
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ  ςε ςεμινάριο του ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο                           

«Σα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» ςτθ αμοκράκθ. 

 

Το ΚΠΕ Μαρϊνειασ προτίκεται να υλοποιιςει τριιμερο ςεμινάριο του εκνικοφ 

κεματικοφ δικτφου «Τα Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6 και Ε4» ςτθ Σαμοκράκθ με 

κζμα: « Σο Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6, μια διαδρομι που φτάνει ςτo φεγγάρι», 

από τθν Παραςκευι 2 Μαΐου ζωσ τθν Κυριακι 4 Μαΐου 2014. Το ςεμινάριο κα 

πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον ετιςιο προγραμματιςμό του ΚΠΕ για το ςχολικό ζτοσ 

2013-2014, ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ», Πράξθ: «Δράςεισ Δια Βίου Μάκθςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία». 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ, πολιτιςτικισ, τουριςτικισ και 

περιβαλλοντικισ διάςταςθσ του Ευρωπαϊκοφ ορειβατικοφ μονοπατιοφ Ε6 ςτθ Σαμοκράκθ, 

που αποτελεί τον τελευταίο ςτακμό του μονοπατιοφ ζπειτα από 5200χλμ διαδρομισ, με 

αφετθρία τθ Φιλανδία και τζλοσ το όροσ Σάοσ (Φεγγάρι) τθσ Σαμοκράκθσ. Κατά τθ διάρκεια 

των εργαςιϊν του ςεμιναρίου κα γίνουν ειςθγιςεισ, επιςκζψεισ ςε πεδία και κα 

διεξαχκοφν εργαςτιρια, με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των επιμορφοφμενων 

εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τα ορειβατικά μονοπάτια και τισ κεματικζσ ενότθτεσ του 

δικτφου. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται : 

1) ςε εκπαιδευτικοφσ Α’/κμιασ και Β’/κμιασ κατά προτεραιότθτα που είναι μζλθ του 

δικτφου και  ςε εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι δεν είναι μζλθ του δικτφου. 

 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΡΑΣΙΑ  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΡΩΝΔΙΑ 

Γιεύθσνζη:   Ίμερος Ροδόπης,  
694 00  Ξσλαγανή 

Πληροθορίες:  Γούπα Μαρία Δσθσμία 
Σηλέθωνο:  2533022596 
Fax:   2533022399 
e-mail:   mail@kpe-maron.rod.sch.gr 
   info@kpemaronias.gr 
Ιζηοζελίδα:  www.kpemaronias.gr 
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2)ςε εκπαιδευτικοφσ μζλθ Π.Ο. ΚΠΕ (με προτεραιότθτα ςε ςυνεργαηόμενα με το δίκτυο  

   ΚΠΕ).  

3)ςε Τπευκφνουσ  Π.Ε ι χολικών Δραςτθριοτιτων ( με προτεραιότθτα ςε όςουσ ζχουν 

ςχολικζσ  μονάδεσ ενταγμζνεσ ςτο δίκτυο). 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 50 (πενιντα). 

Κατά τθν επιλογι των υποψθφίων, προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν 

πραγματοποιιςει και μασ ζχουν αποςτείλει το εκπαιδευτικό υλικό του ςχολείου τουσ ςτα 

πλαίςια του δικτφου. Ζπονται οι εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμζνοι ςτο δίκτυο από το 

πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του και τζλοσ οι εκπαιδευτικοί που ζκαναν αίτθςθ ζνταξθσ κατά το 

τρζχον ςχολικό ζτοσ 2013-2014.  

Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να δθλϊςει ζωσ δφο (2) εκπαιδευτικοφσ, εκ των 

οποίων ο πρϊτοσ ορίηεται ωσ τακτικόσ, ενϊ ο δεφτεροσ ορίηεται ωσ αναπλθρωματικόσ του 

εκπαιδευτικοφ τθσ ιδίασ ςχολικισ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ο πρϊτοσ δθλϊςει αδυναμία 

ςυμμετοχισ.    

Από κάκε ςυνεργαηόμενο ΚΠΕ μπορεί να ςυμμετζχει ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ και 

μόνο ςε περίπτωςθ ειςιγθςθσ δικαιολογείται και 2ο μζλοσ. 

Το ΚΠΕ Μαρϊνειασ κα καλφψει τθ διαμονι (με πρωινό) και διατροφι (δφο 

γεφματα) των εκπαιδευτικϊν και των ειςθγθτϊν οι οποίοι δεν είναι μζλθ ΚΠΕ.Θ μετακίνθςι 

των επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν προσ και από τθ αμοκράκθ, βαρφνει τουσ ιδίουσ. Θ 

μετακίνθςθ των ειςθγθτϊν οι οποίοι δεν είναι μζλθ ΚΠΕ, βαρφνει το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ 

Μαρϊνειασ. Θ μετακίνθςθ όλων των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο (επιμορφοφμενων, 

μελϊν ΚΠΕ, ειςθγθτϊν μελϊν ΚΠΕ, ειςθγθτϊν που δεν είναι μζλθ ΚΠΕ και τθσ Π.Ο. του ΚΠΕ 

Μαρϊνειασ) προσ και από τα πεδία τα πεδία κα πραγματοποιείται με λεωφορείο του 

Διμου με μια ελάχιςτθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ  χρζωςθ. 

Τζλοσ, θ μετακίνθςθ προσ και από τθ Σαμοκράκθ με οποιοδιποτε μζςο 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του  ΙΧ) και θ διαμονι των εκπαιδευτικϊν μελϊν Παιδαγωγικϊν 

ομάδων των ςυνεργαηόμενων ΚΠΕ, όπωσ και των ειςθγθτϊν που είναι μζλθ ΚΠΕ, κα 

καλυφκεί από τα Τεχνικά Δελτία ι τισ Διαχειριςτικζσ Επιτροπζσ των ΚΠΕ που ανικουν. Το 

ΚΠΕ Μαρϊνειασ κα καλφψει τθ δαπάνθ διατροφισ των μελϊν ΚΠΕ και των ειςθγθτϊν 

μελϊν ΚΠΕ από το Τεχνικό του Δελτίο. 

Θ φόρμα ςυμμετοχισ κα αποςταλεί ςτο ΚΠΕ Μαρϊνειασ για τουσ μεν εκπαιδευτικοφσ που 

υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ μζςω των Υπευκφνων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε ΚΠΕ, κα τθν 

αποςτείλουν απευκείασ ςτο ΚΠΕ Μαρϊνειασ. 

 Η αποςτολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ παρατείνεται ζωσ τθν Σρίτθ 8 Απριλίου.  



 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα του ςεμιναρίου 

 Πρόγραμμα εμιναρίου 

 Παραςκευι 2-5-2014 

15:30 Αναχϊρθςθ από Αλεξανδροφπολθ 

17:30 Άφιξθ ςτθν Καμαριϊτιςα 

18:00-18:30 Μετάβαςθ ςτο πνευματικό κζντρο Χϊρασ 

18:30-18:45 Χαιρετιςμόσ του Δθμάρχου Σαμοκράκθσ Κου Χανοφ Γεωργίου 

18:45-19:05 Φιλοςοφία και προοπτικζσ του Δικτφου  
Ειςθγθτισ: Σερμπζηθσ Γιϊργοσ – Πρόεδροσ Δικτφου-Διευκυντισ 11

ο
 Δ.Σ. 

Κομοτθνισ  

19:05-19:30 Διακεματικι προςζγγιςθ των κεματικϊν ενοτιτων του Δικτφου 
Ειςθγιτρια: Δοφπα Μαρία Ευκυμία-Αναπλθρϊτρια Υπεφκυνθ ΚΠΕ 
Μαρϊνειασ 

19:30-19:50 Συνάντθςθ με τθν ιςτορία οδοιπορϊντασ ςε περιβαλλοντικό 
μονοπάτι 
Ειςθγθτζσ: Γεϊργιοσ Παναγόπουλοσ – Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Καλαμάτασ 
Αναςτάςιοσ Ηόμπολασ – Αναπλ. Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Καλαμάτασ 

19:50-20:10 Εναλλακτικόσ τρόποσ να ανακαλφψουμε τθν φφςθ 
Ειςθγθτζσ: Ακαναςόπουλοσ Ανδρζασ-Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Λαυρίου 
Μπία Διμθτρα-Αναπλθρϊτρια Υπεφκυνθ  ΚΠΕ Λαυρίου  

20:10-20:30 Το Ε4 ςτον τόπο μασ-Χανιά. Σχεδιαςμόσ  και δράςθ Δικτφου 
Ειςθγιτρια:  Μαρματάκθ Αρετι Υπεφκυνθ Σχολ.Δραςτ. ΔΙΔΕ Χανίων- 
Δεςποτίδου Ελζνθ -Μζλοσ Π.Ο. ΚΠΕ Βάμου 

20:40-21:00 Μετάβαςθ ςτθν Καμαριϊτιςα 

21:00 Δείπνο 

 άββατο 3-5-2014 

7:00 Μετάβαςθ ςτα «Θζρμα» 

7:30  Ανάβαςθ ςτθν κορυφι του «Σάοσ» πεηοπορϊντασ ςτο 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 
Υπεφκυνοσ ανάβαςθσ: Εξακοίδθσ Αρχοντισ- Οδθγόσ βουνοφ 

 Εργαςτιριο-ζρευνα  πεδίου 1: Οργάνωςθ και προετοιμαςία για 
αςφαλι ορεινι πεηοπορία 
Υπεφκυνοσ  εργαςτθρίου: Καρυδιάσ Μιχάλθσ- Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ ΚΠΕ 
Αν.Ολφμπου 

Εργαςτιριο-ζρευνα  πεδίου 2: Μελζτθ κεραπευτικϊν  βοτάνων  
Υπεφκυνθ εργαςτθρίου: Μαρκίδου Φωτεινι -Εκπαιδευτικόσ  Α’κμιασ 
Εκπ/ςθσ Ζβρου 

 

15:30 Άφιξθ ςτα Θζρμα 

15:30-16:00 Μετάβαςθ ςτο ξενοδοχείο 

16:00-17:30 Μεςθμεριανι ανάπαυλα 

17:30-18:00 Μετάβαςθ ςτο πνευματικό κζντρο Χϊρασ 

18:00-19:00 Πρϊτεσ βοικειεσ ςτο βουνό   
Υπεφκυνοι  εργαςτθρίου: Κυνδελζρου Δάφνθ Παγκοηίδθσ Γιϊργοσ Μζλθ  
Π.Ο. ΚΠΕ Μαρϊνειασ 



 
 
 
 
 
 

19:00-20:00 Θ ςθμαςία των μονοπατιϊν ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 
Ειςθγθτισ: Γεροφωκά Αναςταςία  Υπεφκυνθ ΚΠΕ Αν.Ολφμπου- Καρυδιάσ 
Μιχάλθσ- Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Αν.Ολφμπου 

20:00-20:30 Μετάβαςθ ςτθν Καμαριϊτιςςα 

20:30 Δείπνο 

 Κυριακι 4-5-2014 

8:00-8:30 Μετάβαςθ ςτο φαράγγι του «Φονιά» 

8:30-12:00 Πεηοπορία ςτο φαράγγι και ανάβαςθ ςτο ςφμπλεγμα των 
καταρρακτϊν του «Φονιά» 
Εργαςτιριο: Εξερευνθτισ Βιολόγοσ 
Υπεφκυνοι  εργαςτθρίου: Ακαναςόπουλοσ Ανδρζασ-Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Λαυρίου 
Μπία Διμθτρα-Αναπλθρϊτρια Υπεφκυνθ  ΚΠΕ Λαυρίου 

12:00 Αναχϊρθςθ 

12:30-14:00 Άφιξθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Σαμοκράκθσ 
Εργαςτιριο :  Περιβαλλοντικό μονοπάτι και ιςτορία – 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ: «Ιςτορικζσ πτυχζσ μζςα από 
πτυχζσ ενδυμάτων»  
Υπεφκυνοι  εργαςτθρίου: Γεϊργιοσ Παναγόπουλοσ – Υπεφκυνοσ ΚΠΕ 
Καλαμάτασ 
Αναςτάςιοσ Ηόμπολασ – Αναπλθρωτισ  Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Καλαμάτασ 

14:00 Αναχϊρθςθ 

14:30 Άφιξθ ςτθν Καμαριϊτιςα 

14:30-15:30 Αξιολόγθςθ ςεμιναρίου 

15:30-17:30 Γεφμα 

18:00 Αναχϊρθςθ για Αλεξανδροφπολθ 
 
Επιςιμανςθ 

1. Για λόγουσ αςφαλείασ είναι ςθμαντικό οι ςυμμετζχοντεσ να διακζτουν εξοπλιςμό  

βουνοφ (ορειβατικά παποφτςια, αδιάβροχο μπουφάν, ακλθτικό 

παντελόνι/ςορτςάκι, παγοφρι, αντθλιακι κρζμα, καπζλο, πρόχειρθ ελαφριά 

τροφι). Θα δοκοφν περαιτζρω οδθγίεσ ςτο site του ΚΠΕ Μαρϊνειασ.  

2. Επίςθσ είναι ςθμαντικι θ καλι φυςικι κατάςταςθ προκειμζνου οι επιμορφοφμενοι 

να ςυμμετζχουν με άνεςθ ςε όλεσ τισ δράςεισ του ςεμιναρίου. 

3. Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που τελικά κα ςυμμετζχουν ςτο ςεμινάριο να 

διακζτουν κάρτα ελευκζρασ ειςόδου ςε μουςεία. 

                                                                                        Με εκτίμθςθ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Φόρμα ςυμμετοχισ εκπαιδευτικοφ ςτο ςεμινάριο του δικτφου:  

«Σα Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6 και Ε4» 

αμοκράκθ 2-4 Μαΐου 2014 

 

 
Ο/Η Εκπαιδευτικόσ                                                                  Ο/Η Διευκυντισ/τρια του χολείου 

 

Ονοματεπϊνυμο Εκπαιδευτικοφ 
(Τακτικοφ):  

Ονοματεπϊνυμο Εκπαιδευτικοφ 
(Αναπλθρωματικοφ):  

Σχολείο:  

Ταχ. Διεφκυνςθ:  

Τθλ Σχολείου:  
Τθλ Εκπαιδευτικοφ:  
Τθλ Εκπαιδευτικοφ:  

Fax:  

E-mail ςχολείου:  

Ιςτοςελίδα ςχολείου:  

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ  
(που ανικει το ςχολείο)  


