
 

 

ΘΕΜΑ: «1η Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών» 

 

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Αχαΐας σας καλεί στην 1η Διαδικτυακή 
Συνάντηση Εργασίας Εκπαιδευτικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα 
Δεκεμβρίου και σχεδιάστηκε για όσους/ες εκπαιδευτικούς κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 
έχουν υποβάλει προγράμματα Π.Ε. αλλά και όσους/ες –όλων των ειδικοτήτων 

εκπαιδευτικούς- επιθυμούν να συμβάλουν στην διαδικασία. 
 

Στόχοι της συνάντησης αυτής είναι: 
 η γνωριμία των εκπαιδευτικών με την Υπεύθυνη Π.Ε., αλλά και μεταξύ τους, 

 η επικοινωνία μας προκειμένου να εκφραστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες στην 
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

 η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προβληματισμών και γνώσεων πάνω σε θέματα 
υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων, υλοποίηση δράσεων, χρήση διδακτικών εργαλείων κ.λ.π.) σε συνθήκες 
τηλεκπαίδευσης και  

 ο από κοινού σχεδιασμός των επιμορφωτικών και λοιπών δράσεων του Τμήματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα ήταν χρήσιμος στις παρούσες εκπαιδευτικές 
συνθήκες και θα κάλυπταν τις ανάγκες των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών.  
 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης θα ανακοινωθεί στους 
ενδιαφερόμενους αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις τους. Παρακαλώ, δηλώστε τη 
συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στην φόρμα  https://forms.gle/A2ejF1WYs2HciLb96, μέχρι την 
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Yπεύθυνη          : Ελένη Αντωνακοπούλου 

Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Ταχ. Κωδ. :  26221 

Τηλ.  :  2610 229249 

Fax  :  2610 229258 

E – mail :  ecoea@dipe.ach.sch.gr 

Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/ecoea  

 

Πάτρα, 10/12/2020 

Αρ. πρωτ.: Φ22.2/15226 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1. Δημοτικών Σχολείων -Νηπιαγωγείων 

ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 

2.Ιδιωτικών Δημοτικών - Νηπιαγωγείων 

ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 

3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐας 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/A2ejF1WYs2HciLb96
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Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας, στο τηλ. 2610 229 249 ή στο e-mail: 

ecoea@dipe.ach.sch.gr.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

  

                                                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr

