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ΚOIN:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο του δικτύου Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

Το ΚΠΕ Αρναίας ως συντονιστικό ΚΠΕ του Δικτύου «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά», σε
συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο με θέμα

«Γιατί εξαφανίζονται οι μέλισσες» στις 10-12 Μαΐου 2019.
Το σεμινάριο είναι θεματικό και στο θεωρητικό μέρος του θα περιλαμβάνει εισηγήσεις
σχετικά με τη φυσιολογία της μέλισσας και τη δομή της κοινωνίας της, το ρόλο της άγριας και της
κοινής μέλισσας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τους κινδύνους που την
απειλούν, τα μελισσοκομικά προϊόντα και τη σχέση τους με την τοπική οικονομία, την υγεία την
παράδοση και τον πολιτισμό. Στο βιωματικό μέρος θα προβληθεί ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο
«Ποιος σκότωσε τη μέλισσα», θα παρουσιαστούν στοιχεία της Αριστοτελικής μελέτης σχετικά με τις
μέλισσες, η μελισσοκομική χλωρίδα στον τόπο του Αριστοτέλη και εργαστήρια σχετικά με την
εφαρμογή προγράμματος Π.Ε σχετικής θεματολογίας στη σχολική πράξη. Επίσης θα
περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων στο Δίκτυο σχολείων για
τη διάχυση καλών πρακτικών στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. με θέμα τη μέλισσα.
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν πενήντα (50) εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
κατά προτεραιότητα:
-Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι με το σχολείο τους στο Δίκτυο και δεν έχουν παρακολουθήσει
στο παρελθόν σεμινάριο του Δικτύου.
-Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι με το σχολείο τους στο Δίκτυο.
-Εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. ανάλογης θεματολογίας και να
ενταχθούν στο Δίκτυο.
Επίσης μπορούν να συμμετέχουν έως δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ, οι
εκπαιδευτικοί της Συντονιστικής Επιτροπής και οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας. Οι
Υπεύθυνοι Σ.Δ. ή Π.Ε. μπορούν να συμμετέχουν αν έχουν σχολεία της ευθύνης τους ενταγμένα στο

Δίκτυο (έως τέσσερις Υπεύθυνοι).
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρναίας-Μαθητική
Εστία, όπου και θα διαμένουν οι συμμετέχοντες, καθώς και στα Αρχαία Στάγειρα.
Το ΚΠΕ Αρναίας θα καλύψει για όλους τους συμμετέχοντες:
- Διαμονή
-Ημιδιατροφή
Το κόστος της μετακίνησης θα βαρύνει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ θα καλύψουν τη διαμονή και μετακίνησή τους από τα οικεία Τ.Δ.Ε.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα σταλούν από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν το σεμινάριο στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. του νομού
τους έως την Παρασκευή 5 Απρίλίου 2019. Οι Υπεύθυνοι θα κοινοποιήσουν όλες τις αιτήσεις στο
ΚΠΕ Αρναίας έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν στο ΚΠΕ με fax ή με email. Δεν είναι απαραίτητη η ταχυδρομική αποστολή τους. Τα πρωτότυπα των αιτήσεων θα
κρατηθούν στο αρχείο των Υπευθύνων έως και τη λήξη του σεμιναρίου.
Όταν οι διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων ολοκληρωθούν, ο πίνακας
συμμετεχόντων και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ
Αρναίας στο μενού Νέα-Ανακοινώσεις.
Ακολουθεί αίτηση συμμετοχής

