
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Αριθμ. Πρωτ. 89/Φ23  
                         Ιεράπετρα    21/10/14 

 
 
 

                                 Προς: όπως πίνακας αποδεκτών 
 
                                 Κοιν:  
                              

            
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου Β επιπέδου 

 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης (Λασιθίου), στα πλαίσια της 

Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», Άξονας 
Προτεραιότητας 7, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς 
πόρους, διοργανώνει στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 2014, στην Ιεράπετρα Λασιθίου, επιμορφωτικό 
σεμινάριο Β’ Επιπέδου, για τους συντονιστές εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικών ομάδων που τα 
σχολεία τους συμμετέχουν στα δίκτυα που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, του 
Περιφερειακού Θεματικού δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου» και του Τοπικού Θεματικού 
δικτύου «Ανακύκλωπες οι φρουροί της φύσης».  

 

Θέμα:   «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: εφαρμογές στην εκπαίδευση  
για το περιβάλλον και την αειφορία» 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν δύο καινοτόμες 

διδακτικές τεχνικές, το «ηθικό δίλημμα» και τη «χαρτογράφηση κοινότητας», τις οποίες μπορούν να 
αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο σχολείο και στην κοινότητα 
καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με τον τρόπο σχεδιασμού συνεργασιών που εμπλέκουν το σχολείο 
και την κοινότητα σε δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου τους.   

 
Θα λάβουν μέρος 60 εκπαιδευτικοί από όλη την Κρήτη σύμφωνα με την εξής κατανομή: Από Π.Ε 

Λασιθίου,  30 εκπαιδευτικοί (15 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης & 15 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης εκ των 
οποίων οι 15 από την Ιεράπετρα, αριθμός απαραίτητος για την υλοποίηση των εργαστηρίων), από την Π.Ε 
Ηρακλείου, 10 εκπαιδευτικοί (5 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης & 5 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης),  από 
την Π.Ε Ρεθύμνου, 10 εκπαιδευτικοί (5 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης & 5 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης) 
και από την Π.Ε Χανίων, 10 εκπαιδευτικοί (5 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης & 5 εκπαιδευτικοί Β/θμιας 
Εκπ/σης).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι συνημμένη στο τέλος του 
παρόντος εγγράφου και που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ,   

μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00 
 
Οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων, θα επιλέξουν τους εκπαιδευτικούς που θα 

συμμετάσχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προκήρυξη αυτή, μέχρι την Πέμπτη  
30/10/14 και θα τις διαβιβάσουν στο ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, ώστε να αποσταλεί το αίτημα έγκρισης 
του σεμιναρίου στην ΣΕΠΕΔ στις 31/10/14.   

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι συντονιστές 
Περιβαλλοντικών Ομάδων ή αναπληρωτές αυτών. Από κάθε σχολείο του δικτύου, στόχος είναι  να 
συμμετέχει ένας (1) εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
εκπαιδευτικών μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί από την περιφέρεια Κρήτης, με εμπειρία 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.    

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  
 Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Κ.Π.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
Τ.Κ. 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

Τηλέφωνο : 28420 – 23103, 24684 
Fax : 28420 – 23160 
E – mail : 
Ιστότοπος: 

mail@kpe-ierap.las.sch.gr  
http://www.kpelas.gr (ΝΕΟ!!!)  

  

mailto:mail@kpe-ierap.las.sch.gr
http://www.kpelas.gr/


 

 

 

Από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης, θα καλυφθούν τα έξοδα: α) διαμονής των 
εκπαιδευτικών που η έδρα τους απέχει πάνω από 40 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα, β) διατροφής (ένα 
γεύμα ή δείπνο την ημέρα) και κέτερινγκ (ένα την ημέρα) για όλους τους συμμετέχοντες. Δεν θα καλυφθούν 
τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών προς Ιεράπετρα Λασιθίου, διότι δεν προβλέπεται η κάλυψη 
τέτοιων εξόδων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28,29&30/11/14, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ 
Ιεράπετρας- Νεάπολης . Το σεμινάριο θα είναι συνολικής διάρκειας 17 ωρών, και οι ώρες διεξαγωγής του 
είναι: 

 
Παρασκευή 

Σάββατο 

 

Κυριακή 

28 -11-14 

29 - 11-14 

 

30 – 11-14 

17:00 - 21:00 

09:00 – 14:00 

17:00 - 20:00 

08:30 – 21:30 

 
 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης 
 
 
 
 

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 
 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  

ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 
 
Εργαστήριο ‘Ηθικό Δίλημμα’   
Εισηγητές: Φλογαϊτη Ευγενία, Λιαράκου Γεωργία, Γαβριλάκης Κωνσταντίνος 
17:00-21:00  
 
Συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής στην ολομέλεια. 
Εφαρμογή της τεχνικής σε τρεις επιμέρους ομάδες με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο του 

περιβάλλοντος και της αειφορίας. 
Το ηθικό δίλημμα είναι μια τεχνική που επικεντρώνεται στην ανάλυση και διασαφήνιση αξιών. Σε 

αντίθεση με άλλες διδακτικές τεχνικές που προσανατολίζονται στην καλλιέργεια συγκεκριμένων αξιών, το 
ηθικό δίλημμα επιδιώκει την ανάδειξη των διαφορετικών αξιών που διέπουν ένα θέμα ή μια κατάσταση 
αλλά και τη συνειδητοποίηση από τους συμμετέχοντες των προσωπικών τους αξιών. Σε αυτό το πλαίσιο η 
τεχνική βοηθά τους συμμετέχοντες να επαναπροσδιορίσουν, τροποποιήσουν ή εμπλουτίσουν το αξιακό 
τους πλαίσιο. Δεδομένου ότι οι αξίες αποτελούν βασική κατηγορία της σκοποθεσίας της Εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα η προσέγγιση τους είναι ένα δύσκολο παιδαγωγικό εγχείρημα, η 
συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς.  

 
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 
 
Εργαστήριο ‘Χαρτογράφηση Κοινότητας’ 
Εισηγητές: Φλογαϊτη Ευγενία, Λιαράκου Γεωργία, Γαβριλάκης Κωνσταντίνος 
09:00-14:00 
 
Συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής στην ολομέλεια. 
Συγκρότηση τριών ομάδων που θα ασχοληθούν με την αναζήτηση και καταγραφή στοιχείων της 

τοπικής κοινότητας που έχουν ιδιαίτερη αξία. 
Εργασία στο πεδίο και στο διαδίκτυο. 

Συζήτηση στην ολομέλεια: αξιολόγηση του τρόπου εργασίας και των στοιχείων που έχουν 
συλλεχθεί.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

17:00-20:00 
Ολοκλήρωση της εργασίας στο πεδίο και της συλλογής πληροφορίας. 
Ανάπτυξη του χάρτη της κοινότητας με την αξιοποίηση ποικίλων μέσων και τεχνικών.  
Η χαρτογράφηση της κοινότητας αποτελεί μια τεχνική που εμπλέκει πολλά πρόσωπα από μια 

κοινότητα, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικούς, μαθητές, καλλιτέχνες και απλούς πολίτες, σε μια συλλογική 
προσπάθεια να εντοπίσουν, συνειδητοποιήσουν και αναδείξουν στοιχεία της περιοχής που έχουν ιδιαίτερη 
αξία. Σε αυτή τη βάση μπορούν στη συνέχεια να δρομολογήσουν δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του 
τόπου. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών σε κοινά 
ζητήματα της κοινότητας. Ο χάρτης αποτελεί το βασικό εργαλείο και τελικό προϊόν της τεχνικής. Η ουσία 
της ωστόσο κρύβεται στην ανάπτυξη μιας συλλογικής συνείδησης για τις αξίες ενός τόπου και στην 
ενδυνάμωση των πολιτών για την ανάληψη κοινών δράσεων για την αειφορία.     

 
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 
 
Εργαστήριο ανάπτυξης συνεργασιών σχολείου-κοινότητας 
Εισηγητές: Φλογαϊτη Ευγενία, Λιαράκου Γεωργία, Γαβριλάκης Κωνσταντίνος 
09:00-14:00 
 
Συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφίας και μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης συνεργασίας σχολείου-

κοινότητας. 
Εργασία σε τρεις ομάδες: σχεδιασμός συνεργασιών με θέματα που επιλέγουν οι συμμετέχοντες. 
Παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός των σχεδίων στην ολομέλεια. 
Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας 

εκπαίδευσης που προσανατολίζεται στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Η συνεργασία αποτελεί ταυτόχρονα 
ένα ασφαλές όχημα για το σχολείο που θέλει να είναι ενεργός παράγοντας της κοινότητας και 
συνδιαμορφωτής ενός κοινού οράματος για το μέλλον.  Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά μιας καλής 
συνεργασίας; Και πώς μπορεί να σχεδιαστεί και δρομολογηθεί μια τέτοια συνεργασία; Σε αυτά τα 
ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις αυτό το εργαστήριο, εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες σε μια 
διαδικασία σχεδιασμού.   

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

 
ΦΛΟΓΑΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Η Ευγενία Φλογαΐτη είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και διευθύνει το Κέντρο 

Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕΜΕΠΕ) στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - ΤΕΑΠΗ). Σπούδασε Βιολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικολογία (μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα) στην Ecole Normale 
Superieure - Universite de Paris 6 στη Γαλλία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό στο 
πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά σχετικά εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κα Φλογαΐτη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
ορίσθηκε ως Επικεφαλής της Ομάδας που διαμόρφωσε τα νέα αναλυτικά προγράμματα στα θέματα της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Η Γεωργία Λιαράκου έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

από το Πανεπιστήμιο Rene Descartes (Paris V), Γαλλία. Από το 2008 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Διδάσκει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Frederic University (Κύπρος). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και 
άλλους φορείς. Η ερευνητική της δράση αναφέρεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. 

 
Γαβριλάκης Κωνσταντίνος 
Λέκτορας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , στο Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
- Διδακτορικό Δίπλωμα: ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση’, Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τίτλος διατριβής: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαμορφωτική  Αξιολόγηση ενός 
Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης. 

-  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση’, Τμήμα 
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
 

 
 

 



 

 

 

H ΑΙΤΗΣΗ  
 

Προς: 
Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης ……………………………. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών, B Επιπέδου, που διοργανώνει το 
ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, στην Ιεράπετρα Λασιθίου, στις 28,29 & 30/11/2014 

 
Θέμα:   «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: εφαρμογές στην εκπαίδευση  

για το περιβάλλον και την αειφορία» 
 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 
 

ΟΝΟΜΑ 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

ΚΙΝΗΤΟ ή ΣΤΑΘΕΡΟ 
(προσωπικό σας 

οπωσδήποτε) 

 
 

E – mail   (προσωπικό, 
σωστά γραμμένο) 

 
 

 
Σχολική μονάδα ……………………………………………………………………………………… 
Συμμετέχεις σε δίκτυο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης;  ΝΑΙ              ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ, σε ποιο δίκτυο; ………………………………………………………………………………. 
 
Ποιος ό τίτλος του προγράμματος που υλοποιείς την τρέχουσα σχολική χρονιά; 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Αν δεν συμμετέχεις σε δίκτυο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης:  
Πόσα χρόνια υλοποιείς προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; …………………………. 
Ποιο το θέμα του προγράμματος που υλοποιείς  στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων 

την τρέχουσα σχολική χρονιά; 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ανέφε τίτλους προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποίησες στο παρελθόν:  
1. ………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Η συμμετοχή μου, γνωρίζω και δηλώνω, ότι θα είναι υποχρεωτική για όλες τις ημέρες του 

σεμιναρίου και ότι θα λάβω βεβαίωση συμμετοχής για επιμόρφωση στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση Β επιπέδου.  

 
Ημερομηνία:  __/__/2014 

 
Ο/Η (ονοματεπώνυμο/ υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
2. ΔΝΣΕΙΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
3. ΔΝΣΕΙΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4. ΔΝΣΕΙΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
5. ΔΝΣΕΙΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
 


