2ο Ενημερωτικό Δελτίο [Απρίλιος 2013]

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

Αγαπητοί συνεργάτες,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έχει εγκριθεί η
ίδρυση του παρόντος εθνικού θεματικού δικτύου και της
Συντονιστικής του Επιτροπής [Σ.Ε.].

Στην κοινότητα

εκπόνησης των εκπαιδευτικών σας προγραμμάτων.

 Προτεινόμενο εκπαιδευτικό
υλικό, έγγραφα που αφορούν τη
λειτουργία του δικτύου κ.ά. θα
κοινοποιούνται, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, στο
δικτυακό τόπο του δικτύου

Έχοντας ως στόχο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και

http://blogs.sch.gr/kpemar

ουσιαστική συνεργασία μας, ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή σας

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε
να λαμβάνετε απευθυνόμενοι
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
δικτύου

Στον παρόν, δεύτερο, ενημερωτικό δελτίο, εκτός από την ενημέρωση
για τα δρώμενα στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου, θα βρείτε και
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης της

και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Μαρώνειας

E6_E4@kpemaronias.gr

Επικοινωνία
Η πορεία του δικτύου από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα
Το Φεβρουάριο 2013 παραλήφθηκε η απόφαση έγκρισης για την ίδρυση
του εθνικού θεματικού μας δικτύου και της Σ.Ε., από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.,
Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. [αρ.

Κ.Π.Ε. Μαρώνειας
Ίμερος Ροδόπης, 69400
Τηλ.: 25330 22596
Fax: 25330 22399

πρωτ. 17648/8-2-2013].
Στο δίκτυο συμμετέχουν συνολικά 75 σχολικές μονάδες, 155 εκπαιδευτικοί,
1701 μαθητές/τριες, 20 μέλη των 14 συνεργαζομένων Κ.Π.Ε., 10 υπεύθυνοι
Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, ένα
ΑΕΙ [Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.] και τρεις συνεργαζόμενοι φορείς [Δήμος
Μαρώνειας- Σαπών, Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
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Πάρκου Αν. Μακεδονίας και Θράκης].
Στις 24 -25 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της
Σ.Ε. και της Παιδαγωγικής Ομάδας [Π.Ο.] του δικτύου, κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και
ενημέρωσης των μελών του, τη δόμηση του πρωτόκολλου συνεργασίας
και τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τα Κ.Π.Ε. του δικτύου, την
παραγωγή από την Παιδαγωγική Ομάδα [Π.Ο.] εκπαιδευτικού υλικού, του
τρόπου διάθεσης αυτού του υλικού, τη διενέργεια επιμορφωτικών
σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς-μέλη του δικτύου κ.ά. Συγκεκριμένα:

Συνάντηση της Σ.Ε. και της Π.Ο.

α) Το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, ως συντονιστικό, θα συνεργάζεται και θα

Χρονοδιάγραμμα για το τρίμηνο
Απριλίου – Ιουνίου

υποστηρίζει άμεσα όλες τις σχολικές μονάδες-μέλη. Ωστόσο, οι σχολικές
μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δράσεις και σε
συνεργασία με τα πλησιέστερα, συνεργαζόμενα με το δίκτυο Κ.Π.Ε.
[αναγράφονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας, κατά περίπτωση].
β) Όλα τα μέλη του δικτύου [Σ.Ε., μέλη Π.Ο., σχολικές μονάδες, Κ.Π.Ε.,

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα,
το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας προβλέπεται
να αναλάβει και να προχωρήσει
στην υλοποίηση των παρακάτω
ενεργειών:


Αποστολή των πρωτόκολλων
συνεργασίας με τις σχολικές
μονάδες και τους
συνεργαζόμενους φορείς
[απεστάλησαν].



Ανάρτηση στο δικτυακό τόποιστολόγιο του δικτύου του
προτεινόμενου εκπαιδευτικού
υλικού [1ο πακέτο], των οδηγιών
για την αξιοποίησή του και την
υλοποίηση των σχολικών σας
δράσεων, το επιπλέον
εκπαιδευτικό υλικό που θα
παραληφθεί από τα μέλησχολικές μονάδες [σε εξέλιξη].



Διεξαγωγή εξ αποστάσεως
επιμορφωτικού σεμιναρίου [σε
εξέλιξη].



Παρουσίαση του δικτύου στο
πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας
[Διεθνές ετήσιο συνέδριο
Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ., Μάιος]*.



Διεξαγωγή εισαγωγικού
σεμιναρίου [Ιούνιος].

φορείς] θα ενημερώνονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τα
δρώμενα και τη λειτουργία του. Τα κύρια «εργαλεία» ενημέρωσης θα είναι η
ηλεκτρονική αλληλογραφία [mail, τρίμηνα ενημερωτικά δελτία] και ο
δικτυακός τόπος [ιστολόγιο].
γ) Δόμηση και υπογραφή Πρωτόκολλων Συνεργασίας, μεταξύ του Κ.Π.Ε.
Μαρώνειας και των σχολικών μονάδων-μελών του δικτύου, τα οποίο θα
συνυπογράφονται από το/τη Δ/ντη/τρια, τον/την υπεύθυνο/η Σχολικών
Δραστηριοτήτων της αρμόδιας Δ/νσης Εκπ/σης και τον Πρόεδρο του
δικτύου.
δ) Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και διάθεσή του μέσω του
ιστολογίου του δικτύου. Παράλληλα με τη διάθεση του παραγόμενου από
την Π.Ο. εκπαιδευτικού υλικού [1ο πακέτο], στο ιστολόγιο θα αναρτάται και
το εκπαιδευτικού υλικό που θα προκύψει από τους εκπαιδευτικούς-μέλη του
δικτύου.
ε) Προώθηση και δημοσιοποίηση όλων των σχολικών δράσεων σε όλα τα
μέλη του δικτύου και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, μέσω του
ιστολογίου.
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ζ) Διεξαγωγή εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμορφωτικών
σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς-μέλη του δικτύου
[τηλεκπαίδευση, εισαγωγικό σεμινάριο].
στ) Προώθηση και προβολή των εργασιών του δικτύου μέσω
ημερίδων, συνεδρίων* κ.ά.
η) Ενημέρωση του Αρχείου Δράσεων του δικτύου [ανά
τρίμηνο].
Η Σ.Ε. και η Π.Ο. στα βήματα του Οδυσσέα…

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί, ότι όλες οι
προαναφερόμενες ενέργειες, πέρα από τη διευκόλυνση του
συντονισμού λειτουργίας του δικτύου, στοχεύουν στη
δημιουργία μιας ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας, με
ουσιαστική συμμετοχή και συνεισφορά όλων των μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί-μέλη του δικτύου θα πρέπει
να είναι ενήμεροι ότι το 1ο πακέτο του εκπαιδευτικού υλικού
αποτελεί απλά και μόνο ένα σημείο έναρξης του τελικού
παραγόμενου.

Δενδροφύτευση από την Π.Ο. του Δικτύου…

Οι εκπαιδευτικοί, ως ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, θα έχουν την ευκαιρία να είναι συνδημιουργοί της τελικής του μορφής του υλικού, η οποία θα προκύψει στη συνέχεια [2ο πακέτο]. Παράλληλα,
θα μπορούν να ανατροφοδοτούνται από τη δουλειά των συναδέλφων τους, να προτείνουν νέους τρόπους
προσέγγισης της θεματολογίας του δικτύου, να συνεργάζονται, κατά ομάδες, με όμορες [ή μη] σχολικές
μονάδες κ.ά.

21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή 17-19 Μαΐου 2013
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. και στα πλαίσια του 21ου Δ.Σ.Φ.Α.Α.*,
θα διεξαχθεί μονοήμερη δράση - στρογγυλή τράπεζα εισηγητών, με θέμα:
«Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4».
Σκοπός της δράσης θα είναι η προβολή και προώθηση της θεματολογίας του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού
Δικτύου που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, καθώς και η ενημέρωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τις βασικές αρχές, τη λειτουργία των Δικτύων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη μαθησιακή συνεισφορά τους στην ανάπτυξη αειφόρων ελληνικών
σχολείων. Έμμεσο στόχο της δράσης αποτελεί η δημιουργία και η ενίσχυση επιθυμητών αειφορικών στάσεων
των συνέδρων εκπαιδευτικών.
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Η παρουσία των μελών του Δικτύου μας είναι ουσιώδης και επιθυμητή!

