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Θέμα :

Παρανέστι, 4/10/2012
Αριθμός Πρωτ.: 148
ΠΡΟΣ:

*Διευθύνσεις Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
Εκπ/σης όλης της χώρας
(Υπόψη Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. των Νομών)

*ΚΠΕ όλης της χώρας
ΚΟΙΝ:

*Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – ΣΕΠΕΔ
*Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ.

«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Παρανεστίου.»

.

Το ΚΠΕ Παρανεστίου στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και εθνικών πόρων και στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεμάτικού Δικτύου
«Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» που συντονίζει, θα υλοποιήσει βιωματικό
σεμινάριο από την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 μέχρι την Κυριακή 25
Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30.
Το σεμινάριο θα έχει τίτλο «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» και θα
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης
της Ελλάδας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ορίζεται στους
• 70 με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα του Δικτύου
στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ήδη στο Δίκτυο και
• 20 συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ με προτεραιότητα στα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του
Δικτύου (ένα άτομο από κάθε ΚΠΕ ).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους (υπόδειγμα
1) στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. του νομού τους μέχρι τη Δευτέρα
22 Οκτωβρίου 2012. Οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Παρανεστίου
μέχρι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 κατάσταση με τα ονόματα όλων των
εκπαιδευτικών, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή Εκπαίδευσης της βαθμίδας όπου ανήκουν.
Παρακαλούνται επίσης οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε., μαζί με την
κατάσταση να αποστείλουν και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών με Fax ή email.
Τα μέλη των ΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο ΚΠΕ
Παρανεστίου το (υπόδειγμα 2).
Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς το ΚΠΕ Παρανεστίου θα καλύψει από το Τεχνικό
του Δελτίο ή την Διαχειριστική Επιτροπή τα εξής :
- τη διαμονή στον οικισμό φιλοξενίας του ΚΠΕ
- τα έξοδα για δύο γεύματα
- την μετακίνηση στα πεδία με το λεωφορείο του Δήμου Παρανεστίου.
Η διαμονή θα γίνει στον ξενώνα του ΚΠΕ στην περιοχή Μεσοχωρίου σε σπίτια των τριών
δωματίων, με δύο κλίνες ανά δωμάτιο, κοινή τουαλέτα και κοινή κουζίνα.
Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
και όχι το ΚΠΕ Παρανεστίου ή την υπηρεσία τους.
Για τους συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ, η διατροφή, διαμονή και η μετακίνησή τους θα
καλυφθούν από τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ.
Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Ως ημέρες μετακίνησης υπολογίζονται τρεις και για τη νησιωτική Ελλάδα τέσσερις.
Το σεμινάριο θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του βιωματικό και πολλές από τις δράσεις θα
γίνουν σε υπαίθριους χώρους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Καρυπίδης Γεώργιος

(υπόδειγμα 1)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
23 - 25 Νοεμβρίου 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..
ΤΗΛ ΚΙΝ και ΣΤΑΘΕΡΟ :………………………………EMAIL:……………………
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:…………………………………
ΤΗΛ Σχολείου :………………………..EMAIL Σχολείου:…………………
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΝΙΜΗ/ΟΣ □ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ/ΗΣ □
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ……………….
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………ΠΕ…………
Μετά από ενημέρωσή μου από το με αρ. πρ. 148/4-10-2012 σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………../………../2012
Ο/Η ΑΙΤ……..

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

(υπόδειγμα 2)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΠΕ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
23 - 25 Νοεμβρίου 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..
ΤΗΛ ΚΙΝ και ΣΤΑΘΕΡΟ :………………………………EMAIL:……………………
ΚΠΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:…………………………………
ΤΗΛ ΚΠΕ :………………………..EMAIL ΚΠΕ:…………………
Μετά από ενημέρωσή μου από το με αρ. πρ. 148/4-10-2012 σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ
Παρανεστίου, με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»
………../………../2012
Ο/Η ΑΙΤ……..
(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

