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ΘΕΜΑ: «Δημιουργία και αξιοποίηση Καταλόγου με θέμα:  

“Ψηφιακό Εκπαιδευτικό υλικό Πολιτιστικών Θεμάτων από το Α ως το Ω” » 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της 

Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, 

Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, δημιούργησαν 

τον «Κατάλογο ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Πολιτιστικών Θεμάτων από το Α ως το 

Ω». Ο κατάλογος περιλαμβάνει συνδέσμους με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων 

φορέων, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά ποικίλες θεματικές ενότητες που 

εντάσσονται στη θεματολογία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων.  

Η δημιουργία του καταλόγου αποσκοπεί στην ενημέρωση και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών, ώστε  

 να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο για άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση σε αξιόλογο και έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό και  

 να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό με στόχο την πληρέστερη και 
ουσιαστικότερη υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων.  

Η οργάνωση του καταλόγου ακολουθεί την αλφαβητική σειρά των θεματικών 

ενοτήτων. Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και οι ενδιαφερόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ’ αυτόν στον παρακάτω 

σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/document/d/1LuzMkJI-UyZLQZ2IIkA_jj1-

Tgra7SGfyXJaMtVoqqU/edit?usp=sharing  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων να 

ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς. 

            
ΠΡΟΣ :     κ.κ. Δ/ντες & Εκπαιδευτικούς 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών 

Σχολείων &  κ.κ. Προϊσταμένες & 

Εκπαιδευτικούς Νηπ/ων της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας 

ΚΟΙΝ:  κ.κ. Συντονιστές/ίστριες  2ου ΠΕΚΕΣ 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στο  e-mail: 
katsoufi@hotmail.com και στο τηλ. 693 6398486.  
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