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ΚOIN:

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για ςυμμετοχή ςε ςεμινάριο του δικτφου Μέλιςςασ έργα, ανθρώπων αγαθά»

Το ΚΡΕ Αρναίασ ωσ ςυντονιςτικό ΚΡΕ του Δικτφου «Μζλιςςασ ζργα, ανκρϊπων αγακά», ςε
ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΚΕΝΤΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΡΕ)-ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ» μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τθ
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διοργανϊνει τριιμερο ςεμινάριο με κζμα

«Η μζλιςςα ςτην εκπαίδευςη για την αειφορία» ςτισ 4-6 Μαΐου 2018.
Το ςεμινάριο είναι κεματικό και ςτο κεωρθτικό μζροσ του κα περιλαμβάνει ειςθγιςεισ
ςχετικά με τθ φυςιολογία τθσ μζλιςςασ και τθ δομι τθσ κοινωνίασ τθσ, το ρόλο τθσ άγριασ και τθσ
κοινισ μζλιςςασ ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ γθσ, τα μελιςςοκομικά προϊόντα και τθ
ςχζςθ τουσ με τθν τοπικι οικονομία, τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό. Στο βιωματικό μζροσ κα
παρουςιαςτεί θ Αριςτοτελικι μελζτθ ςχετικά με τισ μζλιςςεσ, θ μελιςςοκομικι χλωρίδα ςτον τόπο
του Αριςτοτζλθ και εργαςτιρια ςχετικά με τθν εφαρμογι προγράμματοσ Ρ.Ε ςχετικισ κεματολογίασ
ςτθ ςχολικι πράξθ.
Στο ςεμινάριο κα ςυμμετζχουν ςαράντα (45) εκπαιδευτικοί τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
κατά προτεραιότθτα:
-Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμζνοι με το ςχολείο τουσ ςτο Δίκτυο και δεν ζχουν παρακολουκιςει
ςτο παρελκόν ςεμινάριο του Δικτφου.
-Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμζνοι με το ςχολείο τουσ ςτο Δίκτυο.
-Εκπαιδευτικοί που προτίκενται να υλοποιιςουν πρόγραμμα Ρ.Ε. ανάλογθσ κεματολογίασ και να
ενταχκοφν ςτο Δίκτυο.
Επίςθσ μποροφν να ςυμμετζχουν ζωσ δφο (2) εκπαιδευτικοί από κάκε ςυνεργαηόμενο ΚΡΕ, οι
εκπαιδευτικοί τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ και οι εκπαιδευτικοί τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ. Οι
Υπεφκυνοι Σ.Δ. ι Ρ.Ε. μποροφν να ςυμμετζχουν αν ζχουν ςχολεία τθσ ευκφνθσ τουσ ενταγμζνα ςτο
Δίκτυο (ζωσ τζςςερισ Υπεφκυνοι).
Οι εργαςίεσ του ςεμιναρίου κα γίνουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΡΕ Αρναίασ-Μακθτικι Εςτία,

όπου και κα διαμζνουν οι ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και ςτα Αρχαία Στάγειρα.
Το ΚΡΕ Αρναίασ κα καλφψει για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ:
- Διαμονή ( Πςοι εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 160 χλμ. από τθν Αρναία,
κα πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα μετακινθκοφν με το αυτοκίνθτό τουσ ι με
λεωφορείο εφόςον θ απόςταςθ είναι μικρότερθ των 120 χλμ.)
-Ημιδιατροφή
Σο κόςτοσ τησ μετακίνηςησ θα βαρφνει τουσ ίδιουσ.
Οι εκπαιδευτικοί των ΚΡΕ κα καλφψουν τθ διαμονή και μετακίνηςή τουσ από τα οικεία Σ.Δ.Ε.
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα ςταλοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να
παρακολουκιςουν το ςεμινάριο ςτουσ Τπεφθυνουσ χολικών Δραςτηριοτήτων ή Π.Ε. του νομοφ
τουσ ζωσ τθ Δευτζρα 19 Μαρτίου 2018. Οι Υπεφκυνοι κα κοινοποιιςουν τισ αιτιςεισ ςτο ΚΡΕ
Αρναίασ ζωσ τθν Πζμπτη 22 Μαρτίου 2018.
Όταν οι διαδικαςίεσ επιλογήσ των ςυμμετεχόντων ολοκληρωθοφν, ο πίνακασ
ςυμμετεχόντων και το πρόγραμμα του ςεμιναρίου θα αναρτηθοφν ςτην ιςτοςελίδα του ΚΠΕ
Αρναίασ ςτο μενοφ Νζα-Ανακοινώςεισ.
Ακολουκεί αίτθςθ ςυμμετοχισ

ΚΕΝΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΙΑΣ
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Στο ςεμινάριο του Ε.Θ.Δ.
Μέλιςςασ έργα, ανθρώπων αγαθά
«Η ΜΕΛΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»
4-6 Μαΐου 2018
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ
ΑΙΘΜΟΣ ΜΗΤΩΟΥ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Συμμετζχω ςτο Δίκτυο ΝΑΙ
Ραρακολοφκθςα ςτο
παρελκόν ςεμινάριο
του Δικτφου
ΝΑΙ
Επικυμϊ
διανυκτζρευςθ ςτο ΚΡΕ ΝΑΙ
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ημ.: Η αίτθςθ δεςμεφει τον αιτοφμενο μετά τθν επιλογι του για ςυμμετοχι. Εάν για
ςοβαροφσ λόγουσ αδυνατεί ο εκπ/κόσ να παρακολουκιςει το ςεμινάριο κα πρζπει να
ειδοποιιςει ζγκαιρα ϊςτε να μπορεί να αντικαταςτακεί.

