
  

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Παράταςη λειτουργίασ  του Σοπικού Θεματικού Δικτύου  Περιβαλλοντικήσ 

Εκπαίδευςησ : Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέροσ τησ τροφήσ μου » 

χετ: Τ.Α. 127856/Γ7-29/11/06 

                Τ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005  

                16545/04-12-2012 ϋγγραφο ϋγκριςησ τησ Δ/νςησ Δ.Ε. Γ΄  Αθόνασ  

                14456/1-10-2015 ϋγγραφο  παρϊταςησ  τησ Δ/νςησ Δ.Ε. Γ΄  Αθόνασ  

                151990/Δ2/29-09-2015 ϋγγραφο του ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

                 το πλαύςιο τησ προςπϊθειασ για διαρκό ςτόριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν 

προγρϊμματα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ,  η Διεύθυνςη Δ.Ε. Γ΄ Αθόνασ εγκρίνει την 

παράταςη λειτουργίασ  του Σοπικού Θεματικού  Δικτύου Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 

(ΣΔΠΕ) με θέμα ''χολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέροσ τησ τροφήσ μου'' για ένα 

ςχολικό έτοσ ( 2016-17  ).  

ύμφωνα με τουσ ςτόχουσ του Δικτύου κατϊ την τετραετό  διϊρκεια λειτουργύασ του 

πραγματοποιόθηκαν μεταξύ ϊλλων: ςειρϊ επιμορφωτικών ςεμιναρύων και ημερύδων, με ϋμφαςη 

ςτη βιωματικό μϊθηςη ( εργαςύα ςτον κόπο, επιςκϋψεισ ςε χώρουσ βιολογικόσ καλλιϋργειασ) 

καθώσ και επιςκϋψεισ  ςε χώρουσ που ϋχουν ςχϋςη με την ανϊπτυξη του Δικτύου. Δημιουργόθηκε 

επύςησ ιςτοςελύδα για την δημοςιοπούηςη των δρϊςεων http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/ 

 τόχοσ τησ τϋταρτησ χρονιϊσ όταν η   ϋκδοςη  ηλεκτρονικού ςυλλογικού εκπαιδευτικού 

τόμου , ο οπούοσ βρύςκεται όδη αναρτημϋνοσ ςτα ιςτολόγια του Γραφεύου Περιβαλλοντικόσ και 

ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη: 

https://drive.google.com/file/d/0B9k8nUvLZMWBYUU4OWNOTUg1VDg/view?usp=sharing 

 

Μετά από αιτήματα ςυναδέλφων , την τρέχουςα ςχολική χρονιά  ςτοχεύουμε ςτην 

έκδοςη του 2ου τόμου που θα περιλαμβάνει , νέεσ εργαςίεσ ή και εργαςίεσ που δεν 

πρόλαβαν να υποβληθούν έγκαιρα κατά την έκδοςη του 1ου τόμου.  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ  & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Γ΄ ΑΘΗΝΑ 

ΦΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Σαχ.  Δ/νςη :  Θηβών 401 
12210  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Πληροφορίεσ:  Ιωάννα Ντίνου 
Σηλέφωνο: 2105754479, 6944848669, 6988605113 
e-mail: iodinou@gmail.com 
grafeioperivalgath@gmail.com   
Ιςτότοποσ: http://grperivgath.canalblog. 

 

 

                                                                                                    

Αιγάλεω  05/10/2016 

Αριθ. Πρωτ.: 14439 

          ΠΡΟ: 
 Όλες τις χολικζς Μονάδες  της Δ/νσης   Δ.Ε. 

Γ΄ Αθήνας   
             

Κοινοποίηςη:  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΗ  Δ.Ε.   

     TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 
 

 
 

 
 

http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/
https://drive.google.com/file/d/0B9k8nUvLZMWBYUU4OWNOTUg1VDg/view?usp=sharing
mailto:iodinou@gmail.com
mailto:grafeioperivalgath@gmail.com
http://grperivgath.canalblog.com/tag/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%9F%20%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%9F%CE%A3


                                                                    υντονιςτική  Επιτροπή   

Η ςυντονιςτικό επιτροπό αποτελεύται από τισ: 

1. Ιωϊννα Ντύνου , Τπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νςησ Δ.Ε. Αθόνασ ωσ Πρόεδρο. 

2. Ελϋνη Νιϊρχου , Τπεύθυνη Π.Ε. Γ΄ Δ/νςησ Π.Ε. Αθόνασ ωσ Αντιπρόεδρο. 

3. Ειρόνη Βαλλιανϊτου, υςτηματικό Βοτανικό – Υυτοκοινωνιολόγο. 

    Προώςταμϋνη Βοτανικού κόπου  Ι. & Α.Ν. Διομόδουσ 

4. Βαςιλικό Κόντου Δαςολόγο  Αναπληρώτρια Τπεύθυνη  Κ.Π.Ε.  Ελευςύνασ. 

5. Δόμητρα Μπύα  ΠΕ 70 Αναπληρώτρια Τπεύθυνη  Κ.Π.Ε. Λαυρύου 

 

 

Παραμονή ςτο δίκτυο και νέεσ αιτήςεισ 

 

Σα ςχολεύα που επιθυμούν να παραμείνουν ςτο Δύκτυο και τα ςχολεύα που επιθυμούν να 

ενταχθούν για πρώτη ςχολική χρονιά  παρακαλούνται να ςυμπληρώςουν την αύτηςη και να  

την αποςτεύλουν την ηλεκτρονικό διεύθυνςη  grafeioperivalgath@gmail.com .   

Πληροφορύεσ για το δύκτυο και τον ηλεκτρονικό τόμο μπορεύτε να βρεύτε ςτισ  ιςτοςελύδεσ  : 

http://sxolikoilaxanokipoi.blogspot.gr/ 

http://grperivgath.canalblog.  

 

 

 

Η Τπεύθυνη Περιβαλλοντικήσ : Ιωάννα Ντίνου  

                                                         

Ο Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ 

 

 

                                                                                                               Αθανάςιοσ Αλεξόπουλοσ  
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                      ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

ςτo Σοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικήσ 

Εκπαίδευςησ: 

''χολικοί  λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέροσ τησ τροφήσ μου'' 

Παρακαλώ ςημειώςτε με  √  

Παραμονό ςτο δύκτυο : 

Νϋα Αύτηςη : 

Στοιχεία Σχολείου 

χολείο: 

Σαχ. Διεύθυνςη (οδόσ, αρ, Σ.Κ, Δήμοσ): 

Σηλ: 

FAX: 

E-mail: 

 

Στοιχεία εκπαιδευτικών ( προςθέςτε γραμμέσ εάν χρειάζονται).  

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδ. E-mail (προςωπικό) Σηλ. Επικ. 

     

     

     

 



Σϊξεισ:  Αριθμόσ μαθητών:  

 

 

Ποιο είναι το θέμα του προγράμματοσ Π.Ε που θα υλοποιήςετε την τρέχουςα ςχολική 

χρονιά; 

 

Θϋμα: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Αν ΝΑΙ, ςε ποιο/α δύκτυο/α; 

1.………………………………………………        

2.………………………………………………  

Ημερομηνύα: ………………………………………………………………………………  

 

Επιθυμείτε να ςυμμετάςχετε ςτην ςυγγραφή του 2ου  ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

τόμου , ςχετικού με τισ εργαςίεσ που έχετε κάνει ςτο πλαίςιο τησ ςυμμετοχήσ ςασ ςτο 

Δίκτυο; 

                                            

                           

 

                       

Οι εκπαιδευτικοί                                                                               Ο Διευθυντήσ του χολείου                                                          

                           

                                     

                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                       (Ονοματεπώνυμο, ςφραγίδα) 

 
 

υμμετέχετε την τρέχουςα χρονιά ςε άλλο 

δίκτυο; 

ΝΑΙ       ΟΦΙ  

ΝΑΙ       ΟΦΙ  
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