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      Προς :  
  τους Υπευθύνους Π.Ε. και τα σχολεία δια 
των ∆/νσεων: 
 
Α/θµια 
ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Β/θµια 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Τρικάλων, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, 
Λευκάδος, Αιτ/νίας, Αχαϊας, Φωκίδας 
 

 
Κοιν. 
 1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

 
Θέµα: Συµµετοχή εκπαιδευτικών σε   σεµινάριο- εργαστήριο  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 
 

 µε θέµα:  Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 
 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας έχοντας υπόψη όλες τις 
σχετικές διατάξεις του ΥΠ∆ΒΜΘ,  διοργανώνει  Σεµινάριο- Εργαστήριο  για 
εκπαιδευτικούς  Α/θµιας Εκπ/σης  και Β/θµιας Εκπ/σης, των Νοµών της 
εµβέλειάς του καθώς και για την τοπική κοινωνία. 
 
 Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί   από 18 έως 20  Μαρτίου 2011 και θα 
διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας. 
 Στόχοι:  
-η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών οµάδων σε ζητήµατα 
που σχετίζονται µε τη θεµατική του σεµιναρίου. 
- η ευαισθητοποίηση και  η διάχυση της πληροφόρησης  στα σχολεία της 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και τους πολίτες 
 
                                   Πρόγραµµα : 
Παρασκευή   17.00 –21.00 



 Σάββατο  09.00- 21.00 
 Κυριακή  09.00-14.00 
  

Στο σεµινάριο µπορούν να συµµετέχουν: 
  Πρωτοβάθµιας Εκπ|σης 2 εκπαιδευτικοί από κάθε νοµό εµβέλειας 
  ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης 2 εκπαιδευτικοί από  κάθε νοµό εµβέλειας 

 
   Προκειµένου να σταλεί στο ΥΠΕΠΘ κατάσταση συµµετεχόντων για έγκριση 
µετακίνησης, παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. να  ενηµερώσουν τους  
εκπ/κούς των σχολείων της περιοχής τους και να κοινοποιήσουν στο ΚΠΕ   τα 
ονόµατα των εκπαιδευτικών, που επιθυµούν να συµµετάσχουν, ως την 
Παρασκευή, 18  Φεβρουαρίου 2011.    

Το ΚΠΕ Κόνιτσας από το Τεχνικό  του ∆ελτίο θα καλύψει: 
α) τα έξοδα  διαµονής  και διατροφής των συµµετεχόντων εκπ/κών  
των σχολείων.  
β)  τη µετακίνηση, διαµονή και διατροφή  των  εισηγητών 
γ) την αµοιβή  για τις  εισηγήσεις των εισηγητών, οι οποίοι δεν είναι 
µέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ. 

          δ) την αµοιβή εισηγητών, οι οποίοι είναι µέλη  Π.Ο. ΚΠΕ, αλλά δεν   
εισηγούνται θέµα σχετικό µε τα προγράµµατα του ΚΠΕ, όπου 
υπηρετούν. 
Θα καλύψει ακόµη τα έξοδα  των εσωτερικών µετακινήσεων κατά τη 
διάρκεια του σεµιναρίου, θα δώσει εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό 
σε όλους, καθώς και βεβαίωση συµµετοχής. 
 
Τα µέλη των ΚΠΕ που διαθέτουν Τεχνικό ∆ελτίο θα καλύψουν τα έξοδα 
µετακίνησης από το Τεχνικό τους ∆ελτίο 
 
Ως ηµέρες µετακίνησης ορίζονται:  
Τρεις (3) ηµέρες για τους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, 

Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Γρεβενών 
 Τέσσερις (4) ηµέρες για τους νοµούς Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, 

Λευκάδας, Αχαϊας, Τρικάλων, Φωκίδας. 
 Πέντε (5) για το νοµό  Κεφαλληνίας 

 
Εγκαίρως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ: 

1. Το   αναλυτικό πρόγραµµα  
2. Κατάσταση εισηγητών 
3. Κατάσταση συµµετεχόντων εκπ/κών   
                                          

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ 
 

Τσούβαλη Αικατερίνη 


