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ΘΕΜΑ: Πρόθεση συμμετοχής στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της 

Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας»  

 

 

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) συντονίζει το Εθνικά θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα 

της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας». Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των 

δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, θα θέλαμε να μας 

ενημερώσετε αν το σχολείο που εκπροσωπείτε επιθυμεί να παραμείνει ή να ενταχθεί σε 

κάποιο ή και στα δύο δίκτυα να δηλώσετε την πρόθεσή τους στις παρακάτω αιτήσεις - 

φόρμες: 

 

I. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» 
https://docs.google.com/forms/d/1W-S5Iow4TDJ8VuFSVXf-tVzhVNGLCm-B5Ep6i9bCyCY/edit?usp=sharing 

Προσοχή: Μην κάνετε απευθείας κλικ πάνω στον σύνδεσμο αντιγράψτε τον σε έναν φυλλομετρητή 

(π.χ.Chrome) και πατήστε ENTER. 

 

II. «Τα Βότανα στη ζωή μας» 
https://docs.google.com/forms/d/1Tmu6H1rhlJmbX4FbQhW6hLhaEoYfRBw45dAm5RS0xhI/edit?usp=sharing 

Προσοχή: Μην κάνετε απευθείας κλικ πάνω στον σύνδεσμο αντιγράψτε τον σε έναν φυλλομετρητή 

(π.χ. Chrome) και πατήστε ENTER. 

 

Δικαίωμα αίτησης παραμονής ή ένταξης έχουν τα σχολεία που πρόκειται να υλοποιήσουν τη 

σχολική χρονιά 2021-2022, σχετικό πρόγραμμα με τη θεματολογία των Δικτύων. 

 

 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν σε δίκτυο, πρέπει να 

συμπληρώσουν την εκάστοτε αίτηση- φόρμα στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος που δίνεται 

παραπάνω, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε: τους παρακάτω ιστοτόπους 

«Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» 

https://petrogefyra.webnode.gr   

 

«Τα Βότανα στη ζωή μας» 

 https://mvotana.weebly.com 

 

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου σε δίκτυο, 

οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη των δικτύων και σας ευχόμαστε 

καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

 
 

 

 

Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε 

 

 

 

 

Μακέλη Γραμματή 
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