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ΠΡΟ:
 Δ/λζεης Π/ζκηας & Δ/ζκηας Εθπ/ζες
όιες ηες τώρας
 Τπεσζ. τ. Δραζηρηοηήηωλ & Τπεσζ. Π.Ε.
 ΚΠΕ όιες ηες τώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
τ. Μολάδες όιες ηες τώρας
(κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Δθπ/ζεο)

ΘΕΜΑ: «Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ζσκκεηοτή ζε επηκορθωηηθό
ζεκηλάρηο ηοσ Εζληθού Θεκαηηθού Δηθηύοσ “Αισ <Οη> θοιογία”» ποσ
ζσληολίδεη ηο ΚΠΕ Μεζοιογγίοσ
Σν ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ ζην πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δξάζεώλ ηνπ γηα ην έηνο
2016-2017 θαη ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(ΚΠΔ)-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»

κέζσ

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνύ

Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζρεδηάδεη ηελ πινπνίεζε Δπηκνξθσηηθνύ εκηλαξίνπ ζην Μεζοιόγγη ηο
άββαηο 20 Μαΐοσ 2017, κε ηίηιν:
"Αισ <Οη> θοδοκώληας ηο θοηλό κας κέιιολ"

Σν ζεκηλάξην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Αισ <Οη> θοιογία» πνπ ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ
Μεζνινγγίνπ θαη ε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ ζα είλαη κίαο εκέξαο, ελδεηθηηθά από
09:00πκ έσο 16:00κκ.

θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ Πξνγξάκκαηα Π.Δ. ηόζν ζρεηηθά κε ην Δζληθό
Θεκαηηθό Γίθηπν «Αιπ <Οη> θνινγία» όζν θαη γεληθόηεξα πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο
γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία.
ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλνληαη:
- Η παξνπζίαζε ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ Roots & Shoots (Ρίζες και Βλαστοί) πνπ
δηεπζύλεη ε Σδέηλ Γθούληοι (Jane Goodall), ώζηε λα ην γλσξίζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο, ζηελ
πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ θαη ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλδξνκή καζεηώλ
θαη εθπαηδεπηηθώλ. Σν Γηεζλέο Γίθηπν ζα παξνπζηάζεη ε εθπξόζσπνο ηνπ Roots
& Shoots ζηελ Διιάδα, θα Δπθξνζύλε Γνπβίηζα - Βηνιόγνο, ππεύζπλε
ζεκηλαξίσλ Roots & Shoots Greece, ππνςήθηα Γξ. Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
Αεηθνξία. ηόρνο είλαη, κέζα από ηελ πινπνίεζε βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ, ε
αμηνπνίεζε ησλ κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπ Γηθηύνπ ζηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Μέζσ ηεο κεζόδνπ επίιπζεο
πξνβιήκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί ζα δνπιέςνπλ κεηαμύ ηνπο θαη ζα γλσξίζνπλ
επηπιένλ ηερληθέο εμνηθείσζεο ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ
θαη δεζκεύζεσλ γηα καθξνπξόζεζκεο αιιαγέο ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνύλ
δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο, αλζξσπηζηηθήο ή θηινδσηθήο θύζεο.
- Η εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε ζθνπηά ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο. Σν ζρεηηθό εξγαζηήξην θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
ζα παξνπζηάζεη ν θ. ηαύξνο Καξαγεσξγάθεο - Γξ. Φηινζνθίαο, αμηνπνηώληαο
ηε κέζνδν ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε:
 ε Δθπαηδεπηηθνύο ηεο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην
Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν «Αιπ <Οη> θνινγία θαη νη νπνίνη θαηά ην ηξέρνλ
ζρνιηθό έηνο 2016-2017 πινπνηνύλ πξόγξακκα Π.Δ. ζρεηηθό κε ην Γίθηπν.
 ε Δθπαηδεπηηθνύο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Αηησιναθαξλαλίαο.

 ε Δθπαηδεπηηθνύο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο πνπ πινπνηνύλ ή
ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ.
 ε Τπεπζύλνπο, Αλαπιεξσηέο Τπεπζύλνπο θαη Μέιε ησλ Π.Ο. ησλ ΚΠΔ ηεο
ρώξαο πνπ αλήθνπλ ζε πλεξγαδόκελα ΚΠΔ ηνπ Γηθηύνπ (έσο δύν κέιε από
θάζε ΚΠΔ) ή ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Π.Ο. ηνπ Γηθηύνπ.
 ε Δθπαηδεπηηθνύο θαη Τπεπζύλνπο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ή Π.Δ. πνπ
ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηθηύνπ ή ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Γηθηύνπ.
 ε Τπεπζύλνπο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ή Π.Δ. ησλ νπνίσλ ζρνιεία ηεο
Γηεύζπλζήο ηνπο είλαη εληαγκέλα ζην Γίθηπν.
Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μεζνιόγγη. Σν Κ.Π.Δ Μεζνινγγίνπ ζα
θαιύςεη από ην Σερληθό Γειηίν Έξγνπ ηα έμνδα δηαηξνθήο, δηακνλήο θαη σξηαίαο
απνδεκίσζεο ησλ εηζεγεηώλ/επηκνξθσηώλ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο κε ιεσθνξείν από
ην ΚΠΔ ζην πεδίν όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηα έμνδα δηαηξνθήο ηεο νξγαλσηηθήο
επηηξνπήο, ηα έμνδα πξνβνιήο (αθίζεο, πξνζθιήζεηο θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα έμνδα ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ κπνπθέ πνπ ζα πξνζθεξζεί (θαθέο, ηζάη, βνπηήκαηα, ζάληνπηηο,
θιπ).
Σα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο.
Ωο πξνο ηε δηακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε
κεγαιύηεξε ησλ 160 ρηιηνκέηξσλ από ην Μεζνιόγγη, εθόζνλ ε θάιπςή ηεο είλαη
αδύλαηε από ην ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ ιόγσ ησλ πνιύ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ ησλ ΚΠΔ
θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ελεκεξώλνπκε όηη ζα ππάξμνπλ πνιύ
πξνζηηέο ηηκέο γηα ηε δηακνλή ζηα μελνδνρεία ηεο πόιεο κεηά ηε ζρεηηθή επηθνηλσλία
πνπ έρνπκε θάλεη γηα ην ζθνπό απηό.
Σα έμνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ
ζπλεξγαδνκέλσλ ΚΠΔ ζα θαιπθζνύλ από ηα νηθεία Σερληθά Γειηία Έξγνπ.
Παξαθαινύληαη:
Α) Οη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην ηνπ Γηθηύνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ επηζπλαπηόκελε
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηνλ/ελ Τπεύζπλν/ε ρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ ή Π.Δ. ηεο Γ/ζεο Δθπ/ζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ έσο ηε Σεηάρηε 26
Απρηιίοσ 2017.

Β) Οη Τπεύζπλνη ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ή Π.Δ. λα θνηλνπνηήζνπλ ειεθηξνληθά
ΠΙΝΑΚΑ κε ηα νλόκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα
ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην θαζώο θαη ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ έσο ηελ
Πέκπηε 27 Απρηιίοσ 2017.
Γ) Οη Δθπαηδεπηηθνί-Μέιε ησλ Π.Ο. ησλ ΚΠΔ νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην ηνπ Γηθηύνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ επηζπλαπηόκελε
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζην ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ έσο ηελ
Πέκπηε 27 Απρηιίοσ 2017.
Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ αηηήζεσλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ
Μεζνινγγίνπ ν Πίλαθαο πκκεηερόλησλ θαζώο θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ
ζεκηλαξίνπ.
σλεκκέλα: ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Η Τπεύζσλε ηοσ ΚΠΕ Μεζοιογγίοσ
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