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ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

& Β/ΘΜΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη σεμιναρίου συντονιστών εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών
ομάδων σχολείων του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου : «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη
συμπεριφορά μου.
Το Κ.Π.Ε Ανωγείων και το Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης, στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας
Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Κρήτης, διοργανώνουν τριήμερο επιμορφωτικό
Σεμινάριο, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΚΠΕ Ανωγείων στο Περιφερειακό
Θεματικό Δίκτυο «ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ…ΠΟΙΩ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ» που
συντονίζει του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-25-26 Απριλίου 2015 στην περιοχή
της Πρέβελης Π.Ε Ρεθύμνης.
Θέμα του Σεμιναρίου:
«Η σημασία των Υγροτόπων στα προγράμματα Π.Ε.: η περίπτωση της εκβολής
του Κουρταλιώτη και η λίμνη της Πρέβελης»
Στόχοι του σεμιναρίου είναι :
 Η παρουσίαση των δράσεων που αναπτύχθηκαν από τις σχολικές ομάδες που
είναι μέλη του δικτύου την παρελθούσα ή την τρέχουσα σχολική χρονιά.
 Η οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων
Π.Ε. που έχουν σχετική θεματολογία
 Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών ομάδων μελών του δικτύου

 Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων,
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των μελών των
παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων,
συντονιστικών φορέων κλπ.
 Γνωριμία με τους υγροτόπους των νότιων τμημάτων της Π.Ε Ρεθύμνης και
ειδικότερα της εκβολής του Κουρταλιώτη ποταμού και η λίμνη της Πρέβελης
καθώς και της ευρύτερης περιοχής.
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που είναι συντονιστές ή των
αναπληρωτών τους, των περιβαλλοντικών σχολικών ομάδων της Κρήτης που είναι
ενταγμένες στο περιφερειακό θεματικό δίκτυο «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά
μου». Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και εκπαιδευτικοί συντονιστές
περιβαλλοντικών σχολικών ομάδων με θέμα το νερό ή και εκπαιδευτικοί που
προτίθενται να συμμετέχουν με ομάδα μαθητών την επόμενη σχολική χρονιά στο εν
λόγω δίκτυο. Υπολογίζεται να λάβουν μέρος 50 εκπαιδευτικοί, με σειρά επιλογής
όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται προηγουμένως.
Επίσης, θα συμμετάσχουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου
καθώς και τα αναπληρωματικά αυτών, μέχρι δύο μέλη από τις Παιδαγωγικές Ομάδες
των συνεργαζόμενων με το δίκτυο, ΚΠΕ της Κρήτης, οι Υπεύθυνοι Σχολικών
Δραστηριοτήτων των Δ/σεων που τα σχολεία της Δ/νσης τους ανήκουν στο δίκτυο,
με την προϋπόθεση να παρουσιάσουν με σύντομη εισήγησή τους τη συντονιστική
τους δράση στα πλαίσια του δικτύου.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος όπως υποβάλουν τη
σχετική αίτηση που βρίσκεται συνημμένη στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 30
διδακτικών ωρών και θα
πραγματοποιηθούν, την πρώτη μέρα, θεωρητικές εισηγήσεις καθώς και παρουσιάσεις
10λεπτες των δραστηριοτήτων των ομάδων μελών του δικτύου, ενώ την δεύτερη και
τρίτη μέρα θα διεξαχθούν βιωματικά εργαστήρια και επισκέψεις στο ευρύτερο πεδίο
της Πρέβελης. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν από τους εκπαιδευτικούς, το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
στους Υπευθύνους Σχολικών
Δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί της Αθμιας εκπ/σης Λασιθίου λόγω του ότι δεν
υπάρχει υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να διαβιβάσουν την αίτησή
τους μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 κατευθείαν στο ΚΠΕ Ανωγείων. Οι
Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων την επόμενη μέρα δηλαδή στις 31/03/15 θα
διαβιβάσουν τις αιτήσεις στο ΚΠΕ Ανωγείων, ώστε στις 01/04/2015 να αποσταλεί
έγκαιρα το αίτημα έγκρισης του σεμιναρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας &
Θρησκευμάτων.

ΑΙΤΗΣΗ

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

Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών, του περιφερειακού
θεματικού δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», που
διοργανώνει το ΚΠΕ Ανωγείων και το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, στην
περιοχή του Πρέβελη Π.Ε Ρεθύμνης, στις 24,25 & 26/04/2015.
Θέμα του Σεμιναρίου:
«Η σημασία των Υγροτόπων στα προγράμματα Π.Ε.: η περίπτωση της
εκβολής του Κουρταλιώτη και η λίμνη της Πρέβελης»
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΗΤΟ ή
ΣΤΑΘΕΡΟ
(προσωπικό σας
οπωσδήποτε)
E – mail (προσωπικό,
σωστά γραμμένο)

1. Σχολική μονάδα που εργάζομαι
………………………………………………………………………………………………
2. Συμμετέχω στο δίκτυο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης; ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Αν όχι, προτίθεμαι να συμμετάσχω με ομάδα μαθητών μου την επόμενη σχολική
χρονιά; ΝΑΙ , ΟΧΙ
4. Υλοποιώ πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης την τρέχουσα σχολική χρονιά:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.

Αν Ναι, ποιος ό τίτλος του προγράμματος;

………………………………………………………………………………………………
Η συμμετοχή μου, γνωρίζω και δηλώνω, ότι θα είναι υποχρεωτική για όλες τις
ημέρες του σεμιναρίου και ότι θα λάβω σχετική βεβαίωση συμμετοχής για
επιμόρφωση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ημερομηνία: __/__/2015
Ο/Η (ονοματεπώνυμο/ υπογραφή)

