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ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες
των Δ/σεων Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπσης της χώρας
(μέσω των Υπεύθυνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων)
ΚΠΕ χώρας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Τριήμερο Σεμινάριο
Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον»
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, στα
πλαίσια του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» 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,

διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης,
τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που
συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο: «Το
Δίκτυο τουρισμός και Περιβάλλον στα χρόνια της Αειφορίας».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29, το Σάββατο 30
Μαρτίου και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ
Αρχανών (Παλιό Κτήριο Δίας, Αρχάνες). Θα ξεκινήσει στις 15:30 της
Παρασκευής και θα λήξει στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής και
απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς της χώρας.
Στόχος του Σεμιναρίου είναι: α) η προώθηση των δραστηριοτήτων του
Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον», β) η ανάδειξη καλών πρακτικών σε
θέματα αειφόρου τουρισμού, γ) Η αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας
του δικτύου στο πέρασμα των χρόνων και δ) οι προοπτικές για νέες θεματικές
ενότητες στην εκπαίδευση για την αειφορία στη σημερινή εποχή, ε) ο ρόλος
των ΚΠΕ στην προώθηση δράσεων για τον αειφόρο τουρισμό της χώρας μας.
Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν :
α) εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο
θεματικό δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον».
β) εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου (2 μέλη της
Π.Ο από κάθε ΚΠΕ)
γ) Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων που σχολεία της
Δ/νσης τους ανήκουν στο δίκτυο.
δ) Εκπαιδευτικοί της συντονιστικής επιτροπής και της Παιδαγωγικής
ομάδας του Δικτύου
ε) Εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και θα
παρουσιάσουν εργασίες, αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος
του προβλεπόμενου

Στο σεμινάριο μπορούν να παρουσιαστούν, από όλους τους συμμετέχοντες,
δράσεις-εργασίες-ανακοινώσεις στα πλαίσια του δικτύου ¨Τουρισμός και
περιβάλλον¨.
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προβλεπόμενου αριθμού θα προηγηθούν όσοι έχουν δηλώσει παρουσίαση.
Οι θεματικές ενότητες μπορεί να είναι δράσεις –δραστηριότητες που αφορούν
την περιοχής τους και προωθούν τις δράσεις του δικτύου και μπορούν να
αναφέρονται στα παρακάτω:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός
ΚΠΕ και Αειφόρος τουρισμός
Συνεργασία δικτύων σε θέματα αειφόρου τουρισμού
Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου τουρισμού (ανάδειξη
φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής)
Προώθηση τοπικών καλλιεργειών, προϊόντων και υπηρεσιών
Αειφόρος τουρισμός και οικονομία της περιοχής
Βιοποικιλότητα τουριστικής περιοχής (πανίδα και χλωρίδα)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και Αειφορία
Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων και δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον»
Δράσεις- εργασίες-ανακοινώσεις
ΟΙ συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν την πρόταση τους στο ΚΠΕ Αρχανών
για να παρουσιάσουν στο σεμινάριο (εισήγηση, εργαστήριο ή άλλο).

Οι

ανακοινώσεις-εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι γραμμένες
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συνεδρίων της ΠΕΕΚΠΕ (επισυνάπτεται

αντίστοιχο έντυπο) για να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή τους. Η Παιδαγωγική
ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών θα αναλάβει τον έλεγχο της δομής
τους όπως επίσης και τη διανομή τους σε μορφή cd σε όλους τους
συμμετέχοντες. Οι συγγραφείς θα είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα και
εγκυρότητα τους. Οι ολοκληρωμένες εργασίες που θα συγκεντρωθούν για
καταγραφή στο cd χρειάζεται να αποσταλούν ηλεκτρονικά από όλους στο
ΚΠΕ Αρχανών μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2013 στο mail@kpearchan.ira.sch.gr.
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στους Υπεύθυνους
Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων τους μέχρι την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου 2013.
Οι αιτήσεις από τα συνεργάζομενα ΚΠΕ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
απευθείας στο ΚΠΕ Αρχανών mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή με Φαξ στο
2810752970 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013 στο ΚΠΕ Αρχανών.
Οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν τις
αιτήσεις
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2013 ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ

Αρχανών mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή με Φαξ στο 2810752970, έτσι ώστε
να διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
Το ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών από το Τεχνικό του δελτίο, θα καλύψει τα
έξοδα:
Διαμονή (2 βραδιές) και διατροφή των εκπαιδευτικών των σχολικών
μονάδων, των εκπαιδευτικών της Παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου
και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των μελών της Συντονιστικής
επιτροπής του Δικτύου

Διατροφή των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ
Η μετακίνηση και διαμονή των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του
δικτύου θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ.
Από κάθε σχολείο του Δικτύου μπορεί να συμμετέχει 1 εκπαιδευτικός. Από
κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με δική τους δαπάνη.
Επισυνάπτονται:
Αίτηση συμμετοχής
Προδιαγραφές εργασιών
**Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Παιδαγωγική ομάδα του
ΚΠΕ Αρχανών.
Ενδεικτικό πρόγραμμα
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
Πρωί
11:00 – 14:00 Συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής και
Παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον». Οι
Θεματικές ενότητες του Δικτύου, συνεργασίες, προτάσεις, αξιολόγηση
Απόγευμα (Αρχή Σεμιναρίου)
15:30 -16:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
16:30- 18:00 εισηγήσεις προσκεκλημένων εισηγητών
18:00-21:30 Εισηγήσεις, εργαστήρια συμμετεχόντων
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013
Πρωϊ
9:00- 14:00 Επίσκεψη στο πεδίο-Βιωματικά εργαστήρια

Απόγευμα
17:00-21:30 Εισηγήσεις, εργαστήρια συμμετεχόντων

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013
9:00-12:00 Εισηγήσεις, εργαστήρια συμμετεχόντων
12:00- 14:00 (Στρογγυλό τραπέζι-εξέλιξη δικτύου-προτάσεις)
14:30-15:30 Αξιολόγηση- Κλείσιμο του Σεμιναρίου
Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Σφακιανάκη Μαρία

