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Θέμα :  «Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου στις  23‐26  

Ιουνίου 2011  στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα» 
 

 
   Σας  γνωρίζουμε  ότι  το  ΚΠΕ    Καστρίου  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στη πράξη: 
«ΚΕΝΤΡΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΙΑ  –ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» σχεδιάζει την υλοποίηση σεμιναρίου 
με θέμα «Περιβαλλοντική και υπαίθρια εκπαίδευση» διάρκειας τεσσάρων ημερών 
στις 23,24, 25 και 26 Ιουνίου 2011. Το σεμινάριο απευθύνεται α) σε  εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειάς  του  και β)  
σε    στελέχη  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  όλης  της  χώρας  (μέλη  παιδαγωγικών 
ομάδων ΚΠΕ ,υπεύθυνοι Π.Ε.). 

   Σκοπός  του  σεμιναρίου  είναι  οι  εκπαιδευτικοί  να  αποκτήσουν  γνώσεις  και   
δεξιότητες  σε  υπαίθριες  δραστηριότητες  με  προσανατολισμό  την  εκπαίδευση  για 
την αειφορία.  

  Στο σεμινάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα όλες οι επιμορφωτικές δράσεις   να 
πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον. Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει 
με έξοδα του ΚΠΕ Καστρίου στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα και σε 



σκηνές  δύο  ατόμων.  Το  ΚΠΕ      παρέχει  τις  σκηνές  (όσοι  επιθυμούν  μπορούν  να 
φέρουν τις δικές τους) ,υπνόσακους και  στρώμα  δαπέδου. Στο καταφύγιο υπάρχει 
1 κοινόχρηστη κουζίνα, 2 WC και ένα υπαίθριο ντουζ.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους σκεύη  τροφής, καπέλα, σάκους πλάτης, μπατόν βουνού, φανούς 
νύχτας,  κατάλληλα  ρούχα  και  υποδήματα.  Για  την  καλύτερη  οργάνωση  και 
εφαρμογή  του  σεμιναρίου  θα  συνταχθούν    ομάδες  εργασίας  ‐  εθελοντών  από 
στελέχη  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  για  τα  αυτοδιαχειριζόμενα  γεύματα,  
μεταφορά,  αγαθών και υλικών, και  την καθαριότητα. 

  Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά 
τους. Το ΚΠΕ Καστρίου δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους. Η απόσταση του 
Καταφυγίου από το Καστρί ( το οποίο απέχει 27 χλμ.  από την Τρίπολη)  είναι γύρω 
στα 30 χλμ και όλος ο δρόμος  είναι ασφαλτοστρωμένος.  

Το ΚΠΕ θα  καλύψει  τη  διατροφή  των συμμετεχόντων  για όλες  τις μέρες  εκτός 
της  πρώτης.  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  έχουν  προμηθευτεί  τρόφιμα  για  την 
πρώτη μέρα. 

  Τα  έξοδα  μετακίνησης  των  εισηγητών  του  σεμιναρίου,  των  επιμορφωτών 
εργασίας πεδίου καθώς και εθελοντών ‐  ομάδων εργασίας  θα καλυφθούν από το 
ΤΔΥ ή τη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Καστρίου. Οι μετακινήσεις των υπολοίπων 
μελών  ΚΠΕ,  θα  καλυφθούν  από  τα  δικά  τους    Τ.Δ.Υ  ή  τη  Διαχειριστική  τους 
Επιτροπή. 

    Στο  σεμινάριο  θα    συμμετέχουν    2  εκπαιδευτικοί  από  κάθε  Δευτεροβάθμια 
Δ/νση  Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Κορινθίας ,Λακωνίας ,Μεσσηνίας ,Ανατολικής 
Αττικής  ,Γ  Αθήνας  και    2  εκπαιδευτικοί  από  κάθε  Πρωτοβάθμια  Διεύθυνση 
Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Β Αθήνας, Γ Αθήνας. 
    Σε περίπτωση μη πλήρωσης του αριθμού θέσεων από κάποια Διεύθυνση, τα κενά 
θα  καλυφθούν  από  τον  ενιαίο  πίνακα  αναπληρωματικών,  ανεξαρτήτως 
Διευθύνσεων. 

   Για  τη   συμμετοχή  των εκπαιδευτικών θα πρέπει  να υπάρχει  και η σύμφωνη 
γνώμη  του  Διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  όπου  ανήκει  ο  εκπαιδευτικός    και 
εφόσον δεν διαταράσσεται  η ομαλή λειτουργία της.  

      Η  υποβολή της  αίτησης  συμμετοχής στο σεμινάριο (υπόδειγμα 1) θα γίνει 
από  τους  εκπαιδευτικούς  ,  μέσω  των  Υπευθύνων  Π.Ε.  έως  τις  20/5/2011. 
Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. να αποστείλουν  στο Κ.Π.Ε. Καστρίου τις αιτήσεις 
των  εκπαιδευτικών  και    την  κατάσταση  των    συμμετεχόντων  ,κύριων  και 
αναπληρωματικών  , με FAX ή ηλεκτρονικά έως τις 23/5/2011   και στη συνέχεια με 
το συμβατικό ταχυδρομείο. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής από τα στελέχη της 
Π.Ε. (υπόδειγμα 2) να σταλεί ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ  Καστρίου μέχρι 23/5/2011. 

Το  τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά  τη συγκέντρωση  των ονομάτων 
των συμμετεχόντων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1Η ΜΕΡΑ   23.6.11 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 
1. «Υπαίθρια εκπαίδευση», 30΄ 
2.«Το οικοσύστημα του Πάρνωνα – τύποι οικοσυστημάτων», 30’ 
3.«Η χλωρίδα του Πάρνωνα – Ενδημικά φυτά» 30’ 
4.«Πανίδα – Ορνιθοπανίδα», 30’ 
5. «Το περιβαλλοντικό μονοπάτι ως εργαλείο για την Π.Ε. και την αειφορεία» 30’ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ : 
«Το περιβαλλοντικό μονοπάτι στον Πάρνωνα» 1.30’ 
 
 
2Η ΜΕΡΑ  24.6.11 

       ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ (λεωφορείο) 
Χωρισμός  σε  ομάδες  εργασίας.  Μελέτη  των  δασικών  οικοσυστημάτων 
καστανιάς,  μαύρης  και  χαλεπίου  Πεύκης,  Κεφαλληνιακής  ελάτης.    Πεζοπορία  
στο διάσελο του πρ. Ηλία μέσω του μονοπατιού Ε4. 
Μετάβαση (πεζοπορία) στην άνω Τούρλα όπου θα γίνει μελέτη των ανωδασικών 
οικοσυστημάτων, ενδημικών φυτών, ορνιθοπανίδας και τοπίου.  
Συλλογή  βιωματικού  υλικού  (χλωρίδα,  μυκοχλωρίδα,  αρωματικά  φυτά,  
πετρώματα κ.α.)  
Επιστροφή (απόγευμα)  
Μελέτη βιωματικού υλικού με χρήση στερεοσκοπίων 
Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΣΤΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 
 
 
3Η ΜΕΡΑ  25.6.11 
ΠΡΩΙ 
Μελέτη βιωματικού υλικού με χρήση στερεοσκοπίων (συνέχεια) 

       Εργαστήρι εδαφολογίας  
*εδαφικές τομές, ερμηνεία  εδαφικών οριζόντων 
*Μελέτη πετρωμάτων, χρήση στερεοσκοπίων  
Περιβαλλοντικό μονοπάτι κατά ομάδες εργασιών 
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Πολιτιστική ποικιλότητα 
Μυκοχλωρίδα και ο ρόλος της 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

       Παιχνίδια ενεργοποίησης των αισθήσεων 
Θεατρικό εργαστήρι στο δάσος 
Δημιουργικός οραματισμός « Το ζώο της δύναμής μας» 
Καλλιτεχνικό εργαστήρι 



 
4Η ΜΕΡΑ  26.6.11   

      Αναχώρηση για ΚΠΕ Καστρίου 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων  
Αξιολόγηση Σεμιναρίου 
Παραλαβή βεβαιώσεων 
 
Το  τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά  τη συγκέντρωση  των ονομάτων 

των συμμετεχόντων. 
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Με εκτίμηση 
 
                                                                                        Η Υπεύθυνη  του  ΚΠΕ Καστρίου 
 
 
                                                                                              Καζακώνη Πηνελόπη 
 
 
 
 
 
 


