
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτα εξ αποςτάςεωσ εκπαιδευτικά προγράμματα του 

ΚΠΕ Ελευςίνασ και ενημζρωςη για το ψηφιοποιημζνο εκπαιδευτικό υλικό των 

προγραμμάτων μασ  

 

Λόγω των περιοριςτικϊν μζτρων, που ιςχφουν ςτθν εκπαιδευτικι λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων, και τα οποία ςχετίηονται με τθν πανδθμία Covid-19,  όπωσ θ αδυναμία 

τθσ δια ηϊςθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα και θ αναςτολι 

τθσ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, θ Παιδαγωγικι Ομάδα 

του ΚΠΕ Ελευςίνασ ζχει προςαρμόςει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα ζτςι 

ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

υγκεκριμζνα το ΚΠΕ Ελευςίνασ, μζςω τθσ ςφγχρονθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, 

με τθ μορφι διαδραςτικισ παρουςίαςθσ, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά 

προγράμματα: 

1) «Αλλάηω τθν πόλθ μου, αλλάηω και εγώ»: απευκφνεται ςε ςχολικά τμιματα 

Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γϋ- τϋ Δθμοτικοφ). 

2) «Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ κάλαςςασ»: απευκφνεται  ςε  ςχολικά  τμιματα  Αϋ/κμιασ   

Εκπαίδευςθσ (Γϋ- τϋ Δθμοτικοφ). 

3) «Αναηθτώντασ τθν αειφορία ςτθν πόλθ»: απευκφνεται ςε ςχολικά τμιματα 

Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο, Λφκειο, ΕΠΑΛ). 

4) «Άνκρωποσ και καλάςςιο περιβάλλον, ηθτείται βιώςιμθ ςχζςθ»: απευκφνεται ςε       

ςχολικά τμιματα Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςιο, Λφκειο, ΕΠΑΛ). 
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Κοινοποίηςη 
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Αττικισ 
 Τπόψθ Περιφερειακοφ Δ/ντθ 

  
 

Προσ :  
1.Τπεφκυνουσ Π.Ε.  των Δ/νςεων  
Α/κμιασ    Εκπαίδευςθσ Αττικισ  
2. Τπεφκυνουσ Π.Ε.  των Δ/νςεων   
Β/κμιασ    Εκπαίδευςθσ Αττικισ  
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Η τθλεκπαίδευςθ κα γίνεται μζςω τθσ πλατφόρμασ webex, εντόσ του διδακτικοφ 

ωραρίου των ςχολικϊν μονάδων, με χρονικι διάρκεια 2-3 διδακτικϊν ωρϊν, κατόπιν 

ςυνεννοιςεωσ με τον εκπαιδευτικό του ςχολικοφ τμιματοσ και ενθμζρωςθσ των 

Τπευκφνων Π.Ε. των αντίςτοιχων Δ/νςεων Εκπ/ςθσ. 

ε περίπτωςθ άρςθσ των παραπάνω περιοριςτικϊν μζτρων και εφ’ όςον επιτρζπεται 

θ δια ηϊςθσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικζσ-διδακτικζσ επιςκζψεισ, τότε οι 

μακθτζσ των ςχολικϊν τμθμάτων μποροφν να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ που 

κα γίνονται εξ’ ολοκλιρου ςτο πεδίο, και ςυγκεκριμζνα ςε ζνα εκπαιδευτικό 

«Περιβαλλοντικό μονοπάτι μζςα ςτθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ» από τισ 9.30-12.00.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και για τον προγραμματιςμό τθσ ςυμμετοχισ 

των ςχολικϊν μονάδων ςτα παραπάνω εξ αποςτάςεωσ προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί 

μποροφν να επικοινωνιςουν με το ΚΠΕ Ελευςίνασ. 

Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο  ψθφιοποιθμζνο 

εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ που αφορά τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα μασ 

και είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΠΕ Ελευςίνασ: 

1.«Ελευςίνα, αςτικό μονοπάτι… για μφςτεσ ςτθν αειφορία»-Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf 

2.«Ελευςίνα, αςτικό μονοπάτι… για μφςτεσ ςτθν αειφορία»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf 

3. «Παράκτια Ελευςίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικοφ»- Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης  

http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf   

4. «Παράκτια Ελευςίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικοφ»- Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης 

http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf  

        5. Εκπαιδευτικό Υλικό για τθν ζκκεςθ Άνκρωποι και Εργοςτάςια: Βιομθχανικι Ελευςίνα  

http://kpe-elefs.att.sch.gr/exbition.pdf   

Παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ αρμοδιότθτασ ςασ.  

 

 

 

 

 

 

 

Η Τπεφκυνθ ΚΠΕ  Ελευςίνασ 
 
 

Κόντου Βαςιλικι 
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