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Προσ: -Δ/νςεισ ΠΕ & ΔΕ τθσ χϊρασ
(υπόψθ Υπευκφνων Περ/κισ Εκπ/ςθσ ι
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων)
-Σχολικζσ μονάδεσ ΠΕ και ΔΕ τθσ χϊρασ
(μζςω των οικείων Δ/νςεων)
Κοιν.: -ΥΠΑΙΘ, Δ/νςθ Υποςτιριξθσ
Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για
τθν Αειφορία
Τμιμα Αϋ Εκπαίδευςθσ για το
Περιβάλλον και τθν Αειφορία
-Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ Κ. Μακεδονίασ

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςχολικών ομάδων ςτο Εθνικό Δίκτυο
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ «Βιώςιμη Πόλη: η πόλη ωσ πεδίο εκπαίδευςησ για
την αειφορία»
Το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ελευκερίου Κορδελιοφ & Βερτίςκου ωσ
ςυντονιςτισ του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Βιώςιμη
πόλη: Η πόλη ωσ πεδίο εκπαίδευςησ για την αειφορία» καλεί όςεσ ςχολικζσ μονάδεσ
επικυμοφν, να δθλϊςουν ςυμμετοχι ι να ανανεϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο
Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτθμζνο ςε ειδικι ιςτοςελίδα
και αξιοποιεί τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα Edmodo για τθν επικοινωνία και
αλλθλεπίδραςθ των ςχολικϊν ομάδων μεταξφ τουσ και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα
μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτθριςτικά αυτά
επιτρζπουν τθν εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ των ςχολικϊν ομάδων, κάτι που είναι
ηθτοφμενο ειδικά τθ φετινι χρονιά λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ζχει επιβάλει θ
πανδθμία ςτθ χϊρα μασ.
Οι ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο παρακαλοφνται να
ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςτο ςφνδεςμο https://tinyurl.com/viosimi2021 μζχρι τισ 5 Νοεμβρίου 2020. Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετείχαν ςτο δίκτυο
κατά τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020 παρακαλοφνται να επικαιροποιιςουν τθ
ςυμμετοχι τουσ δθλϊνοντασ ότι ςυνεχίηουν να είναι ενταγμζνεσ ςτο δίκτυο
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ.
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ενταχκοφν με τουσ μακθτζσ τουσ ςτο δίκτυο
παρακαλοφνται να ενθμερωκοφν για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίασ του
δικτφου διαβάηοντασ το ςυνθμμζνο ζγγραφο ι αναλυτικά ςτισ ιςτοςελίδεσ του
δικτφου ςτουσ ςυνδζςμουσ https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli και
http://www.kpe-thess.gr/el/networks/viosimi-poli/.
Δυο παράμετροι που κα προτείναμε να εξετάςουν οι ςχολικζσ ομάδεσ που κα
ςυμμετζχουν τθ φετινι χρονιά ςτο δίκτυο είναι θ ςχζςθ βιϊςιμθσ πόλθσ και
πανδθμίασ CoViD-19 ι θ ςχζςθ πόλθσ και κλιματικισ αλλάγθσ. Ιδζεσ για μια τζτοια
προςζγγιςθ κα ςασ δοκοφν μετά τθν ζνταξι ςασ ςτο δίκτυο.
Επιςθμαίνουμε ότι οι ομάδεσ που κα ενταχκοφν ςτο δίκτυο καλοφνται να αναρτοφν
τισ εργαςίεσ και τα παραγόμενα των δραςτθριοτιτων τουσ ςτθ διαδικτυακι
πλατφόρμα επικοινωνίασ edmodo του δικτφου ι να ςτείλουν γραπτι αναφορά ςτο
ΚΠΕ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Επίςθσ καλοφνται να αναφζρουν κατά τθν
παρουςίαςθ των εργαςιϊν και τθν προβολι των δράςεϊν τουσ (αναφορζσ, άρκρα,
ιςτοςελίδα, εκδθλϊςεισ, ζγγραφα κλπ) ότι θ ομάδα είναι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ
δικτφου "Βιϊςιμθ Πόλθ" που ςυντονίηει το ΚΠΕ Ελευκερίου Κορδελιοφ & Βερτίςκου.

Με εκτίμθςθ,

Χρυςοφλα Ακαναςίου
Υπεφκυνθ του ΚΠΕ
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