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Διευθυντές/τριες Σχολείων
Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Διεξαγωγή Ημερίδας και Βιωματικών εργαστηρίων για γονείς και παιδιά στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας με τίτλο «Το περιβάλλον ως χώρος
δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα
Σάββατο και ώρα 10:00-13:30 θα διεξαχθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας ημερίδα και βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς και τα παιδιά τους με
θέμα «Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης
των γονέων με τα παιδιά τους». Η ημερίδα και τα εργαστήρια διοργανώνονται από τη
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο (ΠΙ), τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) με τη συνεργασία της
Παγκύπριας Σχολής Γονέων και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει
ξεκινήσει ανάμεσα στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, τη Μονάδα ΕΠΠΑ, ΠΙ και τη ΔΕΕ για
παροχή νέων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους γονείς με τα παιδιά
τους, με στόχο την παροχή στους γονείς/κηδεμόνες εναλλακτικών τρόπων δημιουργικής
απασχόλησης σε μη εργάσιμο χρόνο, αξιοποιώντας ως βασικό πεδίο βιωματικής μάθησης,
δημιουργικής αλληλεπίδρασης των γονέων/κηδεμόνων με τα παιδιά τους και ψυχαγωγίας
ποικίλα περιβαλλοντικά πεδία.
Στο πλαίσιο της ημερίδας και των βιωματικών εργαστηρίων, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τα νέα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για
γονείς και παιδιά που θα προσφερθούν, σε μη εργάσιμο χρόνο (Σαββατοκυρίακα, διακοπές)
για πρώτη φορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού από τον Μάρτιο του 2019, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων.
Παράλληλα, μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν, οι γονείς και τα παιδιά
θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες θα
εφαρμοσθούν μέσα από τα προγράμματα αυτά.
Η ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις για τους γονείς, οι οποίες επικεντρώνονται:
α) στο ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους, β) στη
σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής
απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους, γ) σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες
που μπορούν να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία π.χ. στο
δάσος. Παράλληλα με τις εισηγήσεις και την ξενάγηση των γονέων στο Κέντρο
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, θα διεξαχθούν εργαστήρια δημιουργικής
απασχόλησης για τα παιδιά (επισυνάπτεται αναλυτικά το προκαταρκτικό πρόγραμμα της
ημερίδας και των εργαστηρίων).
Στην ημερίδα μπορούν να συμμετέχουν γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους
(προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση).
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς που θέλουν να
συμμετέχουν με τα παιδιά τους, όπως επίσης και το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου σας για
να ενημερωθούν οι γονείς που θέλουν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους.
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στην ημερίδα και
στα βιωματικά εργαστήρια θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο διαδικτυακό
περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy
στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», «Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής
απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους» από τις 16 μέχρι
την 31η Ιανουαρίου 2019.
Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο
εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο
επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και
ημερομηνία 5/12/2018.
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τα παιδιά τους μπορούν, επίσης να
δηλώσουν συμμετοχή στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, στην κ. Κική Καρύδη, τηλ.
επικοινωνίας 22754466/7 δηλώνοντας το όνομά τους, τον αριθμό των ενηλίκων που
θα συμμετέχουν, τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια και
την ηλικία τους. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 31η Ιανουαρίου
2019.
Σημειώνεται ότι τόσο η ημερίδα όσο και τα εργαστήρια είναι δωρεάν. Στα παιδιά και
στους γονείς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στα εργαστήρια και στην ημερίδα.
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα
καταγραφής της δήλωσης.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αραβέλλα
Ζαχαρίου, Συντονίστρια Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο
Ανάπτυξη, στο τηλ. 22402352, e-mail: aravella@cytanet.com.cy
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