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Συνάδελφοι, αναρτήθηκε η εγκύκλιος για τις «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και
επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για
το σχολικό έτος 2018-19»
.

Μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ
της χώρας, καθώς και τα Δίκτυα που συντονίζουν.

Σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: (Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
8223
/Δ7/18-1-2019 εγκυκλίου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19»
και σε ό,τι αφορά στην παράγραφο
1.2.4. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται: η περίπτωση α) έως 25-1-2019 (αντί 22-1-2019), η
περίπτωση β) έως 29-1-2019 (αντί 25-1-2019) και
η περίπτωση γ) έως 7-2-2019 (αντί 4-2-2019).
- Έως 25/1/2019 οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν με τους
μαθητές τους προγράμματα ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ
καταθέτουν στους
αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αίτηση
παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ
. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες
καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν
.

- Έως 29/1/2019 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διαβιβάζουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις
αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.

- Έως 7/2/2019 τα ΚΠΕ, κατόπιν επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες σχολικές
μονάδες, καταρτίζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πρόκειται να
δεχθούν.
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Σημειώνεται ότι δε θα γίνονται δεκτές από τα ΚΠΕ (αα) εκπρόθεσμες καταστάσεις από τις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ββ) μεμονωμένες αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς των
σχολικών μονάδων, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ.
2445043242 ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΠΕ: kpemou@gmail.com
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