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Διεφκυνςθ

Κοιν.: Περιφερειακι Δνςθ Ακμιασ & Βκμιασ Εκπ/ςθσ
τερεάσ Ελλάδοσ

ΘΕΜΑ: « Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςε ςεμινάριο του Ε.Θ. Δικτφου Τπαίκρια Ζωι
και Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»
Τα ΚΡΕ Καρπενθςίου και Ραρανεςτίου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΚΕΝΤΑ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (ΚΡΕ)-ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ» μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ», με τθ
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διοργανϊνουν τριιμερο ςεμινάριο με
κζμα «Ευρυτανία: Μάγεμα Φφςθσ κι Όνειρο» ςτισ 22, 23 και 24 Ιουνίου 2018. Οι εργαςίεσ του
ςεμιναρίου κα διεξαχκοφν ςτισ καταςκθνωτικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Αγίασ Σωτιρασ, ςτθ Φραγκίςτα
Ευρυτανίασ, μετά τθν ευγενικι παραχϊρθςι τουσ από τθν Ιερά Μθτρόπολθ Καρπενθςίου.
Το ςεμινάριο είναι ςτο πλαίςιο του ΕΘΔ του ΚΡΕ Ραρανεςτίου με τίτλο:
«Τπαίκρια Ζωι και Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»
και ο ςτόχοσ είναι θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ, που κα
εφαρμοςτεί με τθν υπαίκρια διαβίωςθ ςτο φυςικό περιβάλλον και με τθ διεξαγωγι υπαίκριων
δραςτθριοτιτων.
Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε 80 Εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ και κατά προτεραιότθτα:
Α) Σε εκπαιδευτικοφσ -μζλθ του Δικτφου «Υπαίκρια Ηωι και Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»
Β) Σε εκπαιδευτικοφσ των Νομϊν Εμβζλειασ του ΚΡΕ Καρπενθςίου:
Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ: Αιτωλοακαρνανίασ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Ευρυτανίασ, Φκιϊτιδασ,
Φωκίδασ, Ανατολικισ Αττικισ, Δυτικισ Αττικισ, Αϋ Ακινασ, Ρειραιά.
Επιπλζον των παραπάνω, μποροφν να
ςυμμετζχουν ζωσ 2 εκπαιδευτικοί από κάκε
ςυνεργαηόμενο ΚΡΕ (ζωσ 4 ΚΡΕ ςυνολικά), οι εκπαιδευτικοί τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ και τθσ
Ραιδαγωγικισ Ομάδασ του Δικτφου και οι Υπεφκυνοι Σ.Δ. ι Ρ.Ε. των νομϊν εμβζλειασ του ΚΡΕ
Καρπενθςίου.

Θ διαμονι είτε ςτουσ κοιτϊνεσ τθσ καταςκινωςθσ είτε ςε ςκθνζσ, κα είναι δωρεάν, όπωσ και θ
χριςθ κοινόχρθςτων WC και ντουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να φζρουν μαηί τουσ τον προςωπικό
τουσ εξοπλιςμό (ςκθνι, υπνόςακο, ςεντόνια, μαξιλάρι κλπ)
Τα ΚΡΕ Καρπενθςίου και Ραρανεςτίου κα καλφψουν για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 2 γεφματα.
Οι εκπαιδευτικοί των ΚΡΕ κα καλφψουν τθ μετακίνθςι τουσ από τα οικεία τουσ Τ.Δ.Ε., ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ τθσ πράξθσ.
Το κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ όλων των υπόλοιπων ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν κα βαρφνει τουσ
ίδιουσ. Θα υπάρχει ωςτόςο, θ δυνατότθτα ςυνεννόθςθσ προκειμζνου να ςυνταξιδζψουν οι
ενδιαφερόμενοι.
Θα υπάρξουν επίςθσ εκελοντικζσ ομάδεσ εργαςίασ για τθ διεξαγωγι του ςεμιναρίου.
Πςοι επικυμοφν και ζχουν τθ δυνατότθτα, μποροφν να ζρκουν και να διαμείνουν ςτθν
καταςκινωςθ τουλάχιςτον από τθν προθγοφμενθ θμζρα (Ρζμπτθ 21 Ιουνίου), χωρίσ ωςτόςο κάποια
επιπλζον παροχι πζραν τθσ διαμονισ.
Οι αιτιςεισ όλων των εκπαιδευτικϊν –μελϊν του Δικτφου και Νομϊν εμβζλειασ του ΚΡΕ
Καρπενθςίου- κα κατατεκοφν ςτουσ αντίςτοιχουσ Υπεφκυνουσ Σχολικϊν δραςτθριοτιτων,
Καινοτόμων Δράςεων και Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα αίτθςθσ που
ακολουκεί ςτο τζλοσ τθσ πρόςκλθςθσ. Ραρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί να ςυμπλθρϊςουν και τθν
θλεκτρονικι φόρμα για τθν άμεςθ θλεκτρονικι καταγραφι των ςτοιχείων τουσ:
https://goo.gl/forms/7EfOnnrRq8njFR3v2
Οι αιτιςεισ των μελϊν ΚΡΕ, των μελϊν τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ και τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ
κα
κατατεκοφν
μόνο
θλεκτρονικά
ςυμπλθρϊνοντασ
τθν
παρακάτω
φόρμα:
https://goo.gl/forms/7EfOnnrRq8njFR3v2

Οι αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν πρζπει να ζχουν υποβλθκεί το αργότερο μζχρι και τθ Παραςκευι
18 Μαΐου 2018. Οι Υπεφκυνοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν τουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ ζωσ και τθν
Τετάρτθ 23 Μαΐου 2018. Σε περίπτωςθ που όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, ζχουν
ςυμπλθρϊςει τθν θλεκτρονικι φόρμα, αρκεί θ ονομαςτικι ενθμζρωςθ μόνο τθσ αξιολογικισ ςειράσ.
Τα ονόματα των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν που κα επιλεγοφν και το πρόγραμμα του
ςεμιναρίου κα αναρτθκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ των δφο ΚΡΕ.

Ο Υπεφκυνοσ

Εμμανουιλ Κοπανάκθσ

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ςτο ςεμινάριο: «Ευρυτανία: Μάγεμα Φφςθσ κι Όνειρο»
Ραραςκευι 22, Σάββατο 23 και Κυριακι 24 Ιουνίου 2018
Επϊνυμο
Πνομα
Ειδικότθτα
Αρικμόσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικοφ
Ρροςωπικό e-mail
Κινθτό τθλ.
Στακερό τθλ.
Σχολείο ι Υπθρεςία
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που ανικει το
Σχολείο ςασ
Επικυμϊ να ςυνταξιδζψω με άλλον ςυνάδελφο, και με αυτό το ςκοπό να
δθμοςιευτοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μου, ϊςτε να είναι ευχερισ θ μεταξφ
μασ επικοινωνία. (Ναι/Πχι)
Εάν κζλετε να ςυνταξιδζψετε, ςκοπεφετε να διακζςετε αυτοκίνθτο; (Ναι/Πχι)
Υπζβαλα και τθν θλεκτρονικι φόρμα (Ναι/Πχι)
Δθλϊνω Υπεφκυνα ότι ζχω τθν ευκφνθ δια οτιδιποτε μου ςυμβεί, εντόσ των καταςκθνωτικϊν
εγκαταςτάςεων τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Καρπενθςίου. Επίςθσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι ςυμμετζχω ςτισ
υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ανάλογα με τθν υγεία, τθ φυςικι κατάςταςθ και τισ δεξιότθτεσ μου, και
ζχω τθν ευκφνθ δια οτιδιποτε μου ςυμβεί.
Μετά από ενθμζρωςι μου, δθλϊνω ότι επικυμϊ να ςυμμετάςχω ςτο ςχετικό δικτυακό
επιμορφωτικό ςεμινάριο.

Ο/Θ Διευκυντισ του Σχολείου

Ο/Θ Εκπαιδευτικόσ

