ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
----ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΔΚΠ/Η ΘΔΑΛΙΑ
ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΜΑΚΡΙΝΙΣΑ

Σαρ. Γ/λζε : Μαθξηλίηζα Πειίνπ ΣΚ 37011
ηζηνζειίδα : http://kpe-makrin.mag.sch.gr
e-mail
: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr
Πιεξνθνξίεο: Μαθέιε Γξακκαηή, Βίγθιαο
Παλαγηώηεο, Γθνπληνύκα Μαξία
Σειέθωλν : 24280 - 69040 & 90010
FAX
: 24280 - 90010

Μακπινίηζα, 12/05/2015
Απιθμ. Ππωη.: 186/Φ24

ΠΡΟ: Της Δηεσζύλζεης Π/ζκηας Εθπ/ζες:
Μαγλεζίαο, Α΄ Αζελώλ,
Β΄ Αζελώλ
Της Δηεσζύλζεης Δ/ζκηας Εθπ/ζες:
Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Φζηώηηδαο
Γξαθεία Π.Δ. ή ρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήηωλ ηωλ αλωηέξω
δηεπζύλζεωλ εθπαίδεπζεο
ΚΟΙΝ.: Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο
Θεζζαιίαο

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη επιμοπθωηικού ζεμιναπίος «Αζηικέρ Πεπιβαλλονηικέρ
Γιαδπομέρ» για επιλεγμένοςρ νομούρ εμβέλειαρ ηος Κ.Π.Δ. Μακπινίηζαρ.
Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Μαθξηλίηζαο, ζην πιαίζην ηεο
πξάμεο «Γπάζειρ δια βίος μάθηζηρ για ηο πεπιβάλλον και ηην αειθοπία - Άξοναρ
πποηεπαιόηηηαρ 7» θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Δζληθά Θεκαηηθά Γίθηπα «Βηώζηκε πόιε»
πνπ ζπληνλίδεη ην Κ.Π.Δ Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνύ, «Γεωκσζοιογηθά κολοπάηηα» πνπ
ζπληνλίδεη ην Κ.Π.Δ ηπιίδαο-Τπάηεο, «Βηοκεταληθή θιερολοκηά» πνπ ζπληνλίδεη ην Κ.Π.Δ
Νάνπζαο θαη «Περηβαιιοληηθές δηαδροκές ζηα ίτλε ηοσ παρειζόληος, αλαδεηώληας ηο
βηώζηκο κέιιολ» πνπ ζπληνλίδεη ην Κ.Π.Δ. Λαπξίνπ, νξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε
Αξρείωλ, Μνπζείωλ θαη Βηβιηνζεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. - ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ., δηήκεξν
(2εκεξν) επηκνξθωηηθό ζεκηλάξην, δέθα έμη (16) ωξώλ, γηα ζαπάνηα (40) εθπαηδεπηηθνύο
Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο επηιεγκέλωλ λνκώλ εκβέιεηάο ηνπ, κε ζέκα «Αζηικέρ
Πεπιβαλλονηικέρ Γιαδπομέρ», από ηελ Παπαζκεςή 19/06/2015 ην κεζεκέξη έωο θαη ην
άββαηο 20/06/2015 ην απόγεπκα.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηωλ εμήο δηεπζύλζεωλ εθπαίδεπζεο:
Πρωηοβάθμια Εκπαίδευζη: Μαγλεζίαο, Α΄Αζελώλ, Β΄Αζελώλ.
Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη: Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Φζηώηηδαο.
πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζα γίλεη ωο εμήο:

ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
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Γ/ζκηα
Λάξηζαο

4

8

8

4

8

8

Οη ππεύζπλνη Π.Δ. θαη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ηωλ Γηεπζύλζεωλ ζα πξέπεη λα
ζηείινπλ ιίζηα ηαθηηθώλ (κε βάζε ηνλ παξαπάλω πίλαθα) θαη αλαπιεξωκαηηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ. Η επηινγή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζα γίλεη κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο πνπ
ζα έρεη θαζνξηζηεί ζηηο ιίζηεο ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα
απνζηείινπλ νη ππεύζπλνη.
Σν Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο αλαιακβάλεη ηα έμνδα δηακνλήο (πιελ ηωλ ζπκκεηερόληωλ
από ηε Μαγλεζία) θαη δηαηξνθήο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζην ζεκηλάξην, όπωο πξνβιέπεηαη από
ην εγθεθξηκέλν Σ.Γ.Τ. ηνπ Κέληξνπ ή ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ Δπηηξνπή. πλνδνί ή επηπιένλ
εκέξεο δηακνλήο ηωλ ζπκκεηερόληωλ, πέξα από ηα πξνβιεπόκελα, ξπζκίδνληαη ζε απεπζείαο
επηθνηλωλία κε ην μελνδνρείν. Ο ηξόπνο θαη ην θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο ζηα δηάθνξα πεδία
ηνπ ζεκηλαξίνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηε κεηαθίλεζή ηωλ
ζπκκεηερόληωλ ην Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο ζα δεηήζεη ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ αξκόδηα
δηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ.
ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, αλειιηπώς, ηηο εξγαζίεο ηνπ
ζεκηλαξίνπ ζα ρνξεγεζεί βεβαίωζε ζπκκεηνρήο.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην πξέπεη λα
ζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηνλ Τπεύζπλν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή ρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήηωλ ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ μέσπι ηην Σπίηη 19
Μαΐος 2015. ηε ζπλέρεηα νη ππεύζπλνη πξέπεη λα ζηείινπλ ζην Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο
δηαβηβαζηηθό κε ηα νλόκαηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζε αμηνινγηθή ζεηξά θαζώο θαη ηηο αηηήζεηο
ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ ζπκκεηερόληωλ μέσπι ηην Παπαζκεςή 22 Μαΐος 2015.
Οη αηηήζεηο ηωλ ππεπζύλωλ ζα απνζηαιινύλ ζην ΚΠΔ απνθιεηζηηθά κε email ή κε fax.
Δπηζπλάπηεηαη έληππε Αίηεζε πκκεηνρήο.

Η ππεύζπλε ηνπ Κ.Π.Δ.

Μαθέιε Γξακκαηή

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δκπαιδεςηικού
ζην εκηλάξην ηνπ Κ.Π.Δ Μαθξηλίηζαο, κε ηίηιν:
«Αζηικέρ Πεπιβαλλονηικέρ Γιαδπομέρ»

Βόινο, Πνξηαξηά, Παξαζθεπή 19/06/2015 θαη άββαην 20/06/2015

ηοισεία εκπαιδεςηικού
Δπώνςμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………
Διδικόηηηα: ……………… σολική μονάδα: …………………………………………..
Γ/νζη Ππωηοβάθμιαρ Δκπ/ζηρ: Μαγνηζίαρ 

Α΄Αθήναρ 

Β΄Αθήναρ 

Γ/νζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπ/ζηρ: Μαγνηζίαρ 

Λάπιζαρ 

Φθιώηιδαρ 

Για ηο ζσολείο:
ηειέθωλο: ….….......…..…… fax: ….……….…… e-mail:….…....………...………….………
Για ηον εκπαιδεςηικό:
ζηαζερό ηει.:……….....…...θηλεηό: ………......….……… email:……………....………………
Ο θάηωζη ππνγεγξακκέλνο δειώλω όηη ηεξώ ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιόγω
ζεκηλαξίνπ θαη παξαθαιώ λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ηκεξνκελία: ……………..

Ο/Η Αηη…….
Τπνγξαθή ……………………

