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Γλυκά Νερά, 10-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΑΤΤΙΚΗΣ
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Αρ. Πρωτ.: Φ.56.2/11675

---Ταχ. Δ/νση:
Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4
Τ.Κ. - Πόλη
15454 - Γλυκά Νερά
Τηλέφωνα:
210-6618444
Φαξ:
210-6618440
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πληρ.: Χρύσα Κουράκη
Τηλ.: 6937215991
ckouraki@hotmail.gr
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βέρα Βορύλλα perivallontiki@dipe-anatol.att.sch.gr,
veravorylla@sch.gr, τηλ. 6974074794

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(Δημόσιες & Ιδιωτικές)
ΚΟΙΝ: 5Ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για παρουσίαση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχ.
έτος 2019-20
Η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, προσκαλεί όσες/ους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρουσιάσουν με τη
μορφή Power Point ή Video ή άλλου ψηφιακού εργαλείου (e-book, padlet κτλ.) τα
εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων) και τα ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+,
eTwinning) που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2019-20 (ή μέρος των προγραμμάτων που
υλοποιήθηκε δεδομένων των συνθηκών). Στόχος της πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί
μια τράπεζα προγραμμάτων/ιδεών για τους/τις εκπαιδευτικούς της Δ/νσής μας.
Οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων θα αναρτηθούν σε ψηφιακό αποθετήριο και
πρέπει να είναι συνοπτικές, δίνοντας έμφαση στις αρχές δόμησης προγραμμάτων
(στοχοθεσία, δραστηριότητες-δράσεις, υλικό, επισκέψεις, ανατροφοδότηση) με τη
συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εστιάζει σε μία
δραστηριότητα/δράση ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
παρουσίαζε η συμπερίληψη δραστηριοτήτων - δράσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων,
οι οποίες υλοποιήθηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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veravor21@yahoo.com, μέχρι τις 30/6/2020 και η ανάρτησή τους θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 10/7/2020. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς/σχολεία θα δοθεί βεβαίωση
συμμετοχής για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων, Χρύσα Κουράκη και στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Βέρα Βορύλλα.

Η Διευθύντρια
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής
Κ.Α.Α.
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