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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό 

σεμινάριο δια βίου μάθησης ενηλίκων 

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων θα οργανώσει 

επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς διάρκειας 20 ωρών με θέμα «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος 

διαχείριση». Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία το 

πρόγραμμα επιδιώκει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα θέματα ενεργειακής 

εξοικονόμησης καθώς και την προσέγγιση σύγχρονων κατευθύνσεων της ενεργειακής 

εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται σε θέματα, όπως συμβατικές και 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καύση ορυκτών 

καυσίμων, αειφόρες ενεργειακές διαχειριστικές πρακτικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην 

ενεργειακή εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα 

πραγματοποιηθούν από Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και Κυριακή, 24 

Φεβρουαρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ελασσόνα (κτήριο Πνευματικού 

Κέντρου). 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 42 εκπαιδευτικοί Π/θμιας από 

νομούς εμβέλειας του Κέντρου (Λάρισας και Τρικάλων) και Δ/θμιας εκπαίδευσης από 

νομούς εμβέλειας του Κέντρου (Λάρισας, Μαγνησίας, Α’ και Β’ Αθήνας) καθώς και 

εκπαιδευτικοί-μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων διαφόρων ΚΠΕ, οι οποίοι συμμετέχουν στα 

Δίκτυα «Ενέργεια» και «Υδροκίνηση». Από κάθε διεύθυνση θα προταθούν 7 εκπαιδευτικοί 

κανονικοί και 7 αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 

συμμετεχόντων από μια διεύθυνση θα επιλεγούν οι αναπληρωματικοί κάποιας άλλης. Οι 

επιμορφούμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι 

υποχρεωτική και για τις τρεις ημέρες του προγράμματος. 

Μέσα από το ΤΔΥ ή τη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα 

καλυφθούν: α) τα έξοδα διαλέξεων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών, β) 

τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών, γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα 

ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος, catering), δ) τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων 

στο πεδίο από το χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (κτήριο Πνευματικού Κέντρου 
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Ελασσόνας) και ε) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες 

του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας).  

 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ θα 

καλυφθούν από τα οικεία ΤΔΥ ή τις οικείες διαχειριστικές επιτροπές. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να 

συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να τη στείλουν στον Υπεύθυνο Σχολικών 

Δραστηριοτήτων ή στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης 

μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να συνταχθεί η κατάσταση των 

εκπαιδευτικών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να σταλεί στο ΚΠΕ 

Κισσάβου - Ελασσόνας για τη σύνταξη των τελικών πινάκων που θα υποβληθούν για έγκριση 

στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ τα οποία συμμετέχουν 

στα δίκτυα «Ενέργεια» και «Υδροκίνηση» και επιθυμούν να υποβάλουν σχετική με το θέμα  

εισήγηση μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας kpe@thess.pde.sch.gr ή στο φαξ 24930 29570 μέχρι την 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013. 
 

 

 

 

 

                   Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ 

 

        Σπύρος Αναγνωστάκης 

           

Πίνακας Αποδεκτών 

 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

2. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (Υπόψη Υπευθύνων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων) Λάρισας, Τρικάλων 

3. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, Μαγνησίας (Υπόψη Υπευθύνων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων) 

4. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α - Β Αθήνας, (Υπόψη Υπευθύνου Π.Ε.) 

5. Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, Έδεσσας – Γιαννιτσών, Καλαμάτας, Καστοριάς, Καστρίου, 

Μακρινίτσας, Μελίτης, Κόνιτσας-Πραμάτων, Ζηρού Φιλιπιάδας, Αράχθου Άρτας, 

Σφακιωτών Λευκάδας, Φιλιατών, Μουζακίου, Κέρκυρας και Περτουλίου – 

Τρικκαίων, Στυλίδας-Υπάτης 

6. ΜΜΕ 
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