
                 

 

      Σουφλί, 09/02/2016 

                Αριθ. Πρωτ.: 34 

  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση Σεμιναρίου ΕΘΔ ΚΠΕ Σουφλίου « ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ » με θέμα: 

« Αειφορικές διαδρομές του Μεταξιού » 

Το ΚΠΕ Σουφλίου οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό 

σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο Σουφλί, την 

Παρασκευή 18, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.  

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: « Αειφορικές Διαδρομές του Μεταξιού ». 

 Έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής.  

Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα και με τις θεματικές ενότητες του 

Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. « Το Μετάξι» που συντονίζει το ΚΠΕ Σουφλίου 

 Το σεμινάριο απευθύνεται:  

α) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ που 

υλοποιούν προγράμματα συναφή με το Μετάξι και τη θεματολογία του δικτύου ή 

ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μελλοντικά. 

β) σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ομώνυμο 

θεματικό δίκτυο και  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

--------- 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Μ. Παπαναστασίου 3 

Τ.Κ. – Πόλη: 68 400 - Σουφλί 

Ιστοσελίδα: http://www.kpesoufliou.gr 

email: info@kpesoufliou.gr 

Πληροφορίες: Μπουτάκης Γεώργιος 

Τηλέφωνο: 2554024383 – 25540 24345 

FAX: 2554024383 - 2554024345 

 

Προς:   

1.Υπόψη Υπευθύνων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων 

και Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  

2. Υπόψη Υπευθύνων 

Λειτουργίας ΚΠΕ 

3. Υπόψη Δ/ντων Σχολικών 

Μονάδων του Δικτύου 

4. Κοινοποίηση Περιφερειακή 

Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας   

Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας - 

Θράκης 
 

 



γ) σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου. 

Το ΚΠΕ Σουφλίου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής( 1 γεύμα ή δείπνο 

ανά ημέρα υλοποίησης)  των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο από 

το Τεχνικό Δελτίο Έργου του.  

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του 

δικτύου που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων 

ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Σουφλίου. 

Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Σουφλίου. 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 40 εκπαιδευτικοί. 

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολική μονάδα.  

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης 

θα είναι ανάλογος με τον αριθμό σχολείων της οικείας διεύθυνσης. Από κάθε 

συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε 

σχολείο του Δικτύου μπορούν  να συμμετέχουν  μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. 

Οι αιτήσεις  (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται στους Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης που ανήκει κάθε 

εκπαιδευτικός. 

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, 

οι θέσεις τους καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων νομών. 

Οι εκπαιδευτικοί σχολείων του δικτύου που είναι σε Δ/νσεις που δεν ανήκουν στην 

εμβέλεια του ΚΠΕ Σουφλίου μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απευθείας στο 

ΚΠΕ Σουφλίου, ηλεκτρονικά info@kpesoufliou.gr αφού όμως έχουν ενημερώσει τους 

Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Δ/νσης τους.  

Η λίστα συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε διεύθυνση παρακαλούμε να αποσταλούν 

από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στο ΚΠΕ Σουφλίου μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση :  info@kpesoufliou.gr 

Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή σας για να είναι δυνατή η 

έγκριση τoυ σεμιναρίου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα επιχειρηθεί σύνδεση των ιστορικών, πολιτιστικών, 

κοινωνικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του Σουφλίου με την περιοχή των 

Μεταξάδων Έβρου και της ενδοχώρας στη Ν. Βουλγαρία ( Περιοχή Ιβαήλοβγκραντ). 

mailto:info@kpesoufliou.gr


Συνεπώς θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στις ανωτέρω περιοχές για την 

καταγραφή – σύγκριση – ανάλυση και ανάδειξη της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς των δυο περιοχών με κοινό παρονομαστή το μετάξι. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

 

 Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του 

ΚΠΕ Σουφλίου 

 

 

 

Μπουτάκης Γεώργιος 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

Προς ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο με θέμα :« Αειφορικές Διαδρομές του Μεταξιού» 

Ημερομηνία…………… 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ                                   

EMAIL 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (ολογράφως)                                 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:     ΜΟΝΙΜΗ/ΟΣ □   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ/ΗΣ □ 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ      22-24ετών  □      25-54 ετών   □     55-64 ετών   □ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΗΛ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                

EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε :  Ναι  □      Όχι  □    

 

ΕΧΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ (αριθμός προγράμματος/των) …………………. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΠΕ 

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΩ Ή ΥΛΟΠΟΙΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  

Ναι    □      Όχι   □ 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  

Παρακαλώ για τη συμμετοχή μου στο σεμινάριο του ΚΠΕ Σουφλίου με θέμα :  

« Αειφορικές Διαδρομές του Μεταξιού », που θα υλοποιηθεί στο Σουφλί από         

18 - 20 Μαρτίου 2016 
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