
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ 

ΑΘΗΝΑΣ 

  

 
 

                                    Αγ. Παρασκευή,   31- 05-2021 
                                    Αρ. Πρωτ.          5583 / Φ.22.6 

         
ΠΡΟΣ Διευθυντές, Διευθύντριες και  Εκπαιδευτικούς  

όλων των σχολείων αρμοδιότητας 
         της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 324 
Τ.Κ.       : 153 41 Αγ. Παρασκευή 
Fax No            : 2106000870 
Πληροφορίες : Πετρίδου Βαρβάρα   
 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  
                           6934097785 
e-mail          : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr 
Ιστολόγιο    : blogs.sch.gr/grperekvath 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / 
Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων της  Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας  
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολι-

κών Δραστηριοτήτων, προτίθενται να διοργανώσουν διήμερο διαδικτυακών παρουσιάσεων Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων, στις 10 & 11 Ιουνίου 2021, ενδεικτικές ώρες παρουσιάσεων: 18.00-21.00, για τα 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που  επιθυμούν να συμμετάσχουν,  να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxyNgBJmuGR7BbJn503ROxmqVc-kGA2N-JLmdJnpVpgo__w/viewform 

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σχολείων.  

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους 

και  τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθή-

ματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα 

να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυ-

ση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Τα PPT’s/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δρά-

σεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή του υλικού παρουσίασης έτσι ώστε να αποθηκευθεί (απο-

στολή υλικού έως την Δευτέρα 07-06-2021). 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Παρασκευή 04-06-2021. 

Οι υπεύθυνοι/ες  εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων των σχολείων που θα παρουσιάσουν, θα ειδοποιηθούν 

για τις λεπτομέρειες στα προσωπικά τους e-mails, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Βαρβάρα Πετρίδου  

  
Ο Διευθυντής  της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  

 
 

  
Ιωάννης Κ. Ψαχούλας 

Καθηγητής Πληροφορικής & Μαθηματικών 

Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 
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