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Εκπαιδευτικούς Π & Δ Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
(διά των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων)

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε ημερίδα
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», υποέργο 4, άξονας προτεραιότητας 8, με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για
εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με Θέμα:
«Η τέχνη της γης (Land art) ως εργαλείο δημιουργικής μάθησης στην εκπαίδευση για την αειφορία»

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική προσέγγιση του θέματος.
Η διεξαγωγή της προγραμματίζεται ως ακολούθως:
Ημερομηνία:

10 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή

Τόπος:

Υπάτη
(Θεωρητικό μέρος στο ΚΠΕ & βιωματικό στην περιοχή
περιβόλια Υπάτης)
Προβλέπεται, επίσης, επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Οίτης στην Υπάτη

Προσέλευση:

8.15 π. μ.

Έναρξη – λήξη:

8.30 – 15.30

Διάρκεια:

7 διδακτικές ώρες (Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής)

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 40 εκπαιδευτικοί συνολικά
Μετακίνηση:

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα μετακινηθούν με δικά τους
μέσα

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας και οι πίνακες συμμετοχών θα ανακοινωθούν μετά την
οριστικοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, στο σύνδεσμο που ακολουθεί.
http://kpestylidas.wixsite.com/kpestylidas

Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης θα καλύψει από το Τ.Δ.Υ. ή την διαχειριστική του επιτροπή:
Τη μετακίνηση, τη διαμονή και την ωριαία αποζημίωση του κεντρικού εισηγητή-εξωτερικού
συνεργάτη.
Την προσφορά καφέ και ελαφρού γεύματος (τύπου μπουφέ ή πικ νικ)

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν στο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, ως εξής:
 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στον Υπεύθυνο
σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους μέχρι την 21η-5-2018, ημέρα Δευτέρα.
 Η προώθηση από τους Υπευθύνους προς το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης παρακαλούμε να γίνει
ηλεκτρονικά μέχρι την 22α Μαΐου, ημέρα Τρίτη, με συμπλήρωση του επισυναπτόμενου
πίνακα 1. Οι υπεύθυνοι μπορούν να προσθέσουν και τη δική τους συμμετοχή στον πίνακα.

Επισυνάπτονται:
Τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση έντυπα, για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην
ημερίδα.
Συνημμένα: Δύο (2)
Πρότυπο αίτησης εκπαιδευτικών
Πρότυπο πίνακα συμμετοχών

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

Κουτμάνης Παναγιώτης

