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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

24, 25 και 26 Ιουνίου 2016  

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου σε συνεργασία με το ΚΠΕ Παρανεστίου 

και με το παράρτημα Άργους της ΑΣΠΑΙΤΕ,  στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περ/κή Εκπ/ση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘’Α-

νάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση’’ το οποίο συγχρηματοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους, οργανώνει Τριήμερο Υ-

παίθριο Σεμινάριο Ενηλίκων, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2016, με θέμα: 

«Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» 

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 60 εκπαιδευτικούς της Νότιας Ελλάδας, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των 

οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο «Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.» 

 20 εκπαιδευτικούς, μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ με προτεραιότητα στα ΚΠΕ που είναι  συ-

νεργαζόμενα του Δικτύου (ένα άτομο από κάθε ΚΠΕ ). 

 20 φοιτητές ή απόφοιτους της σχολής της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Παραρτήματος του Άρ-

γους. 

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες: 

 να γνωρίσουν το οικοσύστημα του Πάρνωνα, να παρατηρήσουν τη βιοποικιλότητα και 

να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών ζωής 
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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)  
ΚΑΙ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ). 



 

 

 να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλο-

ντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

 να διερευνήσουν διάφορες διδακτικές τεχνικές  

 να εξοικειωθούν με δημιουργικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από το φυσικό περι-

βάλλον 

 να αντλήσουν ευχαρίστηση μέσα από την επαφή τους με τη φύση και με τους άλλους 

Ενδεικτικό πρόγραμμα: 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στο χώρο του καταφυγίου του ΕΟΣ Σπάρτης του Πάρνωνα την 

Παρασκευή 26-6-2016 στις 9:00 και θα λήξει την Κυριακή στις 14:00. Θα δοθεί δυνατότητα 

για δωρεάν διανυκτέρευση από την Πέμπτη 25-6-2016 σε όσους είναι από μακριά.  

23-6-2016 βράδυ: Εισηγήσεις 

24-6-2016 πρωί: Υποδοχή- Καλωσόρισμα - Παιχνίδι ξωτικού 

                     Eργαστήρι:   "Ελάτε να γνωριστούμε"   

                     Χωρισμός σε ομάδες 

                     

                     ΟΜΑΔΑ 1:  Θεατρικό εργαστήρι 

                                   Μολογούση Σόνια, θεατροπαιδαγωγός 

                     ΟΜΑΔΑ 2: Δράσεις προσωπικής πρόκλησης και ενεργοποίησης  

                                      ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ   

                     ΟΜΑΔΑ 3 :Περιβαλλοντικό μονοπάτι ( ενεργοποίηση των αισθήσεων -                

                                   τυφλή πορεία-μαθηματικά και περιβάλλον-land art- χαϊκου 

                                   δραστηριότητες αναγνώρισης φυτών)   

                                   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ                                       

24-6-2016 απόγευμα: Εναλλαγή των ομάδων στα εργαστήρια 

24-6-2016 βράδυ: Εισηγήσεις 

                      Αστροπαρατήρηση - Παρατήρηση πλανητών με τηλεσκόπιο 

25-6-2016 πρωί:  Πορεία από το Καταφύγιο στο Οροπέδιο και στην κορυφή του                             

                      Πάρνωνα.  



 

 

25-6-2016 απόγευμα: Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με βιωματικές τεχνικές από  

                          τα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ 

25-6-2016 βράδυ:  Γλέντι με καλεσμένους κατοίκους της περιοχής 

26-6-2016 πρωί :  Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με βιωματικές τεχνικές από τα  

                       μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ 

Αξιολόγηση - Αποχαιρετισμός- Κλείσιμο ομάδας 

                  

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο. Το τελικό πρόγραμμα θα 

διαμορφωθεί μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων. 

 
 
 

Ο  Διευθυντής  
της ΑΣΠΑΙΤΕ  Πελοποννήσου 

    
 

Δρ. ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ  Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η Υπεύθυνη 

του  ΚΠΕ Καστρίου 

         Καζακώνη Πηνελόπη 

 


