1ο Ενημερωτικό Δελτίο [Ιανουάριος 2013]

Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6
και Ε4
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνεργάτες,
με την έναρξη του νέου έτους, σας καλωσορίζουμε στο Εθνικό
Θεματικό Δίκτυο «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»,
που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας.
Ελπίζουμε το 2013 να χαρίσει πολλές χαρούμενες στιγμές σε όλους
σας και να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας δημιουργικής και
εποικοδομητικής συνεργασίας, στα πλαίσια της κοινής μας
προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη και το αειφόρο σχολείο.
Το παρόν είναι το πρώτο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται από την
Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, με το οποίο εγκαινιάζεται

Στην κοινότητα
 Το πλήρες χρονοδιάγραμμα
των εργασιών και της πορείας
του δικτύου θα κοινοποιηθεί στο
αμέσως επόμενο ενημερωτικό
δελτίο που θα λάβετε.
 Επιπλέον πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό
τόπο

ένας νέος τρόπος τακτικής ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων

http://blogs.sch.gr/kpemaroneias

στο δίκτυο.

ή/και απευθυνόμενοι στην
ηλεκτρονική του διεύθυνση του
δικτύου

Με εκτίμηση,
Γιώργος Σερμπέζης
Υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Μαρώνειας

E6_E4@kpemaronias.gr

Η πορεία του δικτύου μέχρι σήμερα

Κ.Π.Ε. Μαρώνειας

Το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας λειτούργησε πειραματικά και με επιτυχία το

Τηλ.: 25330 22596

περιφερειακό δίκτυο «Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6» [2008-2011]. Τον Απρίλιο

Fax: 25330 22399

του 2011 πραγματοποίησε το απολογιστικό σεμινάριο του δικτύου, στο

E-mail: mail@kpe-maron.rod.sch.gr

Επικοινωνία
Ίμερος Ροδόπης, 69400

πλαίσιο του οποίου διερευνήθηκε και προτάθηκε η επέκτασή του σε εθνικό
ή/και διεθνές.
Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, ζητήσαμε τη συνεργασία
σχολικών μονάδων, Κ.Π.Ε., καθώς και άλλων φορέων, με σκοπό την
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ίδρυση του εθνικού θεματικού δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά
Μονοπάτια Ε6 και Ε4», του οποίου τους στόχους και τη θεματολογία
γνωρίζετε ήδη [www.kpemaronias.gr]. Συνολικά, δεχτήκαμε 73 αιτήσεις
σχολικών μονάδων, 20 υπευθύνων και μελών Παιδαγωγικών Ομάδων
[Π.Ο.] Κ.Π.Ε. και 10 Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών
Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας.
Το Δεκέμβριο 2012 υποβλήθηκε αίτημα έγκρισης ίδρυσης του παρόντος
εθνικού θεματικού δικτύου και της Συντονιστικής του Επιτροπής [Σ.Ε.] στη
Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. [αρ. πρωτ. Φ. 4.2.1/792/10-12-2012]. Αναμένεται η τελική
απόφαση έγκρισης του δικτύου.

Διαδικασίες και συντονισμός
Το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, αμέσως μετά την παραλαβή της τελικής εγκριτικής
απόφασης ίδρυσης του δικτύου, προβλέπεται να αναλάβει και να
προχωρήσει στην υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:
Για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου:
▪ Την αποστολή των πρωτόκολλων συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες
και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς.
▪ Τη σύγκληση της Σ.Ε. και της Π.Ο. του δικτύου [Φεβρουάριος 2012] για
την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.
▪ Την αποστολή πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου [1ο
πακέτο].
▪ Τη δημιουργία και ενημέρωση του δικτυακού τόπου του δικτύου.
▪ Τη συγκέντρωση και τήρηση Αρχείου Δράσεων του δικτύου στο τρίμηνο
αυτό.
εν λόγω χρονικό διάστημα.
▪ Την αποστολή του 2ου ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου.
Για το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου:
▪ Την αποστολή πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου (2ο
πακέτο).
▪ Τη συγκέντρωση και τήρηση Αρχείου Δράσεων του δικτύου στο
τρίμηνο αυτό.

Τι είναι το πρωτόκολλο
συνεργασίας;
Με το πρωτόκολλο συνεργασίας
καθορίζεται το γενικό πλαίσιο
συνεργασίας μεταξύ του
συντονιστικού φορέα του δικτύου
(Κ.Π.Ε. Μαρώνειας) και των
σχολικών μονάδων/φορέων.
Πιστοποιεί τη συμμετοχή στο δίκτυο
των μαθητών, εκπαιδευτικών και
των υπολοίπων εμπλεκομένων στις
εργασίες του δικτύου.
Με ποια διαδικασία
συμπληρώνεται;
Κάθε σχολική μονάδα θα
παραλάβει δύο αντίγραφα, τα
οποία αφού υπογραφούν από το/η
Διευθυντή/ντρια, θα αποσταλούν
στον/την Υπεύθυνο/η
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή
Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που
ανήκει.
Ο/Η Υπεύθυνος/η, αφού
συγκεντρώσει τα πρωτοκόλλα
συνεργασίας, θα τα προωθήσει
ταχυδρομικά στο Κ.Π.Ε. Μαρώνειας,
για την επικύρωσή τους από τον
Πρόεδρο του δικτύου.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την
αποστολή, από το συντονιστικό
Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, του ενός
αντιγράφου στη σχολική μονάδα
(φυλάσσεται στο αρχείο). Το
δεύτερο αντίγραφο θα καταχωρείται
στο Αρχείο Δράσεων του δικτύου.
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▪ Τη συμμετοχή και παρουσίαση του δικτύου στο ετήσιο συνέδριο του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης [Μάιος].
▪ Την πραγματοποίηση τριήμερου σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς του
δικτύου [Ιούνιος - επίσημη έναρξη δικτύου].
▪ Την αποστολή του 3ου ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου.

Έναρξη και υλοποίηση σχολικών δράσεων
Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαδικασιών, θα λάβετε οδηγίες για την υλοποίηση των
σχολικών σας δράσεων, οι οποίες θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
Σημειωτέον ότι, οι οδηγίες αυτές θα είναι προτεινόμενες, μια που κάθε εκπαιδευτικός με τη σχολική του ομάδα
προβλέπεται να είναι όχι απλά συμμετέχων/οντες στο δίκτυο, αλλά συνδημιουργός/οι του! Συνεπώς, στο
δίκτυο είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ΠΡΙΝ την παραλαβή της
τελικής εγκριτικής απόφασης ίδρυσης, εφόσον, όμως, έχει συγκεντρωθεί το αντίστοιχο φωτογραφικό ή/και
υποστηρικτικό υλικό.
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