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 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο 

 

Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Θέμα 

«Προτάσεις βιωματικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αίθουσα και το πεδίο» 

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και σε 

συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. 

Θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2018, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 

αντιστοίχως,  στις εγκαταστάσεις και στα πεδία του ΚΠΕ στην Στυλίδα και στην Υπάτη. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

βιωματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την αξιοποίησή τους σε προγράμματα που υλοποιούν ή πρόκειται 

να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με μαθητικές ομάδες των σχολείων τους. 

Τις δραστηριότητες θα εισηγηθούν εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, 

του Αρκτούρου, της Ορνιθολογικής Εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες του ΚΠΕ. 

 

Μπορούν να συμμετάσχουν:  

α) εκπαιδευτικοί των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατά 

προτεραιότητα εκπαιδευτικοί χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση).  

β) οι Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 

Διάρκεια: 21 διδακτικές ώρες 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών:  Σαράντα πέντε (45) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ 

                   

Στυλίδα,  19-11-2018 

Αριθ. Πρωτ.: 45 

Ταχ. Διεύθυνση : ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ- Στυλίδα 

Ταχ. Κώδικας : 35300 

Τηλ.  : 2238023121 

Fax  : 2238023137 

e-mail  : kpestylidas@gmail.com  
Πληροφορίες : Κουτμάνης Παναγιώτης 

ΠΡΟΣ 

 

Τις σχολικές μονάδες   

Π & Δ Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

(Δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων) 
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Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης θα καλύψει: 

• τη διατροφή για όλους τους εκπαιδευτικούς 

• τη διαμονή εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

  Επισημαίνουμε  ότι: 

 Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι 

 μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό 

 αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για 

 μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση 

 μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. 

 

Η μετακίνηση προς τα πεδία, το Σάββατο και την Κυριακή,  θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένα 

από τους διοργανωτές λεωφορεία. 

 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως αποστείλουν τις αιτήσεις τους στους 

Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων μέχρι την 27
η
 Νοεμβρίου και οι Υπεύθυνοι όπως μας διαβιβάσουν 

τον σχετικό πίνακα, αφού προσθέσουν το όνομά τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέχρι την  

28
η
-11-2018. 

 

 Επισυνάπτονται:  

• πρότυπο αίτησης εκπαιδευτικού  

• συγκεντρωτικός πίνακας για τους Υπευθύνους 

 

 

  

 

 

                                                                                              Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης 

 

 

 Κουτμάνης Παναγιώτης 


