
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ένταξης στο Εθνικό Θεµατικό  ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΠΕ) 

 «Νερό και Βιώσιµη ανάπτυξη» 
 

    Η ζωή στον πλανήτη µας  ξεκίνησε από το νερό, το οποίο θεωρείται ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος που  
ασκεί  κρισιµότατο  ρόλο  και  επηρεάζει  τα  οικοσυστήµατα  και  τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Η σωστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει τη συνέχιση των ευεργετικών  του  
επιδράσεων  στο  διηνεκές.  
   Σε  κάθε  τόπο  εντοπίζονται διαφορετικές ανάγκες για νερό και γι’ αυτό η επάρκειά του εξασφαλίζεται µέσα 
από διαφορετική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η αµφίδροµη σχέση που συνδέει τις τοπικές ανάγκες µε 
εκπαιδευτικούς στόχους, καθιστά επίκαιρη την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεργασιών 
µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας της επικράτειας. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το ΚΠΕ Έδεσσας, µε 
την ιδιότητα του συντονιστικού φορέα, στην ίδρυση του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου ΠΕ µε τίτλο «Νερό και 
Βιώσιµη Ανάπτυξη». 
    Το ΚΠΕ Έδεσσας, λοιπόν, για την τρέχουσα διετία 2009-2011,  προτίθεται να λειτουργήσει το 
προαναφερόµενο ∆ίκτυο µε την ένταξη σε αυτό έως 60 µαθητικών οµάδων.  Τα σχολεία που εκπονούν 
πολύµηνο πρόγραµµα ΠΕ µε θέµα το Νερό και επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ίκτυο παρακαλούνται να 
συµπληρώσουν τη συνηµµένη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν µέχρι τις 30-10-2009, απευθείας,  
στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη 
συνέχεια µε συµβατικό ταχυδροµείο. 
   Στα σχολεία που θα ενταχθούν στο ∆ίκτυο θα σταλούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, καθώς και το σχετικό 
πρωτόκολλο συνεργασίας. Στη διάρκεια της διετούς συνεργασίας τους µε το Εθνικό ∆ίκτυο ΠΕ «Νερό και 
Βιώσιµη ανάπτυξη», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα µπορούν να έχουν διαρκή υποστήριξη στην υλοποίηση 
του προγράµµατός τους µέσα από θεµατικά σεµινάρια, τα οποία και θα παρακολουθούν κατά προτεραιότητα, µε 
την αποστολή προς αυτούς κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, µε την ενηµέρωσή τους µέσα από τον ιστοχώρο 
του ΚΠΕ Έδεσσας ( http://kpe-edess.pel.sch.gr ) κ.ά..  

 
  Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας. 
       
 

           Η  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 

                              ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ   ΣΟΦΙΑ 
 

 
 
 

 
 

Έδεσσα  30-09-2009 
Πρωτ. 282 
 
Προς 
Σχολεία όλης της χώρας  µέσω των Υπευθύνων ΠΕ Α/θµιας & 
Β/θµιας Εκπαίδευσης  περιοχής ευθύνης τους 
 
Κοινοποίηση 
Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 
Συνεργαζόµενα  µε το ∆ίκτυο   ΚΠΕ 
Συνεργαζόµενους µε το ∆ίκτυο   Φορείς 
Συνεργαζόµενους  µε το ∆ίκτυο  Ειδικούς  Επιστήµονες  

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
    Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
   ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ                                 
         ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  Ε∆ΕΣΣΑΣ                                      
 
Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών     
Έδεσσα, Τ.Κ. 58200 
Τηλ.:23810-51337, FAX: 23810-21737 
mail@kpe-edess.pel.sch.gr 
http://kpe-edess.pel.sch.gr   
 



 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ   Κ.Π.Ε. Ε∆ΕΣΣΑΣ 
 
 

ΝΟΜΟΣ  : ……………………………….. 

∆/ΝΣΗ  …… /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………………… 

 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

ΤΗΛ. : ………………………    FAX……………………… 

e-mail : ………………………………………………………. 

Αριθµός Μαθητών : …………………………………… 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                              ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                                     ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1. …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

 
Επιθυµούµε να συµµετέχουµε για την επόµενη διετία στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο ΠΕ 
«Νερό και Βιώσιµη Ανάπτυξη» µε πολύµηνο πρόγραµµα ΠΕ για το Νερό. 
 
 
Προσδιορίστε το θέµα του προγράµµατος σας  Π.Ε. κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Έχετε συµµετάσχει (ως σχολείο) σε Θεµατικό ∆ίκτυο την τελευταία πενταετία;     ΝΑΙ ….. ΟΧΙ …… 

• Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε το Θεµατικό ∆ίκτυο και το χρόνο : ………………………………………………………………. 

                                                                         (Τόπος, Ηµεροµηνία ) …………………………………… 

Ο ∆ιευθυντής                                              Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικοί 

            (  Υπογραφή )                                                                                ( Υπογραφή)  

 
 
 
 
 
 


