
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

    

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη ζσμμεηοτής ζε ζεμινάριο ηοσ ΚΠΔ Έδεζζας Γιαννιηζών  

Σν  Κέληξν καο  πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκηλάξην, σο ζπληνληζηηθόο θνξέαο ησλ εζληθώλ 

ζεκαηηθώλ δηθηύσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ)  "ΝΔΡΟ & ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" θαη 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ: ΣΑ ΥΡΗΙΜΑ… "ΑΥΡΗΣΑ", ππνζηεξηθηηθά πξνο απηά, κεηαμύ 3 θαη 5 Μαΐνπ 2014. 

Σν ζεκηλάξην ζα έρεη γηα  πεξηερόκελν ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ από εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο 

ή θαη ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο/άηνκα ησλ αλσηέξσ δηθηύσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Έδεζζα θαη ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο (Αγ. Αζαλάζηνο/Τγξόηνπνο Άγξα Βξπηώλ Νεζίνπ, Λνπηξά Πόδαξ).   

αο ππελζπκίδνπκε όηη θαηά πξνηεξαηόηεηα κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηε ζρεδηαδόκελε 

επηκνξθσηηθή δξάζε. αο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, ζην πιαίζην  κεηαλεσηεξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, λα ζπκκεηάζρεηε θαη κε εηζεγήζεηο, παξνπζηάδνληαο  

α)νη εθπαηδεπηηθνί-κέιε ησλ Γηθηύσλ καο*, ηελ εξγαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο ζαο νκάδαο σο 

παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο (10ιεπηε παξνπζίαζε).  

β)νη ζπλεξγάηεο ησλ αλσηέξσ Γηθηύσλ Τπεύζπλνη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ/ΠΔ (Γ/ΠΔ)** θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί εθπξόζσπνη ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ΚΠΔ*** (έσο δύν άηνκα) 

1)ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαμύ καο ζπλεξγαζίαο   αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν από ηηο  θαηά ηόπνπο 

εκεξίδεο πνπ πινπνηήζεθαλ ηε θεηηλή ρξνληά ζε ζπλέξγεηα ησλ ππεξεζηώλ καο, ηόζν ζηελ ηνπηθή ζρνιηθή 

θνηλόηεηα όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο-κέιε ησλ Γηθηύσλ καο ησλ νηθείσλ πξνο εζάο ζρ. κνλάδσλ, 

2)πξνηεηλόκελα κνληέια ζπλεξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ Γηθηύσλ ηελ 

επόκελε ζρ. ρξνληά κε ζπλέξγεηα ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ, 3) πεξηερόκελν/αληηθείκελν κειινληηθώλ 

εκεξίδσλ, δηδαθηηθέο κέζνδνη, κεζνδνινγηθά θαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ 

πξνο ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ Γηθηύσλ (15ιεπηε παξνπζίαζε). 

         

Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

                 

     ΟΦΙΑ ΘΔΟΓΩΡΙΓΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΚΔΝΣΡΟ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΓΔΑ-ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 

Μύινη-Πεξηνρή Καηαξξαθηώλ     

Έδεζζα, Σ.Κ. 58200 

Σει.:23810-51337, FAX: 23810-21737 

Ηι. Γηεύζπλζε: kpeedessa@sch.gr 

Ιζηνζειίδα: http://kpe-edess.pel.sch.gr  

  

 

Έδεζζα  18/03/2014  

Αξ.Πξ.: 223α,  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

ΠΡΟ: 

o Δθπαηδεπηηθνύο-Μέιε ησλ Δζληθώλ Θεκαηηθώλ Γηθηύσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  (ΔΘΓΠΔ) πνπ ζπληνλίδνληαη 

από ην ΚΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ 

o Τπεύζπλνπο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ/ΠΔ, πλεξγάηεο 

ησλ ΔΘΓΠΔ    πνπ ζπληνλίδνληαη από ην ΚΠΔ Έδεζζαο 

Γηαλληηζώλ 

o Δθπαηδεπηηθνύο εθπξνζώπνπο ησλ Παηδαγσγηθώλ 

Οκάδσλ ησλ ΚΠΔ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα ΔΘΓΠΔ  ηνπ  

ΚΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ 
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*Τελ πρόζεζή ζας λα ζσκκεηάζτεηε κε εηζήγεζε ζηο παρόλ ζεκηλάρηο γλωζηοποηήζηε ηελ ζηέιλοληας  mail ζηελ 

ειεθηροληθή δηεύζσλζε mail@kpe-edess.pel.sch.gr  κε ηο αθόιοσζο κήλσκα, έως ηης 04/04/2014: 

 «Ο, Η …………………… εθπαηδεπηηθόο ηεο Α/ζκηαο, Β/ζκηαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο …………..  ζην (όλοκα 

ζτοιείοσ) επηζπκώ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ  ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ ζηηο 3-5/5/2014, ζηελ Έδεζζα, λα 

θάλσ εηζήγεζε πνπ ζα αθνξά ζηελ εκπεηξία πνπ απνθόκηζα από ην πνιύκελν πξόγξακκα ΠΔ πνπ πξαγκαηνπνίεζα 

θέηνο κε ηνπο καζεηέο κνπ. Σίηινο ηεο εηζήγεζήο κνπ ζα 

είλαη………………………………………………………………………………………πλεκκέλα ζαο ππνβάισ 

πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο κνπ πνπ δελ μεπεξλά  ηηο 250 ιέμεηο». 

Υπελζσκίδεηαη επίζες όηη ε  αίηεζε ζσκκεηοτής ζας ζηο ζεκηλάρηο ζα πρέπεη λα αποζηαιεί ζηολ Υπεύζσλο Στοιηθώλ 

Δραζηερηοηήηωλ/Περηβαιιοληηθής Εθπαίδεσζες ηες οηθείας ζε εζάς Δ/λζες Εθπ/ζες  ηο αργόηερο έως  ηης 08/04/2014 

θαη κέζω ασηού ζηο Κέληρο κας, έως  ηης 09/04/2014.  Επίζες ζας γλωρίδοσκε όηη ε δαπάλε δηακολής θαη 

δηαηροθής ζας ζα θαισθζεί από ηο Κέληρο κας, ελώ ε κεηαθίλεζή ζας ζα επηβαρύλεη εζάς ηοσς ίδηοσς. 

 

 

** Τελ πρόζεζή ζας λα ζσκκεηάζτεηε κε εηζήγεζε ζηο παρόλ ζεκηλάρηο γλωζηοποηήζηε ηελ ζηέιλοληας  mail ζηελ 

ειεθηροληθή δηεύζσλζε mail@kpe-edess.pel.sch.gr  κε ηο αθόιοσζο κήλσκα, έως ηης 04/04/2014: 

 «Ο, Η …………………… Τπεύζπλνο,ε Γ/ΠΔ ηεο .../ζκηαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο …………..,  επηζπκώ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ  ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ ζηηο 3-5/5/2014 , ζηελ Έδεζζα, λα θάλσ εηζήγεζε πνπ ζα 

αθνξά  …………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. Ο ηίηινο ηεο εηζήγεζήο κνπ ζα 

είλαη………………………………………………………………………………………πλεκκέλα ζαο ππνβάισ 

πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο κνπ πνπ δελ μεπεξλά  ηηο 250 ιέμεηο». 

Η αίηεζε ζσκκεηοτής ζας ζηο ζεκηλάρηο αλακέλεηαη λα κας αποζηαιεί ηο αργόηερο, έως  ηης 09/04/2014.  Επίζες ζας 

γλωρίδοσκε όηη ε δαπάλε δηακολής θαη δηαηροθής ζας ζα θαισθζεί από ηο Κέληρο κας, ελώ ζηε  κεηαθίλεζή 

ζας γίλεηαη προζπάζεηα λα ζσκβάιοσλ ηα ζσλεργαδόκελα ΚΠΕ.  

 

 

*** Τελ πρόζεζή ζας λα ζσκκεηάζτεηε κε εηζήγεζε ζηο παρόλ ζεκηλάρηο γλωζηοποηήζηε ηελ ζηέιλοληας  mail ζηελ 

ειεθηροληθή δηεύζσλζε mail@kpe-edess.pel.sch.gr  κε ηο αθόιοσζο κήλσκα, έως ηης 04/04/2014: 

 «Ο, Η …………………… εθπξόζσπνο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ ΚΠΔ …………………………., 

ζπλεξγαδόκελνπ ζην ΔΘΓΠΔ ……………………………….. ………….. ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ,  

επηζπκώ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ  ηνπ Κέληξνπ ζαο  ζηηο 3-5/5/2014, ζηελ Έδεζζα, λα θάλσ εηζήγεζε πνπ ζα 

αθνξά  ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. Ο ηίηινο ηεο εηζήγεζήο κνπ ζα 

είλαη………………………………………………………………………………………πλεκκέλα ζαο ππνβάισ 

πεξίιεςε ηεο εηζήγεζήο κνπ πνπ δελ μεπεξλά  ηηο 250 ιέμεηο». 

Η αίηεζε ζσκκεηοτής ζας ζηο ζεκηλάρηο αλακέλεηαη λα κας αποζηαιεί ηο αργόηερο, έως  ηης 08/04/2014.  Επίζες ζας 

γλωρίδοσκε όηη ε δαπάλε δηαηροθής ζας ζα θαισθζεί από ηο Κέληρο κας, ελώ ε δαπάλε δηακολής θαη 

κεηαθίλεζή ζας ζα επηβαρύλεη οηθολοκηθά πόροσς ηοσ Κέληροσ ζας. 

ΠΡΟΟΧΗ: Παρακαλούνηαι οι Υπεύθσνοι Δ/ΠΕ και ηα Μέλη ΠΟ ΚΠΕ να προωθήζοσν, ζσνοδεία 

διαβιβαζηικού εγγράθοσ, ηις πρωηόησπες αιηήζεις μέζω ηοσ ζσμβαηικού ηατσδρομείοσ, αθού 

προηγοσμένως εμπρόθεζμα μας ηις έτοσν ζηείλει κάνονηας τρήζη ηοσ ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ 

mail@kpe-edess.pel.sch.gr  ή ηοσ fax 23810 21737. 
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