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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςχολικϊν ομάδων ςτο Δίκτυο Περιβαλλοντικήσ 

Εκπαίδευςησ «Βιϊςιμη Πόλη: η πόλη ωσ πεδίο εκπαίδευςησ για την αειφορία» 

 

Το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ελευκερίου Κορδελιοφ & Βερτίςκου ωσ 

ςυντονιςτισ του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Βιϊςιμη 

πόλη: Η πόλη ωσ πεδίο εκπαίδευςησ για την αειφορία» καλεί όςεσ ςχολικζσ μονάδεσ 

επικυμοφν, να δθλώςουν ςυμμετοχι ι να ανανεώςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

Δίκτυο.  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο παρακαλοφνται να 

ςυμπλθρώςουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςτο ςφνδεςμο https://tinyurl.com/viosimi17  

μζχρι 10 Νοεμβρίου 2017. Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετείχαν ςτο δίκτυο κατά τθ 

ςχολικι χρονιά 2016-2017 παρακαλοφνται να επικαιροποιιςουν τθ ςυμμετοχι τουσ 

δθλώνοντασ ότι ςυνεχίηουν να είναι ενταγμζνεσ ςτο δίκτυο ςυμπλθρώνοντασ τθν 

αίτθςθ. 

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 ςτθν ιςτοςελίδα του 

δικτφου ςτον ςφνδεςμο  http://www.kpe-thess.gr/networks/biosimipoli/.  

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 εργαςιών και τθν προβολι των δράςεών τουσ (αναφορζσ, άρκρα, 
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ιςτοςελίδα, εκδθλώςεισ, ζγγραφα κλπ) ότι θ ομάδα είναι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ 

δικτφου "Βιώςιμθ Πόλθ" που ςυντονίηει το ΚΠΕ Ελευκερίου Κορδελιοφ & Βερτίςκου. 

 

Με εκτίμθςθ, 
 
 
 

Χρυςοφλα Ακαναςίου 

Υπεφκυνθ του ΚΠΕ 
 
 


