
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία  του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Απορρίμματα: Τα χρήσιμα … «άχρηστα» κατά τη διετία 2010-2012 

 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας καλεί ομάδες μαθητών που εκπονούν 
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων, την 
ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίησή τους, να συμμετάσχουν κατά τη διετία 2010-2012 στο 
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… «άχρηστα». 
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα μείωσης και διαχείρισης 
απορριμμάτων είναι απολύτως αναγκαία σήμερα, αφού στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας της 
δικής μας ζωής, καθώς και εκείνης των επομένων γενεών. 
Ένας από τους λόγους  που  συνηγορούν  στην ένταξη των μαθητικών ομάδων στο 
προαναφερόμενο Δίκτυο είναι η  δημιουργία  δρόμων  επικοινωνίας  μεταξύ  μαθητών  σε  τοπικό,  
εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο. Επίσης αναμένεται να συμβάλει στην Εκπαίδευσή τους στην Αειφορία 
η  διαπίστωση από τους συμμετέχοντες μαθητές  ότι  υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
διαβιούν ίδιες  ανάγκες σε  θέματα  διαχείρισης  απορριμμάτων  αλλά  διαφορετικές  προσεγγίσεις   
και  χειρισμοί  για  την κάλυψή  τους,.  
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση 
συμμετοχής που ακολουθεί και να την υποβάλλουν μέχρι τις 20-12-2010 στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη συνέχεια με το συμβατικό 
ταχυδρομείο. Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο σχεδίου του  
προγράμματός τους –όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην 
οποία ανήκουν. Στα σχολεία που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας τους με αυτό.  
Στη διάρκεια της διετούς συνεργασίας με το Εθνικό Δίκτυο ΠΕ «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… 
άχρηστα», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση του 
προγράμματός τους τόσο με θεματικά σεμινάρια τα οποία και θα παρακολουθούν κατά 
προτεραιότητα, όσο και με την αποστολή προς αυτούς κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 
και με τη συνεχή ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο του ΚΠΕ Έδεσσας ( http://kpe-
edess.pel.sch.gr ) κ.ά..  
Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα πρέπει 
να κοινοποιούν στο ΚΠΕ Έδεσσας απολογιστική έκθεση για την πορεία του προγράμματος και για 
τη συνεργασία τους με το Δίκτυο, στο τέλος κάθε σχολικού έτους. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά και ενυπόγραφα τα μέλη του συλλόγου 
διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. 
           Η  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
 

ΣΟΦΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ   
 
 
 
 

Έδεσσα, 09-11-2010 
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Προς 
Συλλόγους Διδασκόντων Σχολείων της επικράτειας, μέσω 
των Υπευθύνων ΠΕ Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
περιοχής ευθύνης τους 
 
Κοιν. Περιφερειακή Δ/νση  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      Υ.Π.ΔΒΜ&Θ. 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
    Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
   ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ                
         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ                   
 
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   



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ……...………………………… ………….   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. / ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ………….              ΤΗΛ. ……….…….……………ΦΑΞ..…………….. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………..                         e-mail ……………………………………………… 
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ…………………………………..                        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ………………………….         
Τ.Κ…………… ΔΗΜΟΣ…………………. ………..                        Κινητό ΤΗΛΕΦΩΝΟ επικοινωνίας ....…………… 
ΝΟΜΟΣ……………………………………………….                                                                    
     
 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ / ΑΡΙΘΜΟΣ    ΜΑΘΗΤΕΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
            
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  –  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  –  ΤΗΛ.                           ΤΑΞΗ / ΕΙΣ …………………………………………. 
1. …………………………………………  ……………   
2. …………………………………………  ……………         
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:……………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
 
1) ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ               ΟΧΙ  ΝΑΙ 
 στα εξής:……………………………………… ……………………… 
   ………………………………………………………………. 
 
2) ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Π.Ε                                                          ΟΧΙ  ΝΑΙ 
 στα εξής:………………………………………………………………. 
                           ………………………………………………………………. 
 
3)         ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Π.Ε                             ΟΧΙ   ΝΑΙ 
 στα εξής:………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………….. 
 
4) ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ      
 Θέματα :  ………………………………………………………………….             ΟΧΙ   ΝΑΙ 
   …………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………. 
Συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία κρίνετε απαραίτητο να γνωρίζουν η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου 
και η Παιδαγωγική  Ομάδα του Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας είναι: 
…………………………………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… 
«ΑΧΡΗΣΤΑ», ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2010-11, 
2011-12.  
            ………………………/……/2010     
     
 …. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….                                               Ο/ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
    (υπογραφή/σφραγίδα)                           (ονοματεπώνυμο/υπογραφή) 
                             …………………………………………………….. 
                  …………………………………………………….. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«Απορρίμματα: Τα χρήσιμα … άχρηστα» 
 


