
 
 

11 Σεπτεμβρίου 2021 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισες Εκπαιδευτικοί, 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του CRL School σας καλεί να συμμετάσχετε στη Διαδικτυακή Ενημερωτική 
Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 με σκοπό την αναλυτική 
ενημέρωσή σχετικά με τη διεξαγωγή του φετινού σχολείου C.R.L. School 2021, καθώς και τη 
συμμετοχή σας στις δράσεις του. 
Το 6ο  Σχολείο του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου, CRL School 2021, θα 
διεξαχθεί μεταξύ 1 και 3 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των ειδικών συνθηκών . 
Οι δράσεις του CRL School αποτελούν μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση 
των Γεωτεκτονικών και Γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι, εδαφική 
παραμόρφωση), που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αυτή, με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος 
Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται με ρυθμό που φθάνει τα 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο 
μοναδικό στην Ευρώπη, αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέραν των τεκτονικών ορίων.  
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με την Πανεπιστημιακή κοινότητα και με Ερευνητές 
από όλη την Ευρώπη με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους σε αυτά τα θεματικά πεδία, με 
αντίκτυπο την πιο αποδοτική και στοχευμένη εκπαίδευση στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και 
της Εκπαίδευσης μέσω Δεξιοτήτων. 
 
Η ενημερωτική αυτή συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, που 
ασχολούνται με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα με την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: 
«Εργαστήριο της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου» το οποίο από την περσινή σχολική χρονιά έχει 
εγκριθεί από το  Υπουργείου Παιδείας και το ΙΕΠ (Φ1/ΕΠ/130837/177417/Δ7, 30-12-2020).  
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ενημερωτική συνάντηση, καλούνται να 
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον 
σύνδεσμο  https://forms.gle/82E9ZTJzveeHE5Yw5 έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 
14:00. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον 
απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης έως 
την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα της συνάντησης). (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την 
ανεπιθύμητη αλληλογραφία). 
 
Πληροφορίες για το CRL School, υλικό από τα περασμένα σχολεία CRL School μπορείτε να βρείτε 
στον σύνδεσμο http://crlab.eu.  Το πλήρες πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής για το φετινό σχολείο 
θα βρείτε στο :  CRL School 2021. 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την κ. Αννίτα Παντελέλη στο e-mail: 
apanteleli.crl@gmail.com 
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