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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών με συνδιοργάνωση από το ΚΠΕ 

Άμφισσας  

 

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,  

Είσαι εκπαιδευτικός του καταλόγου αποδεκτών της παρούσας πρότασης;  

Πιστεύεις ότι η εκπαιδευτική πράξη πρέπει να αποκωδικοποιεί στον μαθητή τη ζωή και ό,τι τον περιβάλλει;  

Θεωρείς ότι πολιτισμός και περιβάλλον είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τον άνθρωπο; Προτάσσεις την ανάγκη η 

εκπαιδευτική κοινότητα να προβληματιστεί επ’ αυτού και επί της ανάγκης προστασίας και διάσωσής τους;  

Ενδιαφέρεσαι έχοντας το Δελφικό τοπίο ως σημείο αναφοράς κι έρευνας  να το προσεγγίσεις ως μελετητής; 

Πεποίθησή σου είναι ότι καταρχάς ο μαθητής ως πρωταγωνιστής  και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο 

να συνδιαμορφώνουν το αντικείμενο και τη μεθοδολογία μάθησης; 

Θέτεις την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση ως  κεντρικό σημείο αναφοράς της Εκπαίδευσης;  

Τότε σε προσκαλούμε στο επικείμενο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Το Λάλον Ύδωρ στο Δελφικό Τοπίο ανά 

τους αιώνες».  

Συγκεκριμένα, 

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, ως συντονιστικός φορέας του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη», σε συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Άμφισσας, προτίθενται να 

πραγματοποιήσουν την προαναφερόμενη 3ήμερη επιμορφωτική δράση /σεμινάριο.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από τις  22  έως  τις 24 Ιουνίου  2018, στην Άμφισσα και στους Δελφούς.  

Το σεμινάριο  απευθύνεται σε:  

(α) εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ανατ. Αττικής,  Ανατ. 

Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κοζάνης, Χαλκιδικής, Γρεβενών, 

Καστοριάς, Φλώρινας, Πειραιά, Λάρισας και Ηλείας περιοχών εμβέλειας του ΚΠΕ Άμφισσας  και του ΚΠΕ Έδεσσας 

Γιαννιτσών, σύμφωνα με τους αποδέκτες αυτού του εγγράφου, 

(β) εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,  μέλη του ανωτέρω Δικτύου  προερχόμενα από την  

επικράτεια,  σε Υπεύθυνους Σχ. Δραστηριοτήτων/ΠΕ και Μέλη ΠΟ ΚΠΕ συνεργαζόμενους με το εν λόγο Δίκτυο.   

  

Σύνολο επιμορφούμενων 50 άτομα. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Μύλοι, Περιοχή Καταρρακτών, Έδεσσα 

Ταχ.Κώδικας: 58200,  

Τηλ: 23810-51337, fax: 23810-21737 

e-mail: mail@kpe-edess.pel.sch.gr  

Ιστοσελίδα: http://kpe-edess.pel.sch.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Ιπποκράτους 3, Άμφισσα 

Ταχ.Κώδικας: 33100 

Τηλ: 22650-79180 , fax: 22650-79180 

e-mail: kpeamf2@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.kpeamfissas.edu.gr 

Πληροφορίες : Σοφία Θεοδωρίδου,  

                         Μιχάλης Θεοχαρόπουλος  

                           

 

Αρ.  Πρωτ.: 17,  Έδεσσα,  19/04/2018 

ΠΡΟΣ:   

1. Εκπαιδευτικούς δια των οικείων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων: Φωκίδας, Βοιωτίας, 

Εύβοιας, Ανατ. Αττικής,  Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, 

Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κοζάνης, Χαλκιδικής, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, , Πειραιά, Αν Αττικής, Ανατ. Αττικής,  

Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 

Πιερίας, Σερρών, Κοζάνης, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλώρινας, 

Λάρισας και Ηλείας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

2.Εκπαιδευτικούς-Μέλη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΕΘΔΠΕ) «Νερό και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη», μέσω Υπευθύνων  Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΠΕ 

οικείας Δ/νσης 

3.Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΠΕ και Μέλη ΠΟ ΚΠΕ, 

Συνεργάτες του ΕΘΔΠΕ  «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη»  
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Στόχοι της επιμόρφωσης  είναι: 

 να προωθηθεί η  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία στη σχολική κοινότητα. 

 Να διερευνηθεί  και να τεκμηριωθεί η διττή ταυτότητα, πολιτιστική και περιβαλλοντική, του Δελφικού 

τοπίου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του  ως ζώνης προστασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000. 

 

 να ανασχεθεί η αλλοίωση των τοπίων και να προστατευθούν ως  πολιτιστικός και περιβαλλοντικός πόρος 

ταυτόχρονα. 

 

 να διαμορφωθεί το πλαίσιο συνεργασιών για την προστασία και τη διαχείριση των τοπίων μέσα από  την 

ανάδειξη της  συμβολής τους στην ατομική και κοινωνική ευημερία. 

 να διερευνηθούν οι δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας φορέων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

σχολικών ομάδων και τοπικής κοινωνίας με τις αειφορικές εκπαιδευτικές δομές των ΚΠΕ, και ειδικότερα με 

τα εμπλεκόμενα σε αυτήν την επιμορφωτική  δράση Κέντρα Έδεσσας Γιαννιτσών και  Άμφισσας. Αφόρμηση 

θα είναι η θεματική του ανωτέρω αναφερόμενου εθνικού δικτύου του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών,  το  

περιβάλλον και η αειφορική διαχείρισή του και με μέσα καινοτόμα εργαλεία εκπαίδευσης και το ιστορικό 

αποτύπωμα του παρελθόντος.  

 η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο λειτουργίας του  παραπάνω Δικτύου. 

 

Ειδικότερα καλούνται να εμπλουτίσουν την επιμόρφωση με αναρτημένο poster διάστασης 50Χ70 i)τα μέλη ΚΠΕ 

αναφορικά με έργο του Κέντρου τους που σχετίζεται με  το Νερό, ii)οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΠΕ 

σχετικά με τις δράσεις τους  στη θεματική του Νερού, καθώς και iii)οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναφορικά με το 

πολύμηνο πρόγραμμα που υλοποιούν στη θεματική του Νερού. 

  

Οι δαπάνες διαμονής (ξενώνας ΚΠΕ Άμφισσας), καφέ-σνακ, πρωινών, ενός γεύματος και δείπνων, καθώς  και 

μετακίνησης στο πεδίο με λεωφορείο θα καλυφθούν από τα Κ.Π.Ε Έδεσσας-Γιαννιτσών και ΚΠΕ Άμφισσας.  

 

Οι εκπαιδευτικοί  που εκπροσωπούν τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ θα καλύψουν τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 

τους από το Τεχνικό Δελτίο του Κέντρου τους.  

 

Η δαπάνη μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα βαρύνει τους ίδιους. 

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, 

να αιτηθούν τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας την αίτησή τους  

α)μέσω του παρακάτω υπερσύνδεσμου, https://goo.gl/forms/NPOwIXWkOFKvpHGd2 ,   καθώς και με 

υποχρέωση να αποσταλεί πρωτότυπα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη η αίτησή τους, στους Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (μόνο για συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς), το αργότερο έως  τις 

02/06/2018,  

β) μέσω του παρακάτω υπερσύνδεσμου, https://goo.gl/forms/bVYMaNQBQCxFdUc92  ,  το αργότερο έως  τις 

02/06/2018,  (για Υπεύθυνους ΣΔ/ΠΕ) και  

γ) μέσω του παρακάτω υπερσύνδεσμου,  https://goo.gl/forms/ZX2waVL0VwNA3BQf2 , το αργότερο έως  τις 

05/06/2018  (για εκπροσώπους συνεργαζόμενων ΚΠΕ). 

 

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις  σχετικές 

ενέργειες τους έως τις  05/06/2018.  
Με εκτίμηση  

 

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Άμφισσας 

                                                                                                                  Μιχάλης Θεοχαρόπουλος 

H Υπεύθυνη του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών 

                        Σοφία Θεοδωρίδου  

https://goo.gl/forms/NPOwIXWkOFKvpHGd2
https://goo.gl/forms/bVYMaNQBQCxFdUc92
https://goo.gl/forms/ZX2waVL0VwNA3BQf2
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