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Πίνακα αποδεκτών 

1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 
Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο          
      «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας».

Το  ΚΠΕ  Μακρινίτσας  ως  συντονιστικός  φορέας  και  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  του  Εθνικού 
Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Γεφυρώνοντας  απρόσιτες  όχθες  … »  από  την  Παρασκευή  17/2  το απόγευμα έως και  την 
Κυριακή 19/02/2012 το απόγευμα. 
Σημείωση: Στο σεμινάριο αρχικά είχε αποφασιστεί να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από την Κεντρική  
και την Νότια Ελλάδα ενώ για τη Βόρεια Ελλάδα θα διοργανώνονταν σεμινάριο με το ίδιο θέμα στο  
Κ.Π.Ε.  Περτουλίου  –  Τρικκαίων.  Για  οργανωτικούς  και  εκπαιδευτικούς  λόγους  το  Κ.Π.Ε.  
Μακρινίτσας  αποφάσισε  την  διεξαγωγή  ενός  μόνου  σεμιναρίου  στην  Μακρινίτσα,  στο  οποίο  θα  
συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί – μέλη του δικτύου από τη Βόρεια Ελλάδα.
Το σεμινάριο απευθύνεται:
Α) σε 41 εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία είναι μέλη του δικτύου και προέρχονται από τις  
εξής διευθύνσεις εκπαίδευσης: Β/θμια Γρεβενών, Β/θμια Πέλλας, Β/θμια Κιλκίς, Β/θμια Σερρών, 
Α/θμια Σερρών, Β/θμια Δυτ. Θεσ/νίκης, Α/θμια Δυτ. Θεσ/νίκης, Α/θμια Ανατ. Θεσ/νίκης, Β/θμια 
Ανατ. Θεσ/νίκης, Α/θμια Χαλκιδικής, Α/θμια Πιερίας, Β/θμια Ιωαννίνων, Α/θμια Ιωαννίνων, Α/θμια 
Λάρισας, Β/θμια Λάρισας, Β/θμια Τρικάλων, Α/θμια Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα  έχουν  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  συμμετοχής  ένας  (1)  τακτικός  και  ένας  (1) 
αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο, (σύμφωνα με 
την αίτηση ένταξης).  Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων από κάποιο σχολείο δε 
συμπληρωθεί, θα καλυφθεί από άλλο σχολείο.
Το Κ.Π.Ε.  Μακρινίτσας  αναλαμβάνει  τα έξοδα διαμονής και  διατροφής των εκπαιδευτικών των 
σχολείων, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Τ.Δ.Υ. του Κέντρου. Η μετακίνηση θα επιβαρύνει 
τους ίδιους. Για τη μετακίνησή τους το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα ζητήσει σχετική έγκριση από τη 
Δ/νση  ΣΕΠΕΔ,  Γραφείο  Π.Ε.  του  Υπουργείου  Παιδείας.  Στους  συμμετέχοντες,  που  θα 
παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Οι  εκπαιδευτικοί  που  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  στο  σεμινάριο  πρέπει  να  στείλουν  τις 
αιτήσεις τους απευθείας στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μέχρι την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012. 
Παρακαλούμε  πολύ  οι  υπεύθυνοι  σχολικών  δραστηριοτήτων  του πίνακα  αποδεκτών   να 
ενημερώσουν τα σχολεία τις αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα Α (σχολεία 
που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας, μετά από εκδήλωση 
ενδιαφέροντος). 
Επισυνάπτεται έντυπη Αίτηση Συμμετοχής.

Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.
Μακέλη Γραμματή
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Α Ι Τ Η Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

στο Σεμινάριο του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας, με τίτλο:
«Γεφυρώνοντας απρόσιτες όχθες …»

Μακρινίτσα,  Παρασκευή 17/2/2012 και Κυριακή 19/2/2012.

Στοιχεία εκπαιδευτικού σχολείου μέλους δικτύου 

Επώνυμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………

Σχολική μονάδα: ………………………………………………….……………………..

Διεύθυνση Εκπ/σης: …………………………………………………………………….

Τακτικός/ή      αναπληρωματικός/ή  

Στοιχεία εκπαιδευτικού μέλους Π.Ο. Κ.Π.Ε. 

Επώνυμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………

Κ.Π.Ε.: ……………………………………….…………………………………………..

Τακτικός/ή      αναπληρωματικός/ή  

Στοιχεία υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων

Επώνυμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………

Διεύθυνση Εκπ/σης: …………………………………………………………………….

Στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία: 

τηλέφωνο: ….…..…..…… fax: ….……….……  e-mail:….…………………….………

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας: 

σταθερό τηλ.:…………...κινητό: ………..….………  e-mail:……………………………

Μετακίνηση με Ι.Χ.:  ναι     όχι 
Συνοδός:  ναι     όχι 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δηλώνω  ότι  τηρώ  τους  όρους  της  προκήρυξης  του  εν  λόγω 
σεμιναρίου και παρακαλώ να συμπεριληφθώ στους συμμετέχοντες.

Ημερομηνία: ……………..

Ο/Η Αιτ…….….

………………………….
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