ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, στο πλαίσιο του Έργου «ΚΕΝΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του νέου
επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΜΕΤ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνει Τριήμερο Υπαίθριο Σεμινάριο Ενηλίκων, στις 1, 2 και 3 Ιουλίου 2018,
με θέμα:

«Προσεγγίζοντας το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στους χώρους του Καταφυγίου του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα και στην
ευρύτερη περιοχή.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 49 εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω διευθύνσεων
εμβέλειας του ΚΠΕ Καστρίου: Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ανατ. Αττικής,
Γ΄ Αθήνας και σε 11 εισηγητές, συνολικά σε 60 άτομα.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
−

να γνωρίσουν το οικοσύστημα του Πάρνωνα, να παρατηρήσουν τη βιοποικιλότητα και να κατανοήσουν την
αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών ζωής,

−

να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής
ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης,

−

να διερευνήσουν διάφορες τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος για το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού ρόλων,

−

να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις για την κατανόηση γεωλογικών φαινομένων ,

−

να μάθουν να προσανατολίζονται με τη χρήση πυξίδας και χάρτη,

−

να παρατηρήσουν τον νυχτερινό ουρανό,

−

να αντλήσουν ευχαρίστηση μέσα από την επαφή τους με τη φύση και τη συνεργασία με τους άλλους.
Στο σεμινάριο όλες οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον.
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Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα και σε σκηνές
δύο ατόμων. Το ΚΠΕ παρέχει τις σκηνές (όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν τις δικές τους), υπνόσακους και
στρώμα δαπέδου.
Το Κ.Π.Ε. Καστρίου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο του ή τη Διαχειριστική του Επιτροπή τα έξοδα για
τη διανυκτέρευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των εισηγητών. (Έξοδα διανυκτέρευσης
αναγνωρίζονται μόνο όταν η απόσταση από την έδρα τού μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα
(160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι
(120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική
χώρα και αντίστροφα, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται για απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά
μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η
συνολική απόσταση από την έδρα τού μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.)
Αιτήσεις συμμετοχής:
Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να
αποστείλουν τις αιτήσεις τους στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή στους Υπεύθυνους
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.
Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν στο ΚΠΕ Καστρίου, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που
θα δηλώσουν συμμετοχή.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί
μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων και, μαζί με τους τελικούς πίνακες των
Συμμετεχόντων (Τακτικών & Αναπληρωματικών), θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καστρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός από τη μία Διεύθυνση θα καλυφθεί από
την άλλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07/2018
10.30 - 11.00

Εγγραφές - Παραλαβή εξοπλισμού στο ΚΠΕ Καστρίου

11.00 - 11.45

Μετακίνηση από το ΚΠΕ Καστρίου στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα

11.45 - 13.15

Στήσιμο σκηνών / Εγκατάσταση στο Καταφύγιο

13.15 - 14.15

Γεύμα
Γνωριμία και δέσιμο της ομάδας.

14.15 - 15.15

15.15 - 18.30
18.30 - 19.00

Γκόβας Νίκος, θεατροπαιδαγωγός
Χολέβα Νάσια, θεατροπαιδαγωγός
Θεατρικό εργαστήρι: «Το τέλειο πάρκο και το δέντρο που ήρθε από μακριά»

Χολέβα Νάσια, θεατροπαιδαγωγός
Διάλειμμα
«Μοντέλα - Προσομοιώσεις και Αναλογική σκέψη στη διδασκαλία Γεωλογίας»

19.00 - 21.00

Λούβαρης Κώστας, ΠΕ04.05
υποψ. Διδάκτωρ στη Διδακτική των Γεω-Επιστημών στο ΕΚΠΑ

21.00 - 22.00

Ανάπαυση

22.00 - 24.00

Ομάδα Α: Μουσική χαλάρωση, Π.Ο. ΚΠΕ Καστρίου
Ομάδα Β: Νυχτερινή πορεία, Π.Ο. ΚΠΕ Καστρίου
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ΔΕΥΤΕΡΑ 02/07/2018

08.30 - 14.00

14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Πορεία από το Καταφύγιο στο οροπέδιο του Πάρνωνα.
Αναγνώριση, φωτογράφιση και συλλογή δειγμάτων φυτών

Καζακώνη Πηνελόπη, ΠΕ12.05, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου
Καλούτση Ματίνα, φυσιοδίφης
Γεύμα
Ανάπαυση
Θεατρικό εργαστήρι: «Βγάζω τη μάσκα... με οδηγό τα τέσσερα στοιχεία της φύσης»

18.00 - 20.30

20.30 - 22.00

Τσαγκαράκη Ευαγγελία, ΠΕ70, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού,
Βγενοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ70,
Φαρμάκη Μαρία, ΠΕ70
Ελεύθερος χρόνος
«Μυθολογία των αστερισμών - Αστροπαρατήρηση»

22.00 - 23.00

Καζακώνη Πηνελόπη, ΠΕ12.05, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου,
Σαββόπουλος Γιώργος, ΠΕ04, αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Καστρίου

ΤΡΙΤΗ 03/07/2018
09.30 - 10.30

10.30 - 12.30

Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε δασικό οικοσύστημα.

Καζακώνη Πηνελόπη, ΠΕ12.05, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου
«Εκπαιδευτικό orienteering:
πλοήγηση σε φυσικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη».

Γιακουμάκης Εμμανουήλ, ΠΕ03
12.30 - 14.00

Αξιολόγηση - Κλείσιμο σεμιναρίου

