ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, στo πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, άξονας προτεραιότητας 7», που
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς
Πόρους, οργανώνει Τριήμερο Υπαίθριο Σεμινάριο Ενηλίκων, στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2015, με
θέμα:

«Προσεγγίζοντας
το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 ενήλικες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε 25 εκπαιδευτικούς των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Καστρίου (Β/θμια: Αχαΐας, Γ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Α/θμια: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Β-Γ Αθήνας) .






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 εικαστικές τεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες, εμπνευσμένες από το
φυσικό περιβάλλον,
να αντλήσουν ευχαρίστηση μέσα από την επαφή τους με τη φύση και με τους άλλους.

Στο σεμινάριο όλες οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον. Η
διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει με έξοδα του ΚΠΕ Καστρίου στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης
στον Πάρνωνα και σε σκηνές δύο ατόμων. Το ΚΠΕ παρέχει σκηνές (όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν
τις δικές τους), υπνόσακους, στρώμα δαπέδου και 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. Το ΚΠΕ Καστρίου δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους. Η απόσταση του Καταφυγίου από το Καστρί (το οποίο
απέχει 27 χλμ. από την Τρίπολη) είναι περίπου 30 χλμ. και όλος ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος.
Το ΚΠΕ θα καλύψει την ημιδιατροφή των συμμετεχόντων για όλες τις μέρες εκτός της τελευταίας.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τρόφιμα για τα υπόλοιπα γεύματα.
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο γίνεται ηλεκτρονικά ή με φαξ στο ΚΠΕ Καστρίου
έως τις 2/6/2015. Πληροφορίες στο 2792022004. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός από τη μία ομάδα ενηλίκων θα καλυφθεί από την άλλη.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο.

Ενδεικτικό πρόγραμμα

(Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων)
Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στο χώρο του καταφυγίου του ΕΟΣ Σπάρτης του Πάρνωνα την Παρασκευή 26-6-2015 στις 9:00 και θα λήξει την Κυριακή στις 14:00. Θα δοθεί δυνατότητα για δωρεάν
διανυκτέρευση από την Πέμπτη 25-6-2015 σε όσους είναι από μακριά.
26-6-2015 πρωί:
Υποδοχή - Καλωσόρισμα - Ενεργοποίηση 5 αισθήσεων -Τυφλή πορεία - Παιχνίδι ξωτικού.
Εργαστήρι: «Ελάτε να γνωριστούμε» (Ενεργοποίηση - Επικοινωνία - Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης - Δέσιμο Ομάδας - Χαλάρωση - Ο κύκλος των γνωριμιών - Ο χάρτης της ομάδας - Καθοδηγούμενη φαντασία - Διερευνητική δραματοποίηση).
26-6-2015 απόγευμα:
Απογευματινό Εργαστήρι «Αλλαγές & μεταβάσεις στη ζωή μας» (Ενεργοποίηση ομάδας - Εγώ και οι
άλλοι - Καθοδηγούμενη φαντασία Αυτογνωσία - Συνειδητοποίηση - Ανάδυση θεμάτων & έκφραση
επιθυμιών - Λήψη απόφασης - Μετάβαση - Δημιουργία δρώμενου)
26-6-2015 βράδυ:
Νυχτερινή Πορεία. «Περπατώ, περπατώ μες στο δάσος, όταν κι ο λύκος είναι εδώ».
27-6-2015 πρωί:
ΟΜΑΔΑ 1: Πορεία από τη Σίταινα στον Πλάτανο (Μπάνιο στο ποτάμι)
Αναγνώριση, φωτογράφιση και συλλογή δειγμάτων φυτών.
Δημιουργία φυτολογίου και παρουσίασης.
ΟΜΑΔΑ 2: Πορεία από το Καταφύγιο στο Οροπέδιο και στην κορυφή του Πάρνωνα.
Αναγνώριση, φωτογράφιση και συλλογή δειγμάτων φυτών.
Δημιουργία φυτολογίου και παρουσίασης.
27-6-2015 απόγευμα:
ΟΜΑΔΑ 1: Δημιουργική γραφή.
ΟΜΑΔΑ 2: «Πάρε θέση: Σχεδιάζοντας παιχνίδι ρόλων με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος».
27-6-2015 βράδυ:
Αστροπαρατήρηση (Παρατήρηση πλανητών με τηλεσκόπιο).
28-6-2015 πρωί:
Αξιολόγηση - Αποχαιρετισμός- Κλείσιμο ομάδας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΠΕΤΕΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού.
ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ, Παιδαγωγός θεάτρου.
ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΕΝΙΑ, Συντονίστρια ομάδας.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ.

