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ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ Γ./ Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηλείας

Από: Δ.Δ.Ε Ηλείας [dideilei@sch.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 11:43 πμ
Προς: ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ Γ./ Υπεύθυνος Σχολικων Δραστηριοτητων Δ.Ε. Ηλείας
Θέμα: FW: [dide] ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΔ:"ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΜΑΣ...ΕΝΩΝΕΙ"
Συνημμένα: ATT00139.doc

 
 
-----Original Message----- 
From: dide-request@sch.gr [mailto:dide-request@sch.gr] On Behalf Of ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Sent: Friday, October 17, 2014 11:28 AM 
To: dide@sch.gr; dipe@sch.gr 
Subject: [dide] ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΔ:"ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΜΑΣ...ΕΝΩΝΕΙ" 
 
Παρακαλούμε να προωθηθεί το παρακάτω μήνυμα στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής σας. 
 
  Αγαπητοί  συνάδελφοι, 
 
Η υπεύθυνη και τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου σας εύχονται το σχολικό έτος 2014-2015 να είναι ένα έτος 
υγείας και δημιουργίας. 
 
Σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Θ.Δ. : «Το Σεισμικό Τόξο που μας ….   
ενώνει», το οποίο συντονίζεται από το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζει τις δράσεις του και επιθυμούμε 
καινούργιες περιβαλλοντικές ομάδες να ενταχθούν σε αυτό. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση του δικτύου μας, αποστέλλουμε την «αίτηση συμμετοχής» σχολικής μονάδας στο Ε.Θ.Δ.  Συστήνουμε την έγκαιρη 
ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Θ.Δ.  .   
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες να παραπέμπετε τους συναδέλφους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ένταξη των περιβαλλοντικών 
ομάδων που συντονίζουν στο "Σεισμικό τόξο που μας ... ενώνει", στην ιστοσελίδα μας www.kpezakyn.gr  ή να επικοινωνούν μαζί μας στο 
2695053417. 
 
Βασική προϋπόθεση  είναι οι νέες περιβαλλοντικές ομάδες, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο, να έχουν καταθέσει περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα στις οικείες διευθύνσεις σχετικό με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Το Σεισμικό Τόξο που μας …. 
ενώνει», οι οποίες περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο. 
 
Πιστεύουμε ότι η συμβολή σας για επιτυχημένη πορεία του δικτύου είναι καθοριστική! 
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Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα του κέντρου μας στο site:  www.kpezakyn.gr στην οποία βρίσκονται τα έντυπα της 
αίτησης και του πρωτοκόλλου συνεργασίας, καθώς και το διαδικτυακό κανάλι του   
ΚΠΕ Λιθακιάς στη διεύθυνση www.worldtv.com/kpezakyntv    . 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, με τον κο Βισβάρδη Αναστάσιο στο τηλέφωνο 26950 – 53417, φαξ 26950 – 
53418 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  kpezakyn@gmail.com  . 
 
Η υπεύθυνη του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, 
ΑΒΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
 
---------------------------------------------------------------- 
This mail sent through Greek School Network: http://www.sch.gr/ 


