
 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε σεμινάριο 16-19  Ιουνίου 2011  του ΚΠΕ Παρανεστίου» 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΠΕ Παρανεστίου σχεδιάζει την υλοποίηση τετραήμερου 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου, από Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 έως την Κυριακή 19 
Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 με τίτλο: «Υπαίθρια Διαβίωση και Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση». Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του σεμιναρίου θα απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των νομών εμβέλειας 
του ΚΠΕ Παρανεστίου . 
Το σεμινάριο θα  διεξαχθεί στην περιοχή Πρασινάδας – Διποτάμων στο Παρανέστι Δράμας. 
Στόχος του σεμιναρίου είναι, κατά την ολοκλήρωση του, ο κάθε επιμορφούμενος 
εκπαιδευτικός,  μέσα από βιωματικές δραστηριότητες,  να αποκομίσει τα εφόδια εκείνα που 
θα τον βοηθήσουν στην πραγματοποίηση υπαίθριας διαβίωσης και δράσεων στο φυσικό 
περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο του. 
 
Στο σεμινάριο θα  συμμετέχουν 74 εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης ως εξής: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
Ν. ΔΡΑΜΑΣ  3 3 
Ν.ΕΒΡΟΥ 3 3 
Ν.ΞΑΝΘΗΣ 3 3 
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 3 3 
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 3 3 
Ν.ΣΕΡΡΩΝ 3 3 
Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  3 
Ν.ΚΙΛΚΙΣ 3 3 
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 3 3 

                 

               
                 

 

               
 
Παρανέστι, 4-5-2011 
Αριθμός Πρωτ.: 107
 

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                              ---------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
                                                        ---------------- 
Ταχ. Δ/νση              : Παρανέστι 
Τ.Κ.                           : 66 035 Παρανέστι 
Πληροφορίες         : Καρυπίδης Γεώργιος 
Τηλέφωνο – FAX     :25240 21005 
Ιστοσελίδα              : www.kpeparanestiou.gr 
Email                        : kpe-paran@sch.gr 

ΚΟΙΝ:  



   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  4 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4 4 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 4 
Ν. ΧΙΟΥ 3  
 
Σε περίπτωση μη πλήρωσης του αριθμού θέσεων από κάποιο νομό, τα κενά θα καλυφθούν 
από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωματικών, ανεξαρτήτως νομών.  
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο (υπόδειγμα 1) θα γίνει από τους 
εκπαιδευτικούς, μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. έως τις 16/5/2011. Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι 
Π.Ε. να αποστείλουν στο Κ.Π.Ε. Παρανεστίου τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών (υπόδειγμα 1) 
και  την κατάσταση των συμμετεχόντων  με FAX ή ηλεκτρονικά έως τις 17/5/2011 (13:00) 
και στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο. 
Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι ΠΕ να συμπεριλάβουν όλα τα ονόματα των 
αναπληρωματικών στην λίστα συμμετεχόντων του νομού τους. 
Ως ημέρες μετακίνησης των συμμετεχόντων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών υπολογίζονται  
τέσσερις για την ηπειρωτική Ελλάδα και πέντε για τα νησιά..  
 
Για τη συμμετοχή των παραπάνω εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
Δ/ντή Εκπαίδευσης του νομού και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο 
εκπαιδευτικός. 
Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν συνοδεύονται με διαβιβαστικό από την οικεία Διεύθυνση δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα συμμετεχόντων. 
 
Στο σεμινάριο αυτό οι  επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό 
περιβάλλον. Η φιλοξενία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα γίνει σε σκηνές των 2 
ατόμων. 
Το ΚΠΕ Παρανεστίου έχει την δυνατότητα να διαθέσει σκηνές, υπνόσακους και στρώματα 
εδάφους. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους 
εξοπλισμό.  
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους σκεύη τροφής και φανούς 
νύχτας. Στο χώρο κατασκήνωσης  υπάρχουν για κοινή χρήση 2 κουζίνες 2 τουαλέτες (W.C.) 
και 2 ντους. 
Επειδή το σεμινάριο θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του βιωματικό και θα περιλαμβάνει 
περπάτημα στον ορεινό όγκο του Δήμου Παρανεστίου  θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει να 
έχει κατάλληλα ρούχα και υποδήματα. 
 
Το Κ.Π.Ε Παρανεστίου δε θα καλύψει τα  έξοδα  διατροφής  και τα έξοδα μετακίνησης 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών . 
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν τρόφιμα για 4 
μέρες, ενώ  η μετακίνηση τους θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους. Η απόσταση 
του χώρου κατασκήνωσης από το Παρανέστι είναι 22  χιλιόμετρα . 
Για την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου θα συσταθούν ομάδες 
καθαριότητας και εθελοντικής βοήθειας. 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
        Με εκτίμηση 
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ 

 
 

 
    Καρυπίδης Γεώργιος 

 



 
Πίνακας Αποδεκτών 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(υπόψη Υπευθύνων Π.Ε.) 
Ν. ΔΡΑΜΑΣ  
Ν.ΕΒΡΟΥ 
Ν.ΞΑΝΘΗΣ 
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 
Ν.ΣΕΡΡΩΝ 
Ν.ΚΙΛΚΙΣ 
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ν. ΧΙΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(υπόψη Υπευθύνων Π.Ε.) 
Ν. ΔΡΑΜΑΣ  
Ν.ΕΒΡΟΥ 
Ν.ΞΑΝΘΗΣ 
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 
Ν.ΣΕΡΡΩΝ 
Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Ν.ΚΙΛΚΙΣ 
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Κοινοποίηση 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - ΣΕΠΕΔ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Δήμος Παρανεστίου 
 


