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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΜΘ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι,   27/9/2017
Αριθ.Πρωτ. : 69

Δ/νση: 
                   
Πληροφορίες:
     
Τηλέφωνο:   
        
Fax:    
                 
e-mail:  
               
Ιστοσελίδα:                                      
 

Παρανέστι, ΤΚ 66035 

Κουρτέσης Δήμος 
Χούσανλης Αναγνώστης
25240.21005

25240.21011 

kpe-paran@sch.gr 

kpeparanestiou.gr

ΠΡΟΣ:    
 Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας της χώρας

(υπόψη υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων)

ΚOIN:  
 Γενική  Διεύθυνση  Σπουδών Α/θμιας  & 

Β/θμιας  Εκπ/σης  Διεύθυνση  Σπουδών, 
Προγραμμάτων  & Οργάνωσης  Π.Ε.  
TMHMA Δ’ Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

 Θέμα : Πρόσκληση για  συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Παρανεστίου»

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Δράμας θα  προχωρήσει στη 
συνέχιση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με  τίτλο:  «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ  ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για επόμενη τριετία 2017-2020 

Μέσω του  δικτύου αυτού, οι μαθητές /τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν 
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να ενημερωθούν σχετικά με την ιστορία του τόπου, τις κατά τόπους 
παραδόσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές με 
κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προαγωγή της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες θα έρθουν 
σε  άμεση επαφή με τη φύση και θα βιώσουν προσωπικές εμπειρίες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν για το 
περιβάλλον και να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες με εργαλείο την  
εκτός των θυρών (outdoor) εκπαίδευση που συνιστά το πλαίσιο, τη βιωματική εκπαίδευση που αποτελεί τη 
μέθοδο και την  περιβαλλοντική εκπαίδευση που προσφέρει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες για τη 
διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. 

Καλούμε όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν να συμμετέχουν στο δίκτυό μας για πρώτη φορά ή να 
ανανεώσουν τη συμμετοχή τους, να μας στείλουν την αίτηση συμμετοχής και το πρωτόκολλο συνεργασίας που 
ακολουθούν, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με το γνήσιο της υπογραφής το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 
2017. 
Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να σταλούν εις διπλούν ταχυδρομικά στο ΚΠΕ Παρανεστίου (ΚΠΕ Παρανεστίου, Παρανέστι Τ.Κ. 
66035, Δράμα) ή ηλεκτρονικά σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα στη διεύθυνση kpe-paran@sch.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 2524021005. 

Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.
   Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Καρυπίδης Γιώργος



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

«ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΣΧΟΛΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ονοματεπώνυμα Συντονιστών 
Εκπαιδευτικών για το Δίκτυο

1.
2.

Τηλέφωνο Σχολείου

Fax  Σχολείου

e-mail Σχολείου

Ηλεκτρονική σελίδα Σχολείου 
(αν υπάρχει)

Διεύθυνση  Εκπαίδευσης που 
ανήκει η σχολική ομάδα

Έχοντας υπόψη όλα τα σχετικά που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Υπαίθρια ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», επιθυμούμε να 
ενταχθούμε στο δίκτυο για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Ο/H Διευθυντής /τρια



ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : "ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Συντονιστικός φορέας:  ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Συνεργαζόμενα ΚΠΕ:  Ανατ. Ολύμπου, Ανωγείων, Αρναίας, Βάμου, Βελβεντού, Βεύης-Μελίτης, 

Βιστωνίδας, Ευεργέτουλα, Καρπενησίου, Καστρίου, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κλειτορίας-Ακράτας, Κρεστένων, 

Νάουσας, Πεταλούδων Ρόδου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Κουρτέσης Δήμος, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Παρανεστίου και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 

του Δικτύου 

2. __________________________________________________________, Διευθυντής/ντρια 

του σχολείου____________________________________________________________

 

3. __________________________________, Υπεύθυνος Π.Ε. ή Υπεύθυνος Σχολικών 

Δραστηριοτήτων _______________________ Εκπαίδευσης του νομού _______________________

Συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

1. Την ένταξη του σχολείου________________________________________________________

στο εθνικό δίκτυο Π.Ε. «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για δύο (2) χρόνια από την 

ημερομηνία υπογραφής. 

2. Τη συγκρότηση περιβαλλοντικής ομάδας (Π.Ο.) η οποία αποτελείται από 10-30 μαθητές και 2 

τουλάχιστον συντονιστές εκπαιδευτικούς 

α)___________________________________________________________________

β)___________________________________________________________________

3. Την εκπόνηση προγράμματος Π.Ε. με θέμα: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

που είναι σχετικό με τη θεματολογία του δικτύου και έχει υποβληθεί ή που θα υποβληθεί στον υπεύθυνο 



Π.Ε. ή στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων του νομού. 

4. Στη διάρκεια του προγράμματος Π.Ε. προτείνεται η πραγματοποίηση εργασιών στο πεδίο, συνεργασίες 

μεταξύ των περιβαλλοντικών ομάδων , συνεργασίες  με τις τοπικές αρχές για το περιβάλλον και τους 

αντίστοιχους ΟΤΑ, η αξιοποίηση επιστημονικών συλλόγων ή και μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών 

οργανώσεων της περιοχής. 

5. Ο συντονιστικός φορέας καθώς και τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ στηρίζουν με εκπαιδευτικό υλικό τα σχολεία 

του δικτύου και φροντίζουν για την επιμόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών. 

6. Με πρωτοβουλίες της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου και των κομβικών συντονιστών 

προωθούνται συμπράξεις των σχολείων του δικτύου. 

7. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς το σχολείο στέλνει το υλικό που έχει δημιουργήσει σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή στο συντονιστικό φορέα (ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) και τους κομβικούς συντονιστές. Στο 

υλικό γίνεται αναφορά της συμμετοχής του σχολείου στο δίκτυο και χρήση του λογότυπου του δικτύου. 

8. Με ευθύνη του συντονιστικού φορέα το υλικό του κάθε σχολείου του δικτύου ενσωματώνεται σε ειδική 

ηλεκτρονική έκδοση και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

Τόπος Ημερομηνία

...................................... ........................................

Ο/Η Διευθυντής/ντρια 
του Σχολείου Ο/Η Υπεύθυνος/η Π.Ε. 

ή Σχολικών 
Δραστηριοτήτων του νομού

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Δικτύου


