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Εκπ/σης όλης της χώρας

Θέμα:
Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Παρανεστίου

 
Το  ΚΠΕ  Παρανεστίου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Δράσεις  Δια  Βίου  Μάθησης  για  το
Περιβάλλον και την Αειφορία» Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»,  με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό
Ταμείο) και εθνικών πόρων θα διοργανώσει σεμινάριο στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού
δικτύου που συντονίζει με θέμα:

«Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 17:00 μέχρι την
Κυριακή 17 Μαΐου  2015 και ώρα 14:30. 

                                            .



Το  σεμινάριο  απευθύνεται  κατά  προτεραιότητα   σε  40  εκπαιδευτικούς  των  οποίων  τα
σχολεία  είναι  ενταγμένα  στο  Δίκτυο  και   έχουν  εγκριθεί  να  παρακολουθήσουν
πρόγραμμα Υπαίθριας Διαβίωσης στο ΚΠΕ Παρανεστίου το σχολικό έτος 2014-15, και
δευτερευόντως  σε  εκπαιδευτικούς  που  ανήκουν  σε  Πρωτοβάθμιες  και  Δευτεροβάθμιες
Διευθύνσεις όλης της χώρας.

Επίσης,  στο  σεμινάριο  καλούνται  να  συμμετάσχουν   εκπρόσωποι  των  ΚΠΕ  που  έχουν
δηλώσει πρόθεση συνεργασίας στο Δίκτυο, Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων, τα Μέλη
της  Συντονιστικής  Επιτροπής  και  τα  μέλη  της  Παιδαγωγικής  Ομάδας,  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες του υπ.αριθ.208971/22-12-2014 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών, 
προγραμμάτων και οργάνωσης Δ.Ε και Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν αίτηση(Πρότυπο 1) συμμετοχής
το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015 στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Στις Διευθύνσεις που δεν υπάρχουν
Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών να σταλούν απευθείας
στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  στην  οποία  ανήκουν.  Οι  Υπεύθυνοι  Σχολικών
Δραστηριοτήτων  παρακαλούνται  να  στείλουν  τα  ονόματα  των  ενδιαφερομένων
εκπαιδευτικών (κύριων και αναπληρωματικών) με διαβιβαστικό, υπογεγραμμένο από το
Διευθυντή  Εκπαίδευσης καθώς και τις αιτήσεις τους, στο ΚΠΕ Παρανεστίου (με email :
kpe  -  paran  @  sch  .  gr) μέχρι τις 1 Απριλίου 2015.
Οι εκπρόσωποι των ΚΠΕ, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Παιδαγωγικής
Ομάδας,  και  οι  Υπεύθυνοι  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν
παρακαλούνται να στείλουν την αίτησή ( Πρότυπο 2) τους, απευθείας στο ΚΠΕ Παρανεστίου
μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015, στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η διαμονή θα γίνει στον ξενώνα του ΚΠΕ στην περιοχή Μεσοχωρίου σε σπίτια των τριών
δωματίων, με δύο κλίνες ανά δωμάτιο, κοινή τουαλέτα και κοινή κουζίνα.
 Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς το ΚΠΕ Παρανεστίου θα καλύψει από το Τεχνικό
του Δελτίο τα εξής :

- τη διαμονή στον οικισμό φιλοξενίας του ΚΠΕ
- τα έξοδα για δύο γεύματα
- τη μετακίνηση στα πεδία με το λεωφορείο του Δήμου Παρανεστίου
- το μπουφέ του σεμιναρίου.

Τα  έξοδα  μετακίνησης  των  εκπαιδευτικών  θα  επιβαρύνουν  τους  ίδιους  τους
εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Παρανεστίου ή την υπηρεσία τους.
Για  τους  συμμετέχοντες  από τα  ΚΠΕ,(είτε  ως  εκπρόσωποι,  ή  ως μέλη Συντονιστικής
Επιτροπής του Δικτύου ή ως μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου) η διατροφή
και η διαμονή θα καλυφτούν από το Τ.Δ του ΚΠΕ Παρανεστιου ενώ  και η μετακίνησή
τους θα καλυφθεί από τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ.
Για τους συμμετέχοντες ως μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ή ως μέλη της  Π.Ο , που δεν
ανήκουν σε ΚΠΕ, καθώς και για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα έξοδα
διαμονής , διατροφής και μετακίνησης θα καλυφτούν από το Τ.Δ του ΚΠΕ Παρανεστίου.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής
Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής  την οποία μπορείτε να βρείτε επίσης και στην ιστοσελίδα
του ΚΠΕ, kpeparanestiou  .  gr.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

mailto:kpe-paran@sch.gr
http://www.kpeparanestiou.gr/


Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Παρανεστίου

Καρυπίδης Γιώργος
(υπόδειγμα 1)

                      
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
15-17 Μαΐου 2015 ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..
ΤΗΛ ΚΙΝ και ΣΤΑΘΕΡΟ :………………………………EMAIL:……………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:…………………………………
ΤΗΛ Σχολείου :………………………..EMAIL Σχολείου:…………………

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:     ΜΟΝΙΜΗ/ΟΣ □   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ/ΗΣ □
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ……………….
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………ΠΕ…………

Μετά από ενημέρωσή  μου από το με αρ. πρ.  46 18/03/2015 σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………../………../2015

Ο/Η ΑΙΤ……..

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)



(υπόδειγμα 2)

                      
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΠΕ ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
15-17 Μαΐου  ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝ. και ΣΤΑΘΕΡΟ :………………………………EMAIL:……………………

ΚΠΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:…………………………………
ΤΗΛ. ΚΠΕ :………………………..EMAIL ΚΠΕ:…………………

Μετά από ενημέρωσή  μου από το με αρ. πρ. 46 18/03/2015  σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

………../………../2015

Ο/Η ΑΙΤ……..

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)
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