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Περιφερειακή Δνση Αθμιας & Βθμιας
Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος

ΘΕΜΑ: «Θερινό Σχολείο 2017»
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να διοργανώσει για τρίτη συνεχόμενη
χρονία, 7ήμερο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από Δευτέρα 3 Ιουλίου έως και Κυριακή 9 Ιουλίου
2017, με θέμα:
«Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή»
Η θεματική του Σεμιναρίου αφορά Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους δασικό,
υδάτινο και ανθρωπογενές Περιβάλλον της Ευρυτανίας σε βιωματικό επίπεδο.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 100 εκπαιδευτικούς Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης:
Α) Κατά προτεραιότητα των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Καρπενησίου (Β/θμια: Λάρισας, Μαγνησίας,
Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής,
Πειραιά και Α/θμια: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Α’ Αθήνας, Ανατ.
Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά).
Β) Των υπολοίπων νομών της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό Στελέχη Υπουργείου, Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ή
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ όλης της χώρας.
Παράλληλοι στόχοι του σεμιναρίου, είναι οι συμμετέχοντες:
Να γνωρίσουν τη Φύση της Ευρυτανίας, μέσα από τη προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής
ισορροπίας και αειφόρου ανάπτυξης.
Να γνωρίσουν και αλληλοδιερευνήσουν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Να αναπτύξουν ομαδικότητα, προσωπική αυτοεκτίμηση, καλλιέργεια του συντονιστικού τους ρόλου και να
αντλήσουν ευχαρίστηση μέσα από τις Υπαίθριες-Ομαδικές Δραστηριότητες στη Φύση.
Να έχουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση, καλλιέργεια και εξέλιξη του Θεσμού της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
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Το σεμινάριο θα γίνει αδαπάνως, με μία μερική οικονομική χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
και τη στήριξη του Δήμου Καρπενησίου, συνεπώς ο κάθε συμμετέχων (είτε επιμορφούμενος, είτε Μέλος
Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ, είτε εισηγητής) θα πρέπει να καλύψει τα οδοιπορικά του έξοδα, τη διαμονή και
διατροφή του και κάθε άλλο κόστος.
Ειδικότερα σχετικά με το κόστος των συμμετεχόντων:
1. Μέσω των αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα για να συνταξιδέψουν με άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, οι
ενδιαφερόμενοι.
2. Διαμονή: 10 € στους ξενώνες της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου (τα 10€ είναι το συνολικό ποσό και για τις
6 διανυκτερεύσεις μαζί) σε έως 50 συμμετέχοντες (με δικά τους σεντόνια και μαξιλαροθήκες), χωρίς όμως πρωινό.
Διευκρινίζεται ότι τα δωμάτια είναι τρίκλινα, με κοινόχρηστες εξωτερικές τουαλέτες και ντους. Σε συνεργαζόμενα
Ξενοδοχεία, η τιμή είναι από 10€ το άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο, 20€ σε μονόκλινο, με πρωινό για τη κάθε μία
διανυκτέρευση.
3. Διατροφή: Για όσους επιθυμούν, θα δοθεί η δυνατότητα για 1 ποιοτικό γεύμα ή δείπνο ημερησίως (δηλαδή
συνολικά 7 γεύματα), αντί του ποσού των 60 € για όλα μαζί.
5. Οι μετακινήσεις προς και από τα πεδία θα γίνονται με τα ΙΧ των συμμετεχόντων.
6. Τυχόν συνοδοί, μπορούν να τύχουν του παραπάνω πακέτου διατροφής, εφόσον ικανοποιηθούν πρώτα οι
συμμετέχοντες. Για την εξωτερική διαμονή σε Ξενοδοχείο δεν υφίσταται περιορισμός για τους συνοδούς.
Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του σεμιναρίου θα συνταχθούν από τη πρώτη μέρα, εθελοντικές Ομάδες
Συνεργατών.
Το ημερήσιο τυπικό πρόγραμμα θα έχει ένα φυσικό πεδίο (δασικό ή υδάτινο), ή ανθρωπογενές της Ευρυτανίας όπου
θα ενσωματώνονται τα περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Καρπενησίου, βιωματικές, υπαίθριες δραστηριότητες
καθώς και εργαστήρια, γεύμα ή δείπνο, και το βράδυ προετοιμασία της επόμενης μέρας.
Η φιλοσοφία του Σεμιναρίου είναι να μπορεί να υπάρχει αλληλοδιδασκαλία και ανταλλαγή πρακτικών, για αυτό θα
δοθεί η δυνατότητα (μέσω των αιτήσεων) σε συμμετέχοντες που επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο,
ή μία βιωματική δραστηριότητα στο πεδίο. Διευκρινίζεται ότι το ΚΠΕ Καρπενησίου πέρα της διάθεσης του χώρου, και
του χρόνου, δεν μπορεί να κάνει κάποια παροχή σε υλικά ή εξοπλισμό. Τα εργαστήρια και οι βιωματικές
δραστηριότητες θα μπουν στο πρόγραμμα ανάλογα με το διατιθέμενο χρόνο, τη συνάφεια με το θέμα του
Σεμιναρίου, την εμπειρία του Εισηγητή, και με σκοπό να μην γίνονται επικαλύψεις. Το τελικό πρόγραμμα θα
διαμορφωθεί μετά τις αιτήσεις, θα σταλεί στον κάθε συμμετέχοντα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ
Καρπενησίου, όπου και θα δοθούν και πρόσθετες λεπτομέρειες:
http://kpe-karpen.eyr.sch.gr/?q=seminars

Αιτήσεις συμμετοχής, απευθείας με συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:
https://goo.gl/forms/MgOMDwrNfDkKjKiG3
Έως το αργότερο τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
Ο Υπεύθυνος

Κοπανάκης Εμμανουήλ

