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ΠΡΟΣ:  
                     Διευθυντές/ντριες  &  Eκπαιδευτικούς 

             των Σχ. Μονάδων της  Δ.Δ.Ε. A΄ Αθήνας 

 

ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του    
              σχολικού έτους 2019-2020 

 
Ενόψει της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχ. έτους  2019 -2020 η 
Διεύθυνση   Δ.Ε.   Α΄  Αθήνας, δια του  Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  αποστέλλει για    
συμπλήρωση  το ερωτηματολόγιο απολογιστικών στοιχείων που υπάρχει  ηλεκτρονικά  σε μορφή google 
form  στη διαδικτυακή φόρμα :   
https://forms.gle/RZ475q9CHooSTFn6A 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά στις παιδαγωγικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα  
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν εγκριθεί για το τρέχον σχολικό έτος από τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. 
Οι παιδαγωγικές ομάδες μπορούν επίσης, να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των   
προγραμμάτων τους ή τις εκθέσεις απολογισμού, στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση :  
perival@dide-a-ath.att.sch.gr 

Μετά τη συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων (στη διαδικτυακή φόρμα), θα χορηγηθεί 
Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 190790/ Δ7 / 4-
12-2019) στις περιπτώσεις που θα καθορίζονται στη σχετική αναμενόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένης της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων του Σχολικού Έτους 
2019-20. 
Επίσης αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματός τους, στην ψηφιακή πλατφόρμα Edmodo  : 
(https://new.edmodo.com/groups/sxolikes-drasthriothtes-periballontikhs-ekpaideyshs-de-a-a8hnas-
32026555) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των Περιβαλλοντικών ομάδων, με 
στόχο τη  διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν, στην ψηφιακή κοινότητα των 
εκπαιδευτικών.  
Για να εγγραφείτε στην κοινότητα προαιρετικά και  εφόσον το επιθυμείτε μεταβείτε εδώ :  
edmo.do/j/jsfwwu 
(Στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα εγγραφείτε ως εκπαιδευτικοί. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να δώσετε 
το email σας και ένα password ( κωδικό) τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στην πλατφόρμα. 
Θα συμπληρώσετε το όνομα με το οποίο θέλετε να εμφανίζεστε στην κοινότητα Σχολικές Δραστηριότητες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Α' Αθήνας (  όνομα και επίθετο). 
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Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού - συμπλήρωσης φόρμας : 26 Ιουνίου 2020 
 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι καθηγητές των σχολικών μονάδων που 
υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

 
 
 
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : 
Χατζηελευθερίου Εμμανουήλ  
Γεωλόγος M.Sc. 

 

                                           Η Διευθύντρια 
                   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας  
                                                             
                                                                        Τ.Σ.Υ.                                           
                                                                                           
                                                        Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed. 
                                                                                                      
                                                                                   
                                                        Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

Ακριβές αντίγραφο  
Αθήνα 15 / 06 / 2020 

 
 

 Η Προϊσταμένη του τμήματος  
ΕΑ΄ Διοικητικού  

Αγγουροδήμου Μαρία 


