
 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
στο τετραήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων 

«Υπαίθρια Διαβίωση 

και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
που θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22, 23 & 24 Ιουνίου 2013 

στο Οικολογικό Πάρκο του Πάρνωνα 

 

Το ΚΠΕ Καστρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών 

Πόρων, σχεδιάζει την υλοποίηση τετραήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 21, 22, 23 και 24 

Ιουνίου 2013, με θέμα: 

«Υπαίθρια Διαβίωση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 ενήλικες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το Οικολογικό Πάρκο του Πάρνωνα, 

να αποκομίσουν οφέλη που προκύπτουν από την υπαίθρια διαβίωση και τη σύνδεσή τους με το φυσικό 

περιβάλλον, τον εαυτόν τους και τους άλλους, και να παρακολουθήσουν ένα ολοήμερο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον. 

Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει (με έξοδα του ΚΠΕ Καστρίου) στο Καταφύγιο του ΕΟΣ 

Σπάρτης στον Πάρνωνα και σε σκηνές δύο ατόμων. Το ΚΠΕ θα παρέχει σκηνές (όσοι, όμως, 

επιθυμούν, μπορούν να φέρουν τις δικές τους), υπνόσακους, στρώματα δαπέδου και ντουσιέρες με 
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νερό σε πλαστικές θήκες. Στο Καταφύγιο υπάρχει 1 κοινόχρηστη κουζίνα, 2 WC και ένα υπαίθριο 

ντους. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους σκεύη τροφής, καπέλα, σάκους πλάτης, φανούς 

νύχτας, κατάλληλα ρούχα και υποδήματα. 

Για την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου, θα συνταχθούν ομάδες εργασίας-

εθελοντών για τα αυτοδιαχειριζόμενα γεύματα, τη μεταφορά αγαθών και υλικών, και την καθαριότητα. 

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους (το ΚΠΕ 

Καστρίου δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους). Η απόσταση του Καταφυγίου από το Καστρί είναι 

περίπου 30 χλμ. και όλος ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος. Το Καστρί απέχει 27 χλμ. από την 

Τρίπολη. 

Το ΚΠΕ Καστρίου θα καλύψει την ημιδιατροφή των συμμετεχόντων για όλες τις ημέρες, εκτός της 

τελευταίας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τρόφιμα για τα υπόλοιπα γεύματα. 

Η αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/5/2013, με : 

e-mail στη διεύθυνση mail@kpe-kastr.ark.sch.gr 

ή fax στο 2792022009. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2792022004 και 6978878577. 
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου 
(Το Σεμινάριο θα ξεκινήσει στο ΚΠΕ Καστρίου την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 15.00, 

και θα λήξει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, στις 13.00.) 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 

Θεατρικό εργαστήρι, 

για τη γνωριμία των συμμετεχόντων και το δέσιμο των ομάδων. 

Αυτοσχεδιασμοί με οικολογικά θέματα. 

Γνωριμία με το οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα και την ορνιθοπανίδα του. 

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη μη τυπική μάθηση. 

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013 

Πορεία από το Καταφύγιο προς το Οροπέδιο του Πάρνωνα. 

Σύνδεση με τον εαυτό μας, το περιβάλλον και τους άλλους, 

μέσω τεχνικών Αϊκίντο και Γιόγκα. 

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013 

Κατασκευές με υλικά της φύσης. 
 

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 
μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων. 
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