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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό
σεμινάριο δια βίου μάθησης ενηλίκων
Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και της
Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον θα οργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό
πρόγραμμα ενηλίκων 20 ωρών με θέμα «Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο».
Με το πρόγραμμα αυτό, το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και των πολιτών με το περιβαλλοντικό απόθεμα του
Ολύμπου, μέσα δηλαδή που θα συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών του τόπου μας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν από την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 (απόγευμα) έως την Τρίτη 18
Σεπτεμβρίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και στις παραολύμπιες
περιοχές του Δήμου Ελασσόνας.
Το περιεχόμενο του προγράμματος θα περιλαμβάνει θέματα, όπως η οικολογία του
Ολύμπου, παρατήρηση και ερμηνεία τοπίου, αειφόρος διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών κ.ά.
Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από τη Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, από το Δασαρχείο Ελασσόνας, καθώς
και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη (30 άτομα) περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης όλης της χώρας (μέλη παιδαγωγικών ομάδων ΚΠΕ, υπευθύνους σχολικών
δραστηριοτήτων) και ενηλίκους της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας (20 άτομα), οι οποίοι
ευαισθητοποιούνται προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την
ανάδειξη και τη διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας.
Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής και εφόσον δεν έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε σεμινάριο του ΚΠΕ
Κισσάβου-Ελασσόνας. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις επιμορφούμενων από μια
κατηγορία, θα καλυφθούν από τον πίνακα αναπληρωματικών της άλλης. Η επιλογή των
στελεχών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνει ως εξής: από την Π.Ο. του κάθε ΚΠΕ θα
επιλεγεί 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός συμμετέχων, επίσης σύμφωνα με την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Η μετακίνηση των συμμετεχόντων στο πεδίο θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητά τους. Οι μετακινήσεις των μελών ΚΠΕ και η διαμονή τους θα καλυφθούν από τα
δικά τους Τ.Δ.Υ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή τους.

Μέσα από το ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα
καλυφθούν:
α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών
β) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα
προγράμματος)
γ) τα έξοδα διαμονής των ενηλίκων εξαιρουμένων των ενηλίκων που προέρχονται
από το ν. Λάρισας και των μελών ΚΠΕ και τέλος
δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του
προγράμματος (δαπάνες διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα
καθαριότητας).
Επειδή οι επιμορφωτικές δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στον
Όλυμπο (πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί
τους καπέλα, σακίδια πλάτης, κατάλληλα ρούχα και υποδήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας
(http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@
thess.pde.sch.gr) ή με φαξ (24930-29570) έως τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012.
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Σπύρος Αναγνωστάκης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας
2. ΚΠΕ όλης της χώρας
3. ΜΜΕ

