
 

     

 
 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε Τριήμερο Υπαίθριο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

24, 25 και 26 Ιουνίου 2016 
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Παρανεστίου, στο 

πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περ/κή Εκπ/ση, μέσω του Επιχει-

ρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους, θα υλοποιήσουν βιωμα-

τικό σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» στις 24, 

25 και 26 Ιουνίου 2016, με τίτλο: 

«Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 60 εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Διευ-

θύνσεων Ηπείρου,  Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Κρήτης, Ν. Ν. Αιγαίου, Στερεάς 

Ελλάδος και Πελοποννήσου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία εί-

ναι ενταγμένα στο Δίκτυο «Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.» 

 20 εκπαιδευτικούς, μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ, με προτεραιότητα στα ΚΠΕ που είναι συνεργαζόμενα με 

το Δίκτυο Δικτύου (ένα άτομο από κάθε ΚΠΕ). 

Στο σεμινάριο, όλες οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον. 

Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει σε σκηνές δύο ατόμων ή στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης 

στον Πάρνωνα. Το ΚΠΕ παρέχει 25 σκηνές (όσοι έχουν δική τους σκηνή, καλό θα ήταν να τη φέρουν), 

54 υπνόσακους, 50 στρώματα δαπέδου και λίγες ντουσιέρες με νερό σε πλαστικές θήκες. Στο καταφύγιο 

υπάρχει 1 κοινόχρηστη κουζίνα, 2 WC και ένα υπαίθριο (με κρύο νερό) ντους. Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να έχουν μαζί τους σκεύη τροφής, καπέλα, σάκους πλάτης, φανούς νύχτας, κατάλληλα ρούχα και 

υποδήματα. Για την καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του σεμιναρίου, θα συνταχθούν ομάδες εργασίας-

εθελοντών για τα αυτοδιαχειριζόμενα γεύματα, τη μεταφορά αγαθών και υλικών, και την καθαριότητα.  

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους. Δεν καλύπτονται 

τα έξοδα μετακίνησής τους. Η απόσταση του Καταφυγίου από το Καστρί (το οποίο απέχει 27 χλμ. από την 

Τρίπολη) είναι περίπου 25 χλμ. και όλος ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος.  

http://dellad.pde.sch.gr/
http://attik.pde.sch.gr/


 

Τα ΚΠΕ Καστρίου και Παρανεστίου θα καλύψουν  

 τη διημέρευση ή διανυκτέρευση των συμμετεχόντων στο καταφύγιο, 

 την ημιδιατροφή των συμμετεχόντων για όλες τις μέρες εκτός της τελευταίας. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τρόφιμα για τα υπόλοιπα γεύματα που να μη χρειάζονται ψυγείο. 

Για τους συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ, η διαμονή και η μετακίνησή τους θα καλυφθούν από τα τεχνικά 

δελτία των οικείων ΚΠΕ. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους (Υπόδειγμα 1) στους 

Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. του νομού τους έως την Τετάρτη 25 Μαΐου. Οι Υπεύ-

θυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Καστρίου έως την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 13:00, 

την κατάσταση με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών, με διαβιβαστικό από το Διευθυντή Εκπαίδευσης 

της βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Παρακαλούνται επίσης οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή 

Π.Ε., μαζί με την κατάσταση να αποστείλουν και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών με Fax ή email. 

Τα μέλη των ΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο ΚΠΕ Καστρίου το Υπό-

δειγμα 2 έως την Τετάρτη 25 Μαΐου. 

Ως ημέρες μετακίνησης υπολογίζονται τρεις και για τη νησιωτική Ελλάδα τέσσερις. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο. 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στο χώρο του Καταφυγίου του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα την Παρα-

σκευή 26-6-2016 στις 9:00 και θα λήξει την Κυριακή στις 14:00. Θα δοθεί δυνατότητα για δωρεάν δια-

νυκτέρευση από την Πέμπτη 25-6-2016 σε όσους είναι από μακριά.  

23-6-2016 βράδυ:  Εισηγήσεις. 

24-6-2016 πρωί:  Υποδοχή- Καλωσόρισμα - Παιχνίδι ξωτικού. 

 Εργαστήρι: «Ελάτε να γνωριστούμε». 

 Χωρισμός σε ομάδες: 

 ΟΜΑΔΑ 1: Θεατρικό εργαστήρι. 

  Μολογούση Σόνια, θεατροπαιδαγωγός 

 ΟΜΑΔΑ 2: Δράσεις προσωπικής πρόκλησης και ενεργοποίησης . 

  Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Παρανεστίου  

 ΟΜΑΔΑ 3: Περιβαλλοντικό μονοπάτι (ενεργοποίηση των αισθήσεων -  

  τυφλή πορεία - μαθηματικά και περιβάλλον - land art - 

  χαϊκού - δραστηριότητες αναγνώρισης φυτών). 

  Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Καστρίου  

24-6-2016 απόγευμα: Εναλλαγή των ομάδων στα εργαστήρια. 

24-6-2016 βράδυ: Εισηγήσεις. 

 Αστροπαρατήρηση - Παρατήρηση πλανητών με τηλεσκόπιο. 

25-6-2016 πρωί: Πορεία από το Καταφύγιο στο Οροπέδιο και στην κορυφή του Πάρνωνα.  

25-6-2016 απόγευμα: Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με βιωματικές τεχνικές, από τα  

 μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ. 

26-6-2016 πρωί: Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με βιωματικές τεχνικές, από τα  

 μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ. 

 Αξιολόγηση - Αποχαιρετισμός- Κλείσιμο ομάδας.  


