
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτική ημερίδα δια βίου εκπαίδευσης 

«Η δημιουργικότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση» στις 18/6/2014 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  στα πλαίσια 

υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ»  οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για τα στελέχη της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Υπεύθυνοι Π.Ε. και μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ Αττικής) καθώς και για 

υπεύθυνους Πολιτιστικών και Αγωγής Υγείας. Το Θέμα της Ημερίδας είναι: «Η 

δημιουργικότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση » και θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 18/6/2014 και ώρες 17:00-21:00 στο ΚΠΕ Ελευσίνας. 

Στα Βιωματικά εργαστήρια θα αναπτυχθεί η τεχνική διαδοχικών συζητήσεων 

(WorkShop Cafe) που είναι μια δημιουργική διαδικασία για τη διευκόλυνση της 

συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών για την  

δημιουργία ζωντανής συζήτησης και δράσης. Σε αυτή τη διαδικασία δημιουργείται 

η ατμόσφαιρα ενός εντευκτηρίου, στο οποίο οι συμμετέχοντες  συζητούν ένα 

ζήτημα ή θέμα σε μικρές ομάδες γύρω από μικρά τραπέζια. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα οι συμμετέχοντες κινούνται σε ένα νέο  τραπέζι. Ο οικοδεσπότης 

παραμένει και συνοψίζει την προηγούμενη συνομιλία στους νέους επισκέπτες του 

τραπεζιού. Έτσι, η διαδικασία της συνομιλίας «μπολιάζεται» με τις ιδέες που 
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παρήχθησαν σε προηγούμενες συζητήσεις με άλλους συμμετέχοντες. Στο τέλος  της 

διαδικασίας τα κύρια σημεία συνοψίζονται και συζητούνται στην ολομέλεια. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού επιμορφούμενων (30) που απαιτείται για 

τα βιωματικά εργαστήρια θα προηγηθούν τα στελέχη της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι 

10/6/2014. 

 

 

 

 
 
 

Ο Υπεύθυνος ΚΠΕ  Ελευσίνας 

 

Πάνος Μπεγέτης 

 

 

 

 


