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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ
«Σο ςειςμικό τόξο που μασ… ενώνει»
Σο ΚΠΕ Λικακιάσ Ηακφνκου, ςτο πλαίςιο του υποζργου 2 (ΑΠ6-Περιφζρειεσ ςε Μετάβαςθ), τθσ πράξθσ: «Κζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ», του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου
Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020», το οποίο χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΣ) & από
Εκνικοφσ Πόρουσ, υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για μακθτζσ/τριεσ και ςεμινάρια περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ για εκπαιδευτικοφσ.
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“Σο ςειςμικό τόξο που μασ… ενώνει” (αρ. ζγκριςθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Τπ.Π.Ε.Θ. 150147/Γ7/2011-2008), που ςυντονίηει το ΚΠΕ Λικακιάσ Ηακφνκου ςυνεχίηει τθ λειτουργία του για δζκατθ ςυνεχι χρονιά.
Προςκαλοφμε τισ ςχολικζσ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (εκπαιδευτικοφσμακθτζσ/τριεσ), που κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 προτίκενται να υλοποιιςουν περιβαλλοντικά
προγράμματα ςχετικά με τισ κεματικζσ ενότθτεσ του δικτφου, να δθλώςουν ςυμμετοχι ςυμπλθρώνοντασ
τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςτο https://goo.gl/forms/U3L1CvO3OVJCRdCW2 ι μζςω του δικτυακοφ τόπου του
ΚΠΕ Λικακιάσ.
Θ διαδικαςία είναι ίδια τόςο για όςουσ ςυμμετείχαν παλαιότερα όςο και για αυτοφσ που επικυμοφν να
ενταχκοφν για πρώτθ φορά ςτο δίκτυο. Θ ςυμμετοχι-ζνταξθ ςτο δίκτυο αφορά το ςχολικό ζτοσ 2017-18.

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ
 Ο ςειςμόσ ωσ φυςικό φαινόμενο (γεωλογικι εξζλιξθ τθσ Γθσ, κίνθςθ λικοςφαιρικών πλακών, κλπ).
 Ενεργά ριγματα.

 Θφαιςτειακι δράςθ και ςειςμοί.
 Επιπτώςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον (κατολιςκιςεισ, ρωγμζσ, ρευςτοποιιςεισ, κ.λ.π.).
 Επιπτώςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον (κτιρια, καταςκευζσ, ςυγκοινωνίεσ, δίκτυα επικοινωνίασ).
 Μεταςειςμικά φαινόμενα και επιπτώςεισ ςτισ ανκρώπινεσ κοινωνίεσ και τον πολιτιςμό.
 ειςμικι δράςθ και επίδραςθ ςτθ λογοτεχνία, ςτθ ηωγραφικι, ςτθν κατοικία, ςτισ κοινωνικζσ δομζσ.
 Ιςτορικά και προϊςτορικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με το ςειςμό (μυκολογία, παραδόςεισ, γνωμικά,
λαϊκι τζχνθ κ.λ.π.).
 Μζκοδοι πρόγνωςθσ των ςειςμών.
 Μζτρα προςταςίασ: πριν το ςειςμό, κατά τθ διάρκεια και μετά το ςειςμό.
 Ανάπτυξθ εκελοντιςμοφ για τθν αντιμετώπιςθ του φαινομζνου.
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