
                                                

 
                                                                      
 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  συμμετοχή  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα  του  Κ.Ε.Π.Ε.Α.  Κορθίου
Άνδρου για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2022

      Σας  ενημερώνουμε  ότι  το  Κ.Ε.Π.Ε.Α.  Κορθίου  Άνδρου  προσκαλεί  τις  σχολικές  μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου
να  συμμετάσχουν  στα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  του  Κέντρου  για  το  διάστημα  από  24
Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022. 
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς καμία δαπάνη από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κορθίου.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  ενδιαφέρονται,  συμπληρώνουν  τη  συνημμένη  αίτηση  την  οποία
αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο schdraseis  @  dipe  .  kyk  .  sch  .  gr    
και συμπληρώνουν στο link https://forms.gle/o2svzQ2AQuWPAWQj9 
μέχρι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022.

      Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κορθίου είναι τα εξής:

 «Ξερολιθιές - δαντελωτοί σχηματισμοί της ελληνικής γης» (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Το μονοπάτι του νερού» (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Όταν  ο  γλάρος  συνάντησε  τη  Φρύνη,  το  δελφίνι» (Νηπιαγωγεία  και  Α΄,  Β΄,  Γ΄,  Δ΄

Δημοτικού)
 «Αν τα ψάρια είχαν φωνή… » (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Η Θάλασσα, καθρέφτης μας» (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Τα μανιτάρια της Άνδρου» (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Ο Μύλης, η μύλη και οι μύλοι της Άνδρου» (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Μονοπάτια της Άνδρου: διαδρομές κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο φως»  (Δημοτικά,

Γυμνάσια, Λύκεια)
 «Ανιχνεύοντας το παρελθόν: Κυκλαδικός πολιτισμός και αρχαίοι οικισμοί της Άνδρου»

(Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

               Ταχ. Δ/νση:   I. Ράλλη 6          
    Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρο
    Πληροφορίες: Χρυσάννα Διαμαντή
     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
     Τηλέφωνο:      22810-79354
                               6947429290
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr

Ερμούπολη: 19/09/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 9916

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ:  1. Δ/ντές και  Δ/ντριες  Δημοτικών Σχολείων
και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων Δ.Π.Ε. Κυκλάδων 

2.  Όλους  τους/τις  εκπαιδευτικούς  Δημοσίων   και
Ιδιωτικών  σχολείων  Δ.Π.Ε.  Κυκλάδων  (δια  των
σχολικών μονάδων)
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 «Εξερευνώντας τα δάση με τα σκλήθρα της Άνδρου» (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια και
Λύκεια)

Παροχές: 

Τα  μονοήμερα  προγράμματα  αφορούν  κυρίως  σχολεία  για  τα  οποία  δεν  απαιτείται
διανυκτέρευση. 

Το ΚΕ.ΠΕ.Α. παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτότυπο εκπαιδευτικό
υλικό, σχετικό με το θέμα που παρακολούθησαν, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως συνέχεια και
επέκταση του προγράμματος στο σχολείο. 

Προγραμματισμός: 

Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, τα σχολεία
της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΕ.ΠΕ.Α. μπορούν να επισκεφτούν το ΚΕ.ΠΕ.Α.
Κορθίου σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων  υποβάλλοντας σε αυτές
την αίτησή τους μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2022.

Θα προηγηθούν οι σχολικές μονάδες που πραγματοποίησαν περιβαλλοντικά προγράμματα την
προηγούμενη σχολική χρονιά ή θα υλοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος.  

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν στο ΚΕ.ΠΕ.Α. Κορθίου προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της
επίσκεψης των σχολικών ομάδων. 

Στη συνέχεια, το ΚΕ.ΠΕ.Α.  θα επικοινωνήσει  άμεσα με τα συγκεκριμένα σχολεία για να δώσει
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα και την επίσκεψή τους.

Τέλος,  σε  κάθε  περίπτωση,  τηρούνται  κατά  προτεραιότητα  τα  οριζόμενα  στην  υπ.  Αριθ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ στο ΦΕΚ Β΄ 4695/07-09-2022 που αφορά στα μέτρα ασφαλούς
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19.
Το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
ευθύνης  του,  δύναται  να  επιλέγει  τον  κατάλληλο  τρόπο  ανάπτυξης  και  υλοποίησης  των
προγραμμάτων  του,  είτε  με  τη  φυσική  παρουσία  μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών  είτε  με  εξ
αποστάσεως  εκπαίδευση,  στο  πλαίσιο  της  ευελιξίας  και  της  προσαρμοστικότητας  των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.  για την αποφυγή διάδοσης της πανδημίας (Covid-
19).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  στα  τηλέφωνα  2281079354  και
6947429290.

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
              
               Χρυσάννα Διαμαντή

                                                                                           
                       Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κυκλάδων

Δρ Ειρήνη Τσαβαλά
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