
   

 

 
 

1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

                 

 

                                                                                                                                                     
                                                                   
 
ΘΕΜΑ: «∆ιοργάνωση διήµερου  σεµιναρίου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης B΄ επιπέδου του ΚΠΕ Άµφισσας .» 
 
 
Το ΚΠΕ Άµφισσας , στο πλαίσιο της θεµατικής χρονιάς 2013-14   «Ενεργοί Πολίτες» της ∆εκαετίας των Ηνωµένων Εθνών  
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), διοργανώνει διήµερο βιωµατικό σεµινάριο διάρκειας 18 ωρών, για 60 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  των νοµών Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας. (10 
εκπαιδευτικοί από κάθε διεύθυνση) 
Το σεµινάριο  θα πραγµατοποιηθεί  στο  ΚΠΕ Άµφισσας, µε εισηγήσεις ειδικών και   µε εργασία πεδίου στους ∆ελφούς και 
το περιβαλλοντικό  µονοπάτι ∆ελφών-Κίρρας  στις 28 και 29/03/ 2014 µε θέµα:  
 

 «Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν  το σεµινάριο του ΚΠΕ θα επιλεγούν  από τους  Υπευθύνους Α/θµιας 

& Β/θµιας εκ/σης  σχολικών δραστηριοτήτων των νοµών  εµβέλειας  του ΚΠΕ Άµφισσας. Από κάθε διεύθυνση θα 
επιλεγούν 10 τακτικοί και αναπληρωµατικοί  εκπαιδευτικοί . Η καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής των ονοµάτων των 
επιλεγέντων εκπαιδευτικών  θα είναι στις 4 Μαρτίου(τρίτη) 2014µεχρι τις 10.30 πµ. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι 
σχολικών δραστηριοτήτων να συµβάλουν στη όσο γρηγορότερη αποστολή των ονοµάτων.  

 
 

Ενδεικτικό   πρόγραµµα του σεµιναρίου  
 
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 
Θεωρητικές προσεγγίσεις 
16:00 - 16:30 Άφιξη στο ΚΠΕ Άµφισσας, Εγγραφές και παραλαβή φακέλων, καφές 
16:30 - 17:00 Έναρξη ∆ιηµερίδας, Στοχοθεσία ημερίδας –Χαιρετισμοί 
17:00 - 17:20   Τα χαρακτηριστικά του Ενεργού πολίτη 
17:20 - 17:40 Ενεργός πολίτης - ∆ηµοκρατία -Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                       
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Ταχ.∆/νση: Ιπποκράτους 3 
Ταχ.Κώδικας: 33100 
Τηλ: 22650-79180 , fax: 22650-79180 
e-mail: kpeamf2@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.kpeamfissas.edu.gr 
Πληροφορίες : Θεοχαρόπουλος Μιχάλης 
                          Πανάγου Αθανάσιος 

Αρ.  Πρωτ.: 45 

Ηµ/νια:  20/2/2014 

ΠΡΟΣ:  Υπευθύνους σχολικών 
δραστηριοτήτων Α/µιας και Β/µιας 
εκπαίδευσης των νοµών Φωκίδας, 
Βοιωτίας, Ευβοίας.  
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17:40 - 18:00 Η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και του αρχιτεκτονικού τοπίου 
18:00 - 18:10 ∆ιάλειµµα – καφές 
18:10 - 18:30 Το περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισµών. Ο ρόλος των ενεργών πολιτών  
18:30 - 18:50 Καταναλωτισµός και ενεργός πολιτης 

18:50 - 19:10 
Παρουσίαση του Τετραδίου ∆ραστηριοτήτων «Τα δασικά οικοσυστήµατα της Φωκίδας και η 
βιποικιλότητά τους» στην έντυπη και ψηφιακή του µορφή  
Προτάσεις Αξιοποίησης της Παιδαγωγικής Οµάδας του ΚΠΕ Άµφισσας 

19:10 - 20:00  Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
21:00 ∆είπνο 
 

 

Σάββατο 29  Μαρτίου 2014 
Εργασία πεδίου – ∆ιαµόρφωση τριών Οµάδων 

08:30 – 09:30 
Μετάβαση στους ∆ελφούς.  Μονοπάτι ∆ελφών- Κίρρας  
 

09:30 – 12:30 

Εργαστήριο Α:  Μετάβαση στο µουσείο του Άγγελου Σικελιανού. Βιωµατικό εργαστήρι. Ο 
Άγγελος Σικελιανός ήταν ενεργός Πολίτης; Οι σύγχρονες και πανανθρώπινες 
αξίες µπορούν να εµπνεύσουν τον ενεργό πολίτη του σήµερα; Παιχνίδι ρόλων. 

Εργαστήριο Β: Περιβαλλοντικό µονοπάτι ∆ελφών- Κίρρας. Το ∆ελφικό τοπίο ως αντικείµενο 
προστασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Παιχνίδι 
ρόλων. 

Εργαστήριο Γ: Φυσικοί πόροι και ενεργοί πολίτες. Μελέτη περίπτωσης των υδατικών πόρων- 
Το κανάλι του Μόρνου. Παιχνίδι ρόλων. 

 

12:30 - 14:00 
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων - Συζήτηση και Αξιολόγηση 
Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης στους επιµορφούµενους (ΚΠΕ Άµφισσας) 

14:15 Γεύµα  

 
Η µετακίνηση των εκπαιδευτικών στην Άµφισσα θα γίνει µε δικές τους δαπάνες. 
 
Το ΚΠΕ Άµφισσας θα καλύψει τις δαπάνες  για: 
 

- καφέ και σνακ για όλους τους συµµετέχοντες  
- διατροφή για τους επιλεγµένους εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης.   
- µετακίνηση µε λεωφορείο των επιµορφούµενων και των εισηγητών στο πεδίο 
- διαµονή στον ξενώνα του ΚΠΕ Άµφισσας των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών  του νοµού Βοιωτίας και 

Ευβοίας και των αποµακρυσµένων σχολείων του νοµού Φωκίδας  (Ευπαλίου, Λιδωρικίου, Επταλόφου)   
 
 

 
 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Άµφισσας 
 
 

Θεοχαρόπουλος Μιχάλης 
 
 
 
 

 
 


