
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 

 

Μακρινίτσα, 12/05/2015 
Αριθµ. Πρωτ.: 186/Φ24  

Ταχ. ∆/νση : Μακρινίτσα Πηλίου ΤΚ 37011 
ιστοσελίδα : http://kpe-makrin.mag.sch.gr  
e-mail : mail@kpe-makrin.mag.sch.gr 
Πληροφορίες: Μακέλη Γραµµατή, Βίγκλας  
                        Παναγιώτης, Γκουντούµα Μαρία 
Τηλέφωνο : 24280 - 69040 & 90010 
FAX : 24280 - 90010  

ΠΡΟΣ:

 
ΚΟΙΝ.: 

Τις ∆ιευθύνσεις Π/θµιας Εκπ/σης: 
Μαγνησίας, Α΄ Αθηνών,  
Β΄ Αθηνών 
Τις ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης: 
Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας 
 
Γραφεία Π.Ε. ή Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων των ανωτέρω 
διευθύνσεων εκπαίδευσης  
 
Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης 
Θεσσαλίας 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιµορφωτικού σεµιναρίου «Αστικές Περιβαλλοντικές 

∆ιαδροµές» για επιλεγµένους νοµούς εµβέλειας του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας. 
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο της 
πράξης «∆ράσεις δια βίου µάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία - Άξονας 
προτεραιότητας 7» και της συµµετοχής του στα Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα «Βιώσιµη πόλη» 
που συντονίζει το Κ.Π.Ε Ελευθερίου-Κορδελιού, «Γεωµυθολογικά µονοπάτια» που 
συντονίζει το Κ.Π.Ε Στυλίδας-Υπάτης, «Βιοµηχανική κληρονοµιά» που συντονίζει το Κ.Π.Ε 
Νάουσας και «Περιβαλλοντικές διαδροµές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας το 
βιώσιµο µέλλον» που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Λαυρίου, οργανώνει σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Ν.Π.∆.∆. ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., διήµερο 
(2ηµερο) επιµορφωτικό σεµινάριο, δέκα έξι (16) ωρών, για σαράντα (40) εκπαιδευτικούς 
Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπαίδευσης επιλεγµένων νοµών εµβέλειάς του, µε θέµα «Αστικές 
Περιβαλλοντικές ∆ιαδροµές», από την Παρασκευή 19/06/2015 το µεσηµέρι έως και το 
Σάββατο 20/06/2015 το απόγευµα.  

 
Το σεµινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των εξής διευθύνσεων εκπαίδευσης:  
 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Μαγνησίας, Α΄Αθηνών, Β΄Αθηνών.  
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας.   
 

Συγκεκριµένα, η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει ως εξής:  



 

 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Π/θµια 
Μαγνησίας  

Π/θµια  
Α΄ Αθήνας  

Π/θµια  
Β΄ Αθήνας 

∆/θµια 
Μαγνησίας  

∆/θµια 
Φθιώτιδας 

∆/θµια  
Λάρισας 

4 8 8 4 8 8 
 
Οι υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών ∆ραστηριοτήτων των ∆ιευθύνσεων θα πρέπει να 

στείλουν λίστα τακτικών (µε βάση τον παραπάνω πίνακα) και αναπληρωµατικών 
εκπαιδευτικών. Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει µε βάση τη σειρά προτεραιότητας που 
θα έχει καθοριστεί στις λίστες τακτικών και αναπληρωµατικών εκπαιδευτικών που θα 
αποστείλουν οι υπεύθυνοι.  

 
Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας αναλαµβάνει τα έξοδα διαµονής (πλην των συµµετεχόντων 

από τη Μαγνησία) και διατροφής των συµµετεχόντων στο σεµινάριο, όπως προβλέπεται από 
το εγκεκριµένο Τ.∆.Υ. του Κέντρου ή τη ∆ιαχειριστική του Επιτροπή. Συνοδοί ή επιπλέον 
ηµέρες διαµονής των συµµετεχόντων, πέρα από τα προβλεπόµενα, ρυθµίζονται σε απευθείας 
επικοινωνία µε το ξενοδοχείο. Ο τρόπος και το κόστος της µετακίνησης στα διάφορα πεδία 
του σεµιναρίου αφορούν αποκλειστικά τους συµµετέχοντες. Για τη µετακίνησή των 
συµµετεχόντων το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα ζητήσει σχετική έγκριση από την αρµόδια 
διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 
Στους συµµετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του 

σεµιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συµµετοχής. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο σεµινάριο πρέπει να 

στείλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν µέχρι την Τρίτη 19 
Μαΐου 2015. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι πρέπει να στείλουν στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 
διαβιβαστικό µε τα ονόµατα των εκπαιδευτικών σε αξιολογική σειρά καθώς και τις αιτήσεις 
τακτικών και αναπληρωµατικών συµµετεχόντων µέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015.  
Οι αιτήσεις των υπευθύνων θα αποσταλλούν στο ΚΠΕ αποκλειστικά µε email ή µε fax.  

 
Επισυνάπτεται έντυπη Αίτηση Συµµετοχής. 

 
 

 
Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. 

 
 
 

Μακέλη Γραµµατή



 

 

 
Α Ι Τ Η Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

Εκπαιδευτικού 

 

στο Σεµινάριο του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας, µε τίτλο:  

«Αστικές Περιβαλλοντικές ∆ιαδροµές» 

 

Βόλος, Πορταριά, Παρασκευή 19/06/2015 και Σάββατο 20/06/2015 

 

Στοιχεία εκπαιδευτικού 

 

Επώνυµο: …………………..………………. Όνοµα: …………………..……………… 

Ειδικότητα: ………………  Σχολική µονάδα: ………………………………………….. 

∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης:  Μαγνησίας �    Α΄Αθήνας �    Β΄Αθήνας � 

∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης:  Μαγνησίας �    Λάρισας �    Φθιώτιδας �  

Για το σχολείο:  

τηλέφωνο: ….….......…..…… fax: ….……….……  e-mail:….…....………...………….……… 

Για τον εκπαιδευτικό:  

σταθερό τηλ.:……….....…...κινητό: ………......….………  email:……………....……………… 

 

 Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δηλώνω ότι τηρώ τους όρους της προκήρυξης του εν λόγω 

σεµιναρίου και παρακαλώ να συµπεριληφθώ στους συµµετέχοντες. 

 

Ηµεροµηνία: …………….. 

 

 

Ο/Η Αιτ……. 

 

Υπογραφή …………………… 


