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Λ. Στρατοφ 72, Βζροια 591 31 (2οσ όροφοσ) 

*Κτίριο Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν  Ζργων Π.Ε. 

Ημακίασ+ 

3pekes@kmaked.pde.sch.gr 

 

Πλθροφορίεσ: Ακανάςιοσ Χαρίςθσ,  

Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 

τθλ.:6974738716 

e-mail: chath13@gmail.com  

 

ΠΡΟ:  
1. Σχολικζσ μονάδεσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ Σ.Ε.Ε. Α. 

Χαρίςθ (1ο Γυμνάςιο Κατερίνθσ, 7ο Γυμνάςιο 
Κατερίνθσ, Γυμνάςιο Εςπερινό Κατερίνθσ, Γυμνάςια 
Αιγινίου, Κολινδροφ, Μακρυγιάλου, Αλωνίων, 1ο 
ΓΕ.Λ. Κατερίνθσ, 3ο ΓΕ.Λ. Κατερίνθσ, ΓΕ.Λ. Αιγινίου, 
ΓΕ.Λ. Κολινδροφ, ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου) 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Π. Δ. Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

2. Δ.Δ.Ε Πιερίασ 

Θέμα: «Πρόζκληζη εκπαιδεσηικών ζε επιμορθωηικές ηηλεδιαζκέψεις»    

χετ.:  

1. Το με αρ. πρωτ. 1976/2-12-2019 ζγγραφο του 3
ου

 ΠΕΚ.Ε.Σ. .-Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία με 
κζμα «Συμπεράςματα από την επιμορφωτική ημερίδα ‘Πορεία υλοποίηςησ του εκπαιδευτικοφ ζργου-
ανατροφοδότηςη-διαμορφωτικά ςυμπεράςματα’» 

2. Το με αρ. πρωτ. 795/10-4-2020 ζγγραφο του 3
ου

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία με 
κζμα «Ανατροφοδότηςη/επιςτημονική καθοδήγηςη ςε θζματα Αειφορίασ-Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραςτηριοτήτων κατά την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη». 

 

Σε ςυνζχεια τθσ υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου, με ευελιξία και 

πρακτικζσ που επιβάλλει θ υγειονομικι κρίςθ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι προγραμματίηουμε εξ 

αποςτάςεωσ ςυνεργαςίεσ και επιμορφωτικζσ τθλεδιαςκζψεισ. Οι επιμορφωτικζσ τθλεδιαςκζψεισ 

ζχουν κζμα «Βιωματικι/ανακαλυπτικι μάκθςθ και καλλιζργεια δεξιοτιτων διά ηϊςθσ και εξ 

αποςτάςεωσ» και αφοροφν Σχζδια Δράςθσ 2019-20:  

Α. Σχζδια δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Αειφορίασ/Προγραμμάτων Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων Αγωγισ Υγείασ.  

Β. Σχζδια δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Αειφορίασ/Προγραμμάτων Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων Περιβαλλοντικισ Αγωγισ.  

Γ. Σχζδια δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Αειφορίασ/Προγραμμάτων Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων Πολιτιςτικισ Αγωγισ και Καινοτομίασ. 

  

Το πρόγραμμα κάκε τθλεδιάςκεψθσ κα περιλαμβάνει ςτο 1ο μζροσ ειςιγθςθ και ςτο 2ο  μζροσ 

παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν από εκπαιδευτικοφσ. Οι καλζσ πρακτικζσ κα αφοροφν προγράμματα 

Αειφορίασ/Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων που εκπονικθκαν το 2019-20 ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, 

είτε διά ηϊςθσ (μζχρι τον Μάρτιο) είτε εξ αποςτάςεωσ (ςε ςυνζχεια, ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ), αλλά και παρουςίαςθ Σχεδίων Δράςθσ που είχαν υποβλθκεί ςτουσ 

προγραμματιςμοφσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.   

Για τον ςκοπό αυτό προςκαλοφνται εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι να 

παρακολουκιςουν τισ τθλεδιαςκζψεισ αλλά και να παρουςιάςουν τα προγράμματα 

Αειφορίασ/χολικϊν Δραςτθριοτιτων ι τα χζδια Δράςθσ (ςτο ςφνολό τουσ ι κάποια δράςθ 
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τουσ, ακόμθ και ςε ςτάδιο ςχεδιαςμοφ) που ςχεδίαςαν ι/και εκπόνθςαν το 2019-20. Σκοπόσ είναι 

να αποτελζςουν οι παρουςιάςεισ αυτζσ ζνα χριςιμο επιμορφωτικό υλικό, το οποίο κα αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ δθμιουργοφσ εκπαιδευτικοφσ.   

Όςοι /εσ επικυμοφν να παρακολουκιςουν ι/και να παρουςιάςουν το/τα Προγράμματα και 
τα Σχζδια Δράςθσ ςτο πλαίςιο του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου (ασ ςθμειωκεί ςτο 
τελευταίο ερϊτθμα τθσ φόρμασ εάν πρόκειται για Σχζδιο Δράςθσ προγραμματιςμοφ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου)  μποροφν να το δθλϊςουν ςτθ φόρμα: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKk6nLzt4uaX2EOR_42H3mVdphytvcY40ukj9O6PnCGr
Q2Hw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

  
Οι τθλεδιαςκζψεισ κα ζχουν εργαςτθριακό χαρακτιρα γι’ αυτό παρακαλοφνται οι 

εκπαιδευτικοί να δθλϊνουν εναλλακτικζσ θμερομθνίεσ, για τθν περίπτωςθ που ςυμπλθρϊνεται ο 
αρικμόσ τθσ κάκε τθλεδιάςκεψθσ με βάςθ το πρόγραμμα:  

 

Ημζρα Ώρεσ  

Παραςκευι 15/5/ 2020 12:00-14:00 

Παραςκευι 22/5/2020 19.00-21.00 

Τρίτθ 26/5 19.00-21.00 

Παραςκευι 5/6 12.00-14.00 

 
Στθ ςυνζχεια κα  αποςταλοφν το πρόγραμμα τθσ κάκε τθλεδιάςκεψθσ και οι ςχετικοί 

υπερςφνδεςμοι Cisco Webex ςτο e-mail  που κα δθλϊνεται ςτθν  Google form.  

 

    
          Με τιμι 
 

Ο . Ε. Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 
 
 

Ακανάςιοσ Χαρίςθσ 

 
 
Εςωτερικι διανομι:  
1. Οργανωτικό Σ.Ε.Ε. 3

ου
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κ. Ν. Γραίκο  

2. Φ. Αρχείου  
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