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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

  
 Άμφισσα, 26/11/2019 

 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 (Φ2) 
 
Προς:  
1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Π.Ε.) Φωκίδας 

mail@dipe.fok.sch.gr  
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Δ.Ε.) Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 
3. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. 
Φωκίδας 
4. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 
Φωκίδας 
 
Κοιν.:  
1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

pekesstel@sch.gr 
2. Τριμελή επιτροπή Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Εποπτείας του Κ.Ε.Σ.Υ. 
Φωκίδας 

pekesstel@sch.gr 
 

Θέμα: «Υποστήριξη δράσεων σχολικών μονάδων από το ΚΕΣΥ Φωκίδας με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» 

Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 180324/ΓΔ4/19-11-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα 

πλαίσια της διοργάνωσης δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3η 

Δεκεμβρίου το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας δημιούργησε ένα padlet με σκοπό οι σχολικές μονάδες 

αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας που το 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ανάρτησή τους και να δημιουργηθεί ένα συνολικό 

μήνυμα το οποίο θα αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου σύμφωνα με 

την ίδια εγκύκλιο. 

Το padlet είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://padlet.com/kdragogiannis/chwc3x6itmpt. Η πρόσβαση στο εν λόγω padlet είναι 

περιορισμένη και για αναρτηθεί μία δημοσίευση απαιτείται κωδικός, ο οποίος δίνεται στις 

σχολικές μονάδες έπειτα από επικοινωνία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, προκειμένου να 

διασφαλιστεί αποκλειστικά η ανάρτηση έργων των σχολικών μονάδων. 

Στο padlet αυτό έχει αναρτηθεί ένα βίντεο, που δημιουργήθηκε από τα μέλη της 

Διεπιστημονικής Ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία 

αφόρμηση, ώστε οι μαθητές να συνεργαστούν για τη δημιουργία: α) αφίσας – πόστερ 

(πραγματικής ή ψηφιακής) με συνθήματα-μηνύματα των μαθητών, β) βίντεο ή ταινία μικρού 

μήκους από τους μαθητές σε σχέση με το ίδιο θέμα για παραγωγή εικαστικής δημιουργίας της 

επιλογής τους, γ) εικαστική δημιουργία, δ) λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα,  ε) 
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φωτογραφικό υλικό, στ) καινοτόμες δημιουργίες με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ή ζ) οποιοδήποτε 

άλλο υλικό κρίνεται πρόσφορο και συνάδει με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 

δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες προτάσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. 

Οι δημιουργίες των μαθητών των σχολείων που επιθυμούν να τις συμπεριλάβουν στο υλικό 

της εκδήλωσης που διοργανώνει το Υ.ΠΑΙ.Θ., χρειάζεται να αποσταλούν, κατά την εγκύκλιο,  

έως την Πέμπτη 28/11/2019. Οι δημιουργίες των μαθητών των σχολείων που δεν επιθυμούν τη 

συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή, μπορούν να συνεχίζουν να αναρτώνται έως και την 

Τρίτη 3/12/2019.  

Τα μέλη της Δ.Ο. του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποστηρίξουν όσα σχολεία το επιθυμούν για την 

ανάπτυξη της δράσης αυτής. Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης των μελών μπορείτε να 

γνωστοποιήσετε το αίτημά σας προς το Κ.Ε.Σ.Υ. μέχρι την Πέμπτη 28/11/2019.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία. 

 

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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