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ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σήµερα   Πέµπτη 31 Ιανουαρίου      2008  οι  παρακάτω  υπογράφοντες: 
 

1. Μπουτάκης Γεώργιος,  ως Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και 

Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ  Σουφλίου 

2. …………………………………….,Υπεύθυνη,-ος Π.Ε. της Διεύθυνσης ……………………… 

Εκπαίδευσης του Νοµού …………………………… 

3. …………………………………….,Υπεύθυνη,-ος Λειτουργίας του συνεργαζόµενου ΚΠΕ 

………………………………. 

4. …………………………………….,Διευθυντής,-τρια του σχολείου…………………………… 

…………………………………………………………... 

5. ……………………………………….……………………………………………………………….

………………………………………......................................Συντονιστές Εκπαιδευτικοί του σχολικού 

προγράµµατος Π.Ε.  

σ υ µ φ ω ν ο ύ ν    κ α ι  α π ο δ έ χ ο ν τ α ι 
    
 
 

 1.           Την ένταξη του Σχολείου ……………………………………………………………………… 
στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. «Το Μετάξι» για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ηµεροµηνία 
υπογραφής. 

 
2.            Την υλοποίηση προγράµµατος Π.Ε µε θέµα:………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
που εντάσσεται στις ενδεικτικές θεµατικές ενότητες και θεµατολογία του δικτύου,το οποίο µπορεί 
να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης και δράσης των µαθητών, µετά την ενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών για τους στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού δικτύου. 
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  3.        Το Κ.Π.Ε Σουφλίου, οι υπεύθυνοι Π.Ε. και  τα συνεργαζόµενα  Κ.Π.Ε.  θα  προσφέρουν  την 
απαραίτητη παιδαγωγική και  επιστηµονική στήριξη προς  τις µαθητικές  οµάδες Π.Ε.και τους 
εκπαιδευτικούς συντονιστές  για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του δικτύου, µε την παροχή 
εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου αλλά και συναντήσεων εργασίας, 
ή σεµινάρια µε τους συνεργαζόµενους φορείς. 
 4.         Το έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό των µαθητικών οµάδων Π.Ε.θα δηµοσιευθεί στην ιστο- 
σελίδα του Κ.Π.Ε. Σουφλίου και στη συνέχεια µε συγκεντρωτική έκδοση θα διανεµηθεί σε φορείς 
εκπαίδευσης. Η έκδοση και διανοµή γίνεται µε ευθύνη του συντονιστικού φορέα.  
5.      Με τη  λήξη του σχολικού έτους οι  µαθητικές οµάδες  Π.Ε. και οι συντονιστές  εκπαιδευτικοί 
συµπληρώνουν οικειοθελώς ερωτηµατολόγιο του συντονιστικού  φορέα. Η ανάλυση και αξιοποίηση 
των δεδοµένων γίνεται µε ευθύνη του Κ.Π.Ε. Σουφλίου  και τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται ως 
στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία του δικτύου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
                 Ο/Η Υπεύθυνος,-η Π.Ε.                                                Ο/Η Υπεύθυνος,-η του συνεργαζόµενου                                           
  Διεύθυνσης………Εκπαίδευσης………………                         ΚΠΕ…………………………………….. 
 

Ο/Η Διευθυντής-τρια 
του Σχολείου 

 

                         Ο Πρόεδρος                                                                   
   της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου                                           
  & Υπεύθυνος του ΚΠΕ  Σουφλίου 
 
 
 
 
                   Μπουτάκης  Γεώργιος 
 

      Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικοί 
 

1. …………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………….. 
 

3. …………………………………………………….. 


