ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Θ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ
ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠ/Θ
ΛΙΘΑΚΙΑ ΗΑΚΤΝΘΟΤ
(ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ)

Κτιριο Μεςςαλά 29092, Λικακιά Ηάκυνκοσ
Σθλ.: 26950-53417,53418 Φαξ: 26950-29244
Email:kpezakyn@gmail.com
Site: www.kpezakyn.gr
Πλθροφορίεσ: κα Πθνελόπθ Αβοφρθ

Ζάκυνθοσ, 27/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 149

Προσ:
Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Ζακφνθου
Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Ζακφνθου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΤ Κ.Π.Ε. ΛΙΘΑΚΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Σο ΚΠΕ Λικακιάσ Ηακφνκου, ςτο πλαίςιο του υποζργου 2 (ΑΠ6-Περιφζρειεσ ςε Μετάβαςθ), τθσ
πράξθσ: «Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ», του επιχειρθςιακοφ
προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020», το οποίο
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΣ) & από Εκνικοφσ Πόρουσ, υλοποιεί προγράμματα
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για μακθτζσ/τριεσ και ςεμινάρια περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ για
εκπαιδευτικοφσ.
το πλαίςιο αφενόσ του τοπικοφ κεματικοφ δικτφου «Περιβαλλοντικζσ Διαδρομζσ ςτα Μνθμεία και τουσ
Ιςτορικοφσ Σόπουσ τθσ Ηακφνκου» και του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου «Σα τοπικά προϊόντα ςε μια κοινωνία
αειφορίασ» και αφετζρου των τριϊν αξόνων τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία (περιβαλλοντικοφ,
οικονομικοφ και πολιτιςτικοφ) και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα περιβαλλοντικά ηθτιματα πρζπει να
προςεγγίηονται ωσ κοινωνικά προβλιματα τα οποία πθγάηουν από τα αντικρουόμενα ςυμφζροντα που
εκδθλϊνονται ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ ι διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςχετικά με τθ χριςθ των φυςικϊν
πόρων (Schnack, 1998) και πωσ ςτθν ΠΕ θ κουλτοφρα τθσ περιπλοκότθτασ εκφράηεται μζςα από τθν εςτίαςθ
ςε «ζνα μοτίβο που ςυνδζει» (Bateson, 1979) δίνοντασ ζμφαςθ ςε ςχζςεισ και διαδικαςίεσ γνϊςεισ, αξίεσ,
εμπόδια και αβεβαιότθτεσ που ςυνυπολογίηονται και ςυνδζονται ςτενά μεταξφ τουσ, εμπλζκει τον κακζνα
από μασ προκειμζνου να καλλιεργθκεί το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ, ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ και ο δθμοκρατικόσ
διάλογοσ, θ Παιδαγωγικι Ομάδα του ΚΠΕ Λικακιάσ Ηακφνκου διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηακφνκου, τθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου, τον Διμο Ηακφνκου, τθν
επιτροπι Σουριςμοφ του Διμου Ηακφνκου, τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Ηακφνκου, το Μουςείο ολωμοφ και
Επιφανϊν Ηακυνκίων, το Εμπορικό Επιμελθτιριο Ηακφνκου, τθν Λζςχθ «Ο Ηάκυνκοσ», τον φλλογο
Ξενοδόχων Ηακφνκου, τθν Λζςχθ Αρχιμαγείρων Ηακφνκου, τον ςφλλογο Φιόρο του Λεβάντε και τον ςφλλογο
Τακφνκθ τριιμερο ςεμινάριο με κζμα:

«Το ριπίδιον της κοντέσας Μιχαλίτση»
Σο ςεμινάριο βαςίηεται ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο «Σο ριπίδιον1 τθσ κοντζςασ Μιχαλίτςθ», απευθφνεται ςε
60 εκπαιδευτικοφσ, 30 από την Α/θμια Εκπαίδευςη και 30 από την Β/θμια Εκπαίδευςη (για να μπορζςουν
να λειτουργήςουν τα εργαςτήρια οι ςυμμετζχοντεσ θα είναι 15 άνδρεσ και 15 γυναίκεσ από κάθε βαθμίδα,
θα προηγηθοφν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν ςτο τοπικό δίκτυο) και περιλαμβάνει κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ
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και βιωματικά εργαςτιρια με κζματα που άπτονται τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και
εκπαίδευςθσ, των αναγκϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ και οικονομίασ και του επτανθςιακοφ πολιτιςμικοφ
κεφαλαίου.
κοπόσ του ςεμιναρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί να γνωρίςουν το κοινωνικοοικονομικό
ςφςτθμα τθσ Ηακφνκου του 19ου αιϊνα, άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ πόλθσ τθσ
Ηακφνκου και τισ ςυνκικεσ δθμιουργίασ τθσ.
Οι εκπαιδευτικοί κα χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ αυτζσ προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ
μακθτζσ τουσ να ερευνιςουν και να ερμθνεφςουν ςθμερινά τοπικά προβλιματα (του νθςιοφ) κακϊσ και
άγνωςτα ι παραμελθμζνα μνθμεία τθσ πόλθσ. Θα κατανοιςουν το αξιακό ςφςτθμα τθσ τότε εποχισ και κα
το ςυγκρίνουν με το ςιμερα.
Θ γνϊςθ αυτι φιλοδοξοφμε να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ και καλλιζργειασ ςυλλογικοφ οράματοσ για τουσ
μακθτζσ και να τουσ δθμιουργιςει τθ διάκεςθ να προςτατεφςουν τθν πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά και να
προτείνουν τρόπουσ ανάδειξθσ τθσ, ϊςτε αυτι να αποτελζςει μοχλό ανάπτυξθσ του νθςιοφ μασ ςτισ
παροφςεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ.
Σζλοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Π.Ε, δθλαδι τισ
κεατρικζσ τεχνικζσ, τθ μελζτθ περίπτωςθσ, το περιβαλλοντικό μονοπάτι, τθ δθμιουργικι γραφι, το world café
και το θκικό δίλλθμα. Επίςθσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα εργαςτιρια τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ θμζρασ κα
γνωριςτοφν μεταξφ τουσ και κα δουλζψουν ςε ομάδεσ με ςτόχο να αναπτφξουν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και να
μεταφζρουν το κλίμα ςυνζργιασ τόςο ςτισ ςχολικζσ τουσ μονάδεσ όςο και ςτισ ςχολικζσ τουσ ομάδεσ.
Θ πρϊτθ μζρα του εμιναρίου και ο «Μπάλοσ»2 του αββάτου κα είναι ανοικτά ςτθν τοπικι κοινωνία.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Παραςκευή 2/12/2016
16.30 – 21.30 Θεωρθτικζσ ειςθγιςεισ
άββατο 3/12/2016
9.00 – 13.30: Βιωματικά Εργαςτιρια ςτο Μουςείο ολωμοφ και Επιφανϊν Ηακυνκίων, ςτθν
Περιφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου, ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ηακφνκου και τθν Λζςχθ «Ο
Ηάκυνκοσ».
16.30 – 21.30 Βιωματικά Εργαςτιρια ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ηακφνκου
Κυριακή 4/12/2016
8.30 – 14.00: Βιωματικά Εργαςτιρια ςτον Πφργο Δομενεγίνθ
Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώςουν ςυμμετοχή μζχρι τισ 4/11/2016 ςτισ υπεφθυνεσ ςχολικών
δραςτηριοτήτων των δυο βαθμίδων.

Θ Τπεφκυνθ Λειτουργίασ του ΚΠΕ Λικακιάσ

Πθνελόπθ Αβοφρθ
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