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Σχολικών Δραστηριοτήτων) 

 

ΘΕΜΑ: σμμεηοτή νέων ζτολείων ζηο Εθνικό Θεμαηικό Δίκησο  

«Σα πεηρογέθσρα ηης Ελλάδας» 

 
Σο Κ.Π.Δ. Μακπινίηζαρ (ΚΠΔΜ) ζςνηονίζει ηο Δθνικό θεμαηικό Γίκηςο «Σα 

Πεηπογέθςπα ηηρ Δλλάδαρ» ηο οποίο ιδπύθηκε ζηιρ 9/11/09 με απ. Ππωη. 132113/Γ7 

και εγκπίθηκε η ζςνέσιζη λειηοςπγίαρ ηος ζηιρ 10/09/2012 με απ.Ππωη.103741/Γ7 

για ηα ζσολικά έηη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. ηο πλαίζιο ηος 

ππογπαμμαηιζμού ηων δπαζηηπιοηήηων ηος ΚΠΔ θα θέλαμε να μαρ ενημεπώζεηε αν 

επιθςμεί ηο ζσολείο πος εκπποζωπείηε να ενηασθεί ζηο δίκηςο.  

 

Η αίηηζη αθοπά νέα ζτολεία πος θέλοςν να ενηασθούν ζηο δίκηςο.  

 

Σα ζσολεία πος ενδιαθέπονηαι να ενηασθούν ππέπει να ζηείλοςν ηην  αίηηζή ηοςρ με 

FAX ζηον ςπεύθςνο Π.Δ. ή ζσολικών δπαζηηπιοηήηων μέτρι ηην Δεσηέρα 25 

Νοεμβρίοσ 2013. 

 

ε όποιερ διεςθύνζειρ εκπαίδεςζηρ η θέζη ηος ςπεςθύνος Π.Δ. ή ζσολικών 

δπαζηηπιοηήηων είναι κενή, οι ζσολικέρ μονάδερ πος επιθςμούν να ενηασθούν ζηο 

δίκηςο μποπούν να ζηείλοςν ηην αίηηζη απεςθείαρ ζηο Κ.Π.Δ. Μακπινίηζαρ.  

 

Οι αιηήζειρ θα ζηαλούν από ηοςρ ςπεύθςνοςρ ζσολικών δπαζηηπιοηήηων με FAX ζηο 

Κ.Π.Δ. Μακπινίηζαρ μέσπι ηην  Δεσηέρα 2 Δεκεμβρίοσ 2013.  

 

ε πεπίπηωζη λήξεωρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηην ένηαξη ηος ζσολείος ζηο δίκηςο, οι 

εκππόθεζμερ αιηήζειρ θα εξεηαζηούν καηά πεπίπηωζη. 

Η ςπεύθςνη ηος Κ.Π.Δ. 

 

 

 

Μακέλη Γπαμμαηή 

σνημμένα:  

1. Αίηηζη ένηαξηρ ζηο δίκηςο. 

2. σέδιο ζςνεπγαζίαρ. 

http://kpe-makrin.mag.sch.gr/
mailto:mail@kpe-makrin.mag.sch.gr


 
ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ 

στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

με τίτλο «ΣΑ ΠΕΣΡΟΓΕΥΤΡΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 

Περιφέρεια  Εκπ/σης   

Δ/νση Εκπ/σης  

ΝΟΜΟ  

χολική Μονάδα  

Σαχυδρ. Δ/νση  

Ηλεκτρ. Δ/νση  

Σηλέφωνο  

Σηλεομοιότυπο  

 

Τπεύθυν_ Εκπ/κός   

Ειδικότητα  

Ηλεκτρ. Δ/νση  

Σηλέφωνο (Κινητό)  

 

Αν.Τπεύθ. Εκπ/κός  

Ειδικότητα  

Ηλεκτρ. Δ/νση  

Σηλέφωνο (Κινητό)  

 

Πρόγραμμα ΠΕ  

ΑΡ.ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΟΡΙΣΙΑ: ΑΓΟΡΙΑ: 

 

Ημερομηνία  

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Ο Τπεύθ. Εκπ/κός 

 

 

 

Ο Αν.Τπεύθ. Εκπ/κός 



 

χέδιο συνεργασίας 

 

 

01 Η συγκρότηση Περιβαλλοντικής Ομάδας (Π.Ο.), η οποία θα αποτελείται από 15 

έως και 35 μαθητές του παραπάνω σχολείου καθώς και από τους δύο παρακάτω 

εκπαιδευτικούς. 

02 Ο σχεδιασμός και την υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. που σχετίζεται με τη 

θεματολογία του Δικτύου. 

03. Οι υποχρεώσεις τ__  υπεύθυν__ της Π. Ο. του σχολείου που αφορούν :  

 Α. στην τήρηση ημερολογίου δράσεων, συναντήσεων και εργασιών για κάθε 

έτος συμμετοχής στο Δίκτυο. 

 Β. στην ενεργή συμμετοχή της Π.Ο. στις προγραμματισμένες δράσεις του 

Δικτύου. 

 Γ. στην επίσκεψη και μελέτη πετρογέφυρων. 

 Δ. στην ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς ή παράγοντες που έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα. 

 Ε. στην ταχυδρομική κατάθεση σε ψηφιακή μορφή (DVD ή CD) του 

ημερολογίου και του υλικού που παράχθηκε κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος σε δύο αντίγραφα (ένα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας και ένα στον 

υπεύθυνο ΠΕ  ή Σχ. Δραστηριοτήτων του νομού) στο τέλος κάθε σχολικού 

έτους. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


