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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Το ΚΠΕ Καστρίου σας προσκαλεί 

στις 21, 22, 23 & 24 Ιουνίου 2012 

στο τετραήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 

«Φυσική δόμηση και αειφορία» 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες (50 άτομα). 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με την τεχνική της 

κατασκευής (χτίσιμο) με φυσικά υλικά (χώμα, άχυρο, πηλό), η κατανόηση της συνεισφοράς 

τέτοιου είδους κτισμάτων στην ευρύτερη έννοια της αειφορίας, καθώς και η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων. Το τελικό αποτέλεσμα της δράσης αυτής θα είναι 

κατασκευές μικρής κλίμακας, τις οποίες θα φτιάξουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι 

(ξυλόφουρνος και μικροκατασκευές). Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις του εργαστηρίου 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 τις σκηνές (όσοι 

επιθυμούν μπορούν να φέρουν τις δικές τους), υπνόσακους και στρώματα δαπέδου. Στο 

Καταφύγιο υπάρχει 1 κοινόχρηστη κουζίνα, 2 WC και ένα υπαίθριο 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 αυτοκίνητα των 

συμμετεχόντων. Το ΚΠΕ Καστρίου δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους. Η απόσταση 

του Καταφυγίου από το Καστρί είναι περίπου 30 χλμ. και όλος ο δρόμος είναι 

ασφαλτοστρωμένος. Το Καστρί απέχει 27 χλμ. από την Τρίπολη. 

Το ΚΠΕ θα καλύψει τη διατροφή των συμμετεχόντων για όλες τις μέρες εκτός της 

πρώτης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τρόφιμα για την πρώτη μέρα. 

Η αίτηση συμμετοχής στο εργαστήριο μπορεί να υποβληθεί με e-mail ή με Fax προς το 

ΚΠΕ Καστρίου έως τις 10/6/2012. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με γνώμονα την 

εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών ομάδων και με τη σειρά 

προτεραιότητας δήλωσης συμμετοχής. 

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 
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