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επιμορθωηικό πρόγραμμα-βιωμαηικό εργαζηήρι Για Βίοσ Μάθηζης
Δνηλίκων»
Σν ΚΠΔ Μεζνινγγίνπ ζην πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δξάζεώλ ηνπ γηα ην έηνο
2016-2017 θαη ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
(ΚΠΔ)-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
Πξνγξάκκαηνο

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

κέζσ

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνύ

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ», κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ραξά ζαο πξνζθαιεί ζην λέν αλαθαηληζκέλν θαη πιήξσο
εμνπιηζκέλν θηήξηό ηνπ ζην Μεζνιόγγη (νδόο Οδπζζέα Διύηε, πξώελ ζηαζκόο ΟΔ,
δίπια από ην Σξηθνύπεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν) γηα λα ζπκκεηέρεηε ζην 2ο Δργαζηήρι
Γημιοσργικής

Έκθραζης

για

Δκπαιδεσηικούς

Π/θμιας

Δκπ/ζης

ηης

Περιθερειακής Δνόηηηας Αιηωλοακαρνανίας ποσ διοργανώνει ζηηο 8, 9 και 13
Γεκέμβρη 2016 κε ζέκα:

"Όηαν η δημιοσργική έκθραζη ζσνανηά ηην ανακύκλωζη, μιλούν για αειθορία"
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνσζεί
δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηα

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Μέζα από ηελ πινπνίεζε
εξγαζηεξίσλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκό ησλ
βησκαηηθώλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεσξνύληαη κνξθέο βησκαηηθώλ
δξάζεσλ άκεζεο εκπεηξίαο, επηδηώθεη λα δηεγείξεη θαη λα αλαδείμεη ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηεο νµαδηθήο εξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, βαζηζκέλεο
ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Οη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ ζα απνθηεζνύλ
µπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ πινπνίεζε θαη ηε δηακόξθσζε ησλ ηειηθώλ
πξντόλησλ θαη ηελ παξνπζίαζε Project ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε αιιά θαη
ηελ Αγσγή πγείαο, ηηο Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, ηελ Σνπηθή Ηζηνξία θαη ζε
άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ Δπέιηθηε Εώλε θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή
πξάμε.
Σν Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα - δηάξθεηαο πέληε σξώλ - ζα πινπνηεζεί
απνγεπκαηηλέο ώξεο (16:00 - 21:00) ηην Πέμπηη 08/12/2016, ηην Παραζκεσή
09/12/2016 και ηην Σρίηη 13/12. Θα πεξηιακβάλεη βησκαηηθά εξγαζηήξηα κε
αλαθπθιώζηκν ραξηί από άρξεζηεο ζπζθεπαζίεο πνπ κπνξνύλ λα κεηακνξθσζνύλ ζε
πξαγκαηηθά έξγα ηέρλεο. Δλ όςεη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ησλ πξνεηνηκαζηώλ πνπ
γίλνληαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ώζηε λα ζηνιηζηνύλ ζην πλεύκα ησλ ενξηώλ, ηα έξγα
πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα είλαη ρξηζηνπγελληάηηθα κνηίβα ώζηε ζηε ζπλέρεηα νη
εθπαηδεπηηθνί λα ηα αλαπαξάγνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ ηάμε.
ηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη:
- Ζ αμηνπνίεζε πιηθώλ πνπ θαζεκεξηλά καο θαηαθιύδνπλ θαη νδεγνύληαη ζηα
ζθνππίδηα
- Ζ δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο κέζα από ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
πιηθώλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θπζηθώλ πόξσλ
- Οη ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ λα απνζπλδεζνύλ από ηνλ θαηαλαισηηζκό θαη ηε
δαπάλε ρξεκάησλ, θαη λα ηαπηηζηνύλ κε ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
πξνζσπηθήο έθθξαζεο πνπ γελλά ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε
- Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο σο δηδαθηηθή πξαθηηθή αιιά θαη σο
δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ
Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί γηα ηξεηο ζπλερόκελεο εκέξεο ώζηε λα
ππνζηεξηρζεί θαηά ην δπλαηό κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ,
δεδνκέλνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη εθδεισζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Σν ΚΠΔ

Μεζνινγγίνπ ζα θαιύςεη από ην νηθείν Σερληθό Γειηίν Έξγνπ ή ηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή ηα έμνδα γηα ηα πιηθά ησλ θαηαζθεπώλ.
Οη Αηηήζεηο πκκεηνρήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ην Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα ζα
πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε Γ/λζε Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηη/λίαο μέτρι ηην Σεηάρηη 23
Νοέμβρη 2016. Ο Τπεύζπλνο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ παξαθαιείηαη λα
θνηλνπνηήζεη ηηο Αηηήζεηο πκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Δθπ/θώλ ζην ΚΠΔ
Μεζνινγγίνπ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 25 Ννέκβξε 2016.
Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο δξάζεο θαη ν Πίλαθαο πκκεηερόλησλ αλά εκέξα
πινπνίεζεο, θαζώο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην βησκαηηθό εξγαζηήξη ζα
θνηλνπνηεζνύλ εγθαίξσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ θαζώο θαη ζηηο ρνιηθέο
Μνλάδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηη/λίαο κέζσ ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο.
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
σνημμένα: κία (1) ζειίδα (Αίηεζε ζπκκεηνρήο)
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