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Θέμα: Συνδιοργάνωση του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας στο σεμινάριο με θέμα 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Rural DEAR Agenda» που θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 2017 στη Λάρισα 

 

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, 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 συνδιοργανώνει σεμινάριο με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα πλαίσια 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Rural DEAR Agenda» την Πέμπτη 2 

Φεβρουαρίου 2017 στη Λάρισα, στο Θέατρο Ουήλ.  Το σεμινάριο συνδιοργανώνουν: το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κισσάβου-Ελασσόνας, ο Χιονοδρομικός 

Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος (Χ.Ο.Π.Σ.) Σπαρμού Ελασσόνας και το «ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ». Η εκδήλωση αυτή θα έχει τη στήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της 

Αντιδημαρχίας Πολιτισμού κα Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και άλλων Φορέων 

της Κοινωνίας των Πολιτών απ' όλη τη Θεσσαλία. 

Η Αναπτυξιακή εκπαίδευση συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας (που είναι ο 

πρώτος από τους 17 στόχους της Ατζέντας της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη της 

προσεχούς δεκαπενταετίας - 2030 Agenda for Sustainable Development) και στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα 

από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων και μιας 

αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων στις 

ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες  ανισότητες, και 

στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education, 2010 

p.5).  
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Τέσσερις Φορείς Πολιτισμού από όλη τη Θεσσαλία υλοποιούν ένα  μέρος του έργου 

Rural DEAR Agenda-Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο 

συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας από την Ισπανία) 

που επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με 

την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (επιστημονικός υπεύθυνος ο 

Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κίττας Κων/νος). Μια από τις δράσεις που σχεδιάζεται στα 

πλαίσια του προγράμματος, είναι η πραγματοποίηση ενός μονοήμερου σεμιναρίου στη 

Λάρισα, που απευθύνεται σε στελέχη Τ.Α. από όλη τη Θεσσαλία, εκπαιδευτικούς ,γονείς και 

στελέχη ΜΚΟ. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Για δηλώσεις 

συμμετοχής επικοινωνήστε με το Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας στο τηλέφωνο 24930-29571 

και στο email kpe.elassonas@gmail.com. 

 

 

                       Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ 

            Γκανάτσιος Ανδρέας 
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