρνπλ ηα ΚΠΔ, παξαθαινχκε λα ιάβεηε 

ππφςε ζαο ηα παξαθάησ: 
 

Σα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζην ΚΠΔ 

Αξγπξνχπνιεο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-21, πξνζαξκφδνληαη ζηηο επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο θαη ηα 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο Covid-19. Έρνπκε νξγαλώζεη θαη πξνζθέξνπκε εμ’ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ζην ρνιείν, μεθηλψληαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (απφ Γ΄ θαη πάλσ) 

θαη φιεο ηηο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, φπνπ είλαη πην πξφζθνξε ε εμ’ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία.  

αο πξνζθαινύκε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή γηα λα παξαθνινπζήζεηε κε ηε καζεηηθή ζαο 

νκάδα ηα παξαθάησ εμ’ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθφζνλ ην ζέκα ηνπο είλαη 

ζπλαθέο κε ην ζέκα ηνπ δηθνχ ζαο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. (ε κε ην Α.Π..) θαη αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο 

ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο: 

«Δλέξγεηα - Κιηκαηηθή Αιιαγή» (γηα Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζηα, Λχθεηα)  

«Σν Γάζνο - ην πεξηαζηηθό πξάζηλν» (γηα Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλάζηα, Λχθεηα) 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 
 

ΓΗΜΟ  ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ-ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
 

ΚΔΝΣΡΟ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

Σαρ. Γ/λζε: Μπνπκπνπιίλαο 3, 

Σ.Κ.:           16451 Aξγπξνχπνιε 

Σει.:            210-9959251, -0 
website:        www.kpea.gr                                                         

e- mail:         acee@otenet.gr , secretary@kpea.gr                                                                       

Πιεξνθνξίεο : Θεκηζηνθιήο κπαξνχλεο 

                         Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 

Βαζκ. Πξνηεξαηόηεηαο:  ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 
 

Αξγπξνχπνιε 11/3/2021 

Αξ.πξση. 40 

ΠΡΟ :  

1. Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο 

Τπφςε θ.θ. Γηεπζπληψλ θαη Τπεπζχλσλ Π.Δ. 

2. ρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Αηηηθήο (δηά ησλ Τπεπζχλσλ Π.Δ.) 

3. ρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Γηεζλέο Γίθηπν Π.Δ. 

«Υξπζνπξάζηλν Φύιιν» ηνπ ΚΠΔ Αξγ/ιεο 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ & 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, Σκήκα Α’ 

Τπφςε Γ/ληξηαο θαο Πιέζζα - Παπαδάθε 

& Πξντζηακέλεο Σκήκαηνο Α  ́θαο. Λαπαηά 

2. Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Αηηηθήο 

Τπφςε Γηεπζπληή θ. Γ. Κφζπβα 

3. ΙΝΔΓΙΒΙΜ - Οκάδα Έξγνπ ΚΠΔ 
Τπφςε θ.θ. Νηθνιαΐδε, Καξαιή, Σζαθάιε 

4. Γήκν Διιεληθνύ - Αξγπξνύπνιεο 

Τπφςε Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαο Αθεληάθε, 
Πξντζηακέλεο Σκήκαηνο Παηδείαο θαο Γεζχπξε 

Τπφςε κειψλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπ/πήο ηνπ ΚΠΔ θ.θ. 

Αιεμίνπ, Νηθνζψδε 

http://www.kpea.gr/
mailto:acee@otenet.gr
mailto:secretary@kpea.gr
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Σα εμ’ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Webex, ζα έρνπλ 

κνξθή παηδαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εκπινπηηζκέλσλ παξνπζηάζεσλ θαη πξνϋπνζέηνπλ ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηνπ ρνιείνπ, ν νπνίνο ζα είλαη δηακεζνιαβεηήο θαη 

δηεπθνιπληήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη όζν ζπλερίδεηαη ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα ρνιεία Α/ζκηαο ή 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνθαλώο δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ καζεηώλ ζην ρνιείν. Ο εθπ/θόο 

ηνπ ρνιείνπ ζα πξνζθαιεί ζηελ εηθνληθή ηνπ αίζνπζα εθηόο από ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΚΠΔ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ην εθπ/θό πξόγξακκα εμ’ απνζηάζεσο. 

Με ην άλνηγκα ησλ ρνιείσλ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε έλα ρψξν ηνπ ρνιείνπ (κε 

ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πξνθχιαμεο) πνπ δηαζέηεη θάπνηα ειάρηζηα ηερληθά κέζα 

φπσο ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, Η/Τ ζπλδεδεκέλνο κε πξνβνιηθφ ζχζηεκα θαη ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

WEBEX ή άιισλ κέζσλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπ/θφο 

ζα κπαίλεη ζηελ αίζνπζα Webex εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΚΠΔ κεηά απφ ζρεηηθή καο πξφζθιεζε. Η 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δπλαηφηεηα ηνπ ρνιείνπ,  από δύν 

(2) έσο πέληε (5) ώξεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη ζα πξνζαξκφδνληαη ζην σξνιφγην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα· πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κέζσ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. 
 

Σα Σκήκαηα ρνιείσλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εμ’ απνζηάζεσο πξόγξακκα ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αθφινπζε θφξκα: https://forms.gle/WiQs39kPzXmaxj927 .θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ Τπεχζπλν Π.Δ. ηεο Γ/λζήο ηνπο. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ρνιεία/Σκήκαηα πνπ εθπνλνύλ Πξόγξακκα Π.Δ. 

ζρεηηθό κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζα 

κπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο θαη ζρνιηθέο νκάδεο/Σκήκαηα ηα νπνία εθπνλνχλ δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα 

Π.Δ. Δπίζεο, εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ζα γίλνληαη δεθηά θαη Σκήκαηα, ηα νπνία ζέινπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ εθπ/θό πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ πνπ ζπλδέεηαη κε ην αλαιπηηθό ηνπο πξόγξακκα 

(δειαδή σο δηδαθηηθή επίζθεςε). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ 

Τπεπζχλνπ Π.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ εθδνζεί εγθχθιηνο γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα ΚΠΔ ε νπνία 

νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζρνιείσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα. 

 

Φεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνγξακκάησλ. Οη καζεηέο/ηξηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ ρνιείσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ είλαη αλαξηεκέλν 

ζηελ ηζηνζειίδα καο (αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα): http://www.kpea.gr/programmata.php. 

Γηα δηεπθφιπλζή επηζπλάπηνπκε πίλαθα (Παξάξηεκα) κε ζπγθεληξσκέλν, αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ην 

ςεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπκε ζηελ 

ελίζρπζε είηε ησλ Πξνγξακκάησλ Π.Δ., είηε ησλ καζεκάησλ ζαο (εθφζνλ ζπλδένληαη κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ). Γηα φζα ρνιεία/Σκήκαηα θάλνπλ πξφγξακκα ή αζρνινχληαη κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ελεκεξψλνπκε φηη κπνξνχλ λα βξνχλ πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα 

Διιεληθά (γηα ειηθίεο 11 - 15) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηίηιν: “Climate 

Change Kit for Schools” ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαη ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 

https://www.clickforschools.eu/index.php/home_gr/ . 

 

αο επρφκαζηε θαιή ζπλέρεηα θαη θαιή αξαθνζηή! 

 

πλεκκέλν: εθπ/θφ πιηθφ (2 ζειίδεο) 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ ΚΠΔ  

 

Θεκηζηνθιήο κπαξνχλεο 

 

 

 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ.  (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) κέζσ ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

https://forms.gle/WiQs39kPzXmaxj927
http://www.kpea.gr/programmata.php
https://www.clickforschools.eu/index.php/home_gr/

