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

Σαρ. Γ/λζε
ηζηνζειίδα
e-mail
Πιεξνθνξίεο
Καηεξίλα
Σειέθωλν
FAX

: Μαθξηλίηζα Πειίνπ ΣΚ 37011
: kpemakrinitsas.blogspot.gr
: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr
: Γθνπληνύκα Μαξία, παλνπνύινπ

Μαθρηλίηζα, 24/10/2017
Αρηζκ. Πρωη.: 253/Φ22Ε

ΠΡΟ: τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπ/σης της χώρας
(υπ’ όψιν Υπευθύνων Π.Ε. &
Σχολικών Δραστηριοτήτων)

: 24280 - 69040 & 90010
: 24280 - 90010

ΘΔΜΑ: Πρόζεζε ζσκκεηοτής ζηο Δζληθό Θεκαηηθό Γίθησο «Σα Βόηαλα ζηε δωή κας»
Σν Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο (Κ.Π.Δ.Μ) ζπληνλίδεη ην Δζληθό ζεκαηηθό Γίθηπν «Σα Βόηαλα ζηε
δωή καο» ην νπνίν ηδξύζεθε ζηηο 25/01/2016 κε αξ. πξωη. 11487/Γ2. Οη ζθνπνί θαη ζηόρνη
ηνπ, πξνηεηλόκελεο ζεκαηηθέο θαη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζην ζύλδεζκν
ηνπ Δ.Θ.Γ. http://mvotana.weebly.com/. ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηωλ
δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ Κ.Π.Δ. γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο, ζα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε:
α) Αλ επηζσκεί ηο ζτοιείο ποσ εθπροζωπείηε λα παρακείλεη, ζηο δίθησο. (γηα ηα ήδε κέιε
ηνπ δηθηύνπ)
β) Αλ επηζσκεί ηο ζτοιείο ποσ εθπροζωπείηε λα εληατζεί, ζηο δίθησο. (γηα ηα λέα κέιε
ηνπ δηθηύνπ)
Σα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξακείλνπλ ή λα εληαρζνύλ ζην δίθηπν, πξέπεη λα
ζηείινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κέτρη ηης 6/11/2017 κε fax ζηνλ ππεύζπλν Π.Δ. ή ρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήηωλ ηεο Γ/λζεο Δθπ/ζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Οη αηηήζεηο ζα ζηαινύλ από ηνπο ππεύζπλνπο Π.Δ. ή ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ, κε fax, ζην
Κ.Π.Δ. Μαθξηλίηζαο, κέτρη ηελ 10/11/2017.
ε πεξίπηωζε ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξακνλή ή ηελ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζην
δίθηπν, νη εθπξόζεζκεο αηηήζεηο ζα εμεηαζηνύλ θαηά πεξίπηωζε.
αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο, ηε ζηήξημε ηνπ δηθηύνπ θαη ζαο επρόκαζηε
θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά.
Η ππεύζπλε ηνπ Κ.Π.Δ.

Μαθέιε Γξακκαηή
σλεκκέλα:
Αίηεζε έληαμεο/παξακνλήο ζην δίθηπν.

ΑΙΣΗΗ
Παραμονής

□

Ένταξης

□

στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
με τίτλο «ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΣΗ ΖΩΗ ΜΑ»
που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (σχ. έτος 2017- 2018)
Περηθέρεηα Δθπαίδεσζες
Γ/λζε Δθπ/ζες (ΓΓΔ ή ΓΠΔ)
Νοκός
τοιηθή Μολάδα
Σατσδροκηθή Γηεύζσλζε
Ζιεθηροληθή Γηεύζσλζε
Σειέθωλο
Σειεοκοηόησπο (fax)
Τπεύζσλ_ Δθπ/θός
Δηδηθόηεηα
Ζιεθηροληθή Γ/λζε (email)
Σειέθωλο (Κηλεηό)
Αλ. Τπεύζ. Δθπ/θός
Δηδηθόηεηα
Ζιεθηρ. Γ/λζε
Σειέθωλο (Κηλεηό)
Πρόγρακκα Π.Δ.
ΑΡ.ΜΑΘΖΣΩΝ

ΚΟΡΗΣΗΑ:

ΑΓΟΡΗΑ:

Ζκεροκελία

Ο Διευθυντής

Τπεύθ. Εκπ/κός

Ο Αν.Τπεύθ. Εκπ/κός

