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Mολάοι 18-9-20012
Αρ. Πρωτ. 299
Προς: Σχολικές µονάδες Π/θµιας
και ∆/θµιας εκπαίδευσης

Θέµα: Λειτουργία Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο
άνθρωπος το χτίζει»
Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σχολική χρονιά.
Το ΚΠΕ Μολάων ως συντονιστής του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Κάστρο: Ο
τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» σας ενηµερώνει ότι παρατάθηκε η
λειτουργία του συγκεκριµένου δικτύου για τρία ακόµα σχολικά έτη σύµφωνα µε την
απόφαση του77224/Γ7 6-7-2012 ΥΠΘΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό και εν όψει του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων σας για τη
νέα σχολική χρονιά θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε αν επιθυµείτε να συµµετέχετε
στο εθνικό θεµατικό δίκτυο σχετικό µε τα κάστρα υλοποιώντας ένα εκπαιδευτικό

πρόγραµµα. Όσοι είστε ήδη ενταγµένοι στο δίκτυο επιβεβαιώστε απλά τη συµµετοχή
σας. Το ΚΠΕ Μολάων έχει ήδη εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία τα οποία
συµµετέχουν στο δίκτυο κάστρα και θα προγραµµατίσει και άλλες υποστηρικτικές

δράσεις για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου. Μπορείτε να µας στείλετε την
επισυναπτόµενη

αίτηση

µέσω

των

υπευθύνων

σχολικών

δραστηριοτήτων

προκειµένου και το ΚΠΕ Μολάων να προχωρήσει στον προγραµµατισµό των

.

δράσεών του. Σε περίπτωση που το ΥΠΘΠΑ ορίσει κάτι καινούριο όσον αφορά στη
διαδικασία για τη φετινή σχολική χρονιά θα ακολουθήσει νέο έγγραφο .

Ο Υπεύθυνος

Νίκος Παπαδάκης

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε.

«Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»
ΣΧΟΛΕΙΟ : ……………………………………………………………….
ΤΗΛ.: ……………………………………………… FAX:………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………….Τ.Κ……….
e-mail:……………………………………………………………………..
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α:………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ:……………………….
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Το σχολείο ανήκει στη:
∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ…………………………………………………………
∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ…………………………………………………………

Ενδιαφερόµαστε να συµµετέχουµε στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο «Κάστρο:
ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει» για τα σχολικά έτη
2012-13

2013-14

2014-15

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
Ταχ. ∆/νση: 23052, Μολάοι. Λακωνία.
Τηλ:2732024175 Fax:2732023158
e-mail: kpe-molaon@sch.gr
www.kpemolaon.gr
Blog: www.kpemolaon.blogspot.com

Mολάοι 17-9-2012
Αρ. Πρωτ. 298
Προς: 1.Σχολικές µονάδες Π/θµιας και
∆/θµιας Εκπ/σης της χώρας
µέσω των ∆ιευθύνσεων
2. Υπεύθυνοι σχολικών
δραστηριοτήτων Π/θµιας και ∆
∆/θµιας Εκπ/σης
3. ΚΠΕ όλης της χώρας

Θέµα: Πρόσκληση σε σεµινάριο Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Κάστρο: Ο τόπος το
ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»
Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σχολική χρονιά.
Το ΚΠΕ Μολάων ως συντονιστής του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Κάστρο: Ο
τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» σας ενηµερώνει ότι παρατάθηκε η
λειτουργία του συγκεκριµένου δικτύου για τρία ακόµα σχολικά έτη σύµφωνα µε την
απόφαση 77224/Γ7 6-7-2012 του ΥΠΘΠΑ.
Στα πλαίσια των δράσεων του, το ΚΠΕ Μολάων προγραµµατίζει την υλοποίηση του

σεµιναρίου –το οποίο είχε αναβληθεί λόγω εκλογών- για τις 9,10 και 11 Νοεµβρίου
2012 µε τίτλο:

«ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ; Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των

κάστρων σήµερα. Εκπαιδευτική και περιβαλλοντική προσέγγιση».

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του κάστρου Μονεµβασίας και στους
Μολάους και απευθύνεται σε περίπου 70 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα
επιλεγούν θα είναι:

.

1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί την άνοιξη για την παρακολούθηση του
σεµιναρίου και παραµένουν και αυτή τη σχολική χρονιά στο δίκτυο «Κάστρο:
Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»
2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υλοποιήσουν φέτος πρόγραµµα σχετικό µε τα
κάστρα και θα ενταχθούν στο δίκτυο.
3. Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόµενων ΚΠΕ του δικτύου

4. Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο και οι

υπεύθυνοι σχ. δραστ. των ∆/νσεων που τα σχολεία της ∆/νσης ανήκουν στο δίκτυο

5. Μέλη της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου (τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη) και µέλη της παιδαγωγικής οµάδας του δικτύου.
Το ΚΠΕ Μολάων θα καλύψει τα έξοδα διαµονής και διατροφής των

Υπευθύνων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και των εκπαιδευτικών των σχολικών

µονάδων και που θα συµµετέχουν στο σεµινάριο από το Τεχνικό του ∆ελτίο ή τη
διαχειριστική του επιτροπή ενώ τα έξοδα µετακίνησης θα καλυφθούν από τους
ίδιους.

Τα έξοδα µετακίνησης των εκπαιδευτικών των συνεργαζόµενων ΚΠΕ του δικτύου

που θα συµµετέχουν στο σεµινάριο θα καλυφθούν από τα Τ∆Ε των οικείων ΚΠΕ ή

τις διαχειριστικές τους επιτροπές, ενώ τα έξοδα διατροφής και διαµονής τους θα
καλυφθούν από το ΚΠΕ Μολάων.

Τα έξοδα διαµονής και διατροφής της Συντονιστικής επιτροπής του ∆ικτύου,

των αναπληρωµατικών µελών της και της Παιδαγωγικής Οµάδας του ∆ικτύου θα
καλυφθούν από το ΚΠΕ Μολάων ενώ τα έξοδα µετακίνησής τους θα καλυφθούν από
τα Τ∆Ε των οικείων ΚΠΕ ή τις διαχειριστικές τους επιτροπές όταν ανήκουν σε ΚΠΕ
ή από το ΚΠΕ Μολάων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Τα

έξοδα διαµονής, διατροφής, µετακίνησης των εισηγητών καθώς και

αποζηµίωσης για τις εισηγήσεις τους θα καλυφθούν από το Τ∆Ε του ΚΠΕ Μολάων ή
τη διαχειριστική του επιτροπή.

Για τις ανάγκες του σεµιναρίου θα µισθωθεί λεωφορείο για τη µετακίνηση στο πεδίο,
τη δαπάνη του οποίου θα καλύψει το ΚΠΕ Μολάων από το Τ∆Ε του ή τη
διαχειριστική το επιτροπή
. Από κάθε σχολείο του ∆ικτύου µπορεί να συµµετέχει 1 εκπαιδευτικός. Ο αριθµός
των εκπαιδευτικών που θα συµµετέχουν από κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι

ανάλογος µε τον αριθµό σχολείων της οικείας διεύθυνσης. Από κάθε συνεργαζόµενο
ΚΠΕ µπορεί να συµµετέχει ένας εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που ο αριθµός των

εκπαιδευτικών δε συµπληρωθεί από τους πίνακες συµµετεχόντων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο προβλεπόµενος αριθµός θα καλυφθεί από τους

εκπαιδευτικούς του ν. Λακωνίας οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση συµµετοχής. Το

ΚΠΕ Μολάων θα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό στους συµµετέχοντες και θα
χορηγήσει βεβαιώσεις συµµετοχής.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο σεµινάριο
να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη αίτηση, ακόµα και αν είχαν επιλεγεί πέρυσι,
και να µας τη στείλουν στο ΚΠΕ Μολάων µέχρι την 1 Οκτωβρίου 2012.

Ο Υπεύθυνος

Νίκος Παπαδάκης

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ;

Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήµερα. Εκπαιδευτική
και περιβαλλοντική προσέγγιση».

9, 10 και 11 Νοεµβρίου 2012
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2012
Στο ΚΠΕ στους Μολάους
16:00 – 16:15
16:15 -16:45

16:45 – 17:00

Προσέλευση – παραλαβή υλικού – καφές
Καλωσόρισµα –Στόχοι σεµιναρίου -Παρουσίαση του ∆ικτύου
Παπαδάκης Νίκος Υπ. ΚΠΕ Μολάων Μυλωνά Μαρία Αν.
υπεύθυνη ΚΠΕ Μολάων
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας

18:00 -18:15

«Τα κάστρα δεν αλώθηκαν»
Νικόλαος Ζίας Οµ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
«Βιώσιµη διαχείριση των πολιτιστικών µας µνηµείων µέσω
διεθνών θεσµών προστασίας» Πετρολέκας Σπύρος Μηχανικός
Συζήτηση - ερωτήσεις

18:15 – 18:30

∆ιάλειµµα - καφές

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

18:30-19:00

19:30 -20:00

20:00- 21:00

21:00

Το όραµα της Περιφέρειας Πελ/νήσου για τη διαχείριση των
πολιτιστικών µας µνηµείων. Η περίπτωση του κάστρου
Μον/σίας Πέτρος Τατούλης
Ανάδειξη, προβολή και δηµιουργική αξιοποίηση των κάστρων
Νίκος ∆εληβοριάς Αρχιτέκτων. Ιδρυτής δικτύου µεσαιωνικών
κάστρων της Ελλάδας
«Συµβολικό κεφάλαιο των Κάστρων: ένας δυναµικός µοχλός
ανάπτυξης"
∆ηµοσθένης
Μπρούσαλης
Οικονοµικός
επιστήµονας
∆είπνο -µπουφές

Σάββατο 5 Νοεµβρίου 2012
Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κάστρο Μονεµβασίας
9:00
9:00 – 9:45

9:45 -10:30
10:30 – 11:00

Καφές
Αποκαταστάσεις
µνηµείων
στο
Μονεµβασίας
Σκάγκου Παναγιώτα Αρχαιολόγος

χώρο

του

Κάστρου

«Η εµπειρία της Μονεµβάσιας µέσα στο χρόνο»
∆ρ Χάρις Καλλιγά Ιστορικός αρχιτέκτων
«Εκπαίδευση και Τεχνολογική Καινοτοµία για την Προστασία
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».
Καθ. Μoροπούλου Αντωνία Αντιπρύτανις ΕΜΠ

11:00 -11:30

«Το δώρο της βροχής στα κάστρα» Μυλωνά Μαρία, Ψαλλιδάς
Βασίλης

11:45-12:00

«Παιδαγωγικές προσεγγίσεις του κάστρου» Οικονόµου Μαρία,
Λέντζα Ευαγγελία, Μυλωνά Μαρία
Συζήτηση - ερωτήσεις

12:00-12:30

∆ιάλειµµα - καφές

11:30-11:45

12:30 -14:30

14:30
16:00 – 19:00

21:00

Ανακαλύπτοντας την καστροπολιτεία της Μονεµβασίας.
Προτάσεις διαχείρισης της Πάνω και της Κάτω πόλης της
Καστροπολιτείας. Βιωµατικό εργαστήρι
Παπαδάκης Νίκος, Μυλωνά Μαρία, Μαστορόπουλος Νεκτάριος,
Λέντζα Ευαγγελία, Πούλου Φωτεινή
Ελαφρύ γεύµα
Σηµάδια της ιστορίας και των ανθρώπων στα µνηµεία.
Μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείου «Κινστέρνα» (πως ένα πρώην
ενετικό κτίσµα, µετέπειτα τούρκικο, µετά την απελευθέρωση
αρχοντικό οικογένειας Καπιτσίνη, µετατράπηκε σε ένα σύγχρονο
ξενοδοχείο υψηλών απαιτήσεων). Σγαρδέλης Αντώνης
Πολιτικός Μηχανικός – ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και η ΠΟ του
ΚΠΕ Μολάων Βιωµατική προσέγγιση
∆είπνο

Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2012
Στο ΚΠΕ Μολάων στους Μολάους
Θα γίνουν τρία εργαστήρια 2:30 -3:00 ωρών το καθένα
Καφές
9:00 – 11:45
Σχέδιο προγράµµατος (project) σχετικό µε τα δίκτυα
Θεοδωρίδου Σοφία υπεύθυνη ΚΠΕ Έδεσσας Σιουκιούρογλου
Γιάννης µέλος ΠΟ ΚΠΕ Έδεσσας
9:00 – 11:45
« Η δηµιουργία, η εικονογράφηση και η εµψύχωση της
παραµυθιού µε αφορµή το κάστρο της Κινστέρνας ( µια
βιωµατική προσέγγιση) Oικονόµου Μαρία Ζωγράφος –
εκπαιδευτικός
9:00 – 11:45
Εργαστήρι σχετικό µε τις στέρνες και το δώρο της βροχής
Βασίλης Ψαλλιδάς εκπαιδευτικός
11:45- 12:00
∆ιάλειµµα - Καφές
12:00 – 12:30

Παρουσίαση των εργαστηρίων στην ολοµέλεια

12:30 – 13:30

Παρουσίαση προγραµµάτων σχολείων

13:30 – 14:00

Συµπεράσµατα -Αξιολόγηση

14:00 – 15:00

Μπουφές –Κλείσιµο σεµιναρίου - Αναχώρηση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τριήµερου Επιµορφωτικού Σεµιναρίου Εκπαιδευτικών
στις 9,10 και 11 Νοεµβρίου 2012 στο ΚΠΕ Μολάων
«ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ;

Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήµερα. Εκπαιδευτική και
περιβαλλοντική προσέγγιση».

Τακτικός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..
∆ήµος κατοικίας:…………………………………………………………..
Ειδικότητα …………………………………………………………………

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………..
Σχολείο ή ΚΠΕ που υπηρετώ ………………………………………………..
Κινητό τηλ………………………………………………………………………

E-Mail…………………………………………………………………………..
•

Προηγούμενη παρακολούθηση Σεμιναρίου σε ΚΠΕ: Ναι

Οχι

Αν Ναι αναφέρετε τον τίτλο:………………………………………………
•
•
•

Συµµετέχετε στο ∆ίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»
Ναι

Όχι

Προτίθεστε να συµµετάσχετε αυτή τη Σχολική χρονιά 2012-13 στο ∆ίκτυο
«Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει

Υπογραφή
Αναπληρωµατικός
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..

∆ήµος κατοικίας:…………………………………………………………..
Ειδικότητα …………………………………………………………………

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………..
Κινητό τηλ………………………………………………………………………

E-Mail…………………………………………………………………………..
•

Προηγούμενη παρακολούθηση Σεμιναρίου σε ΚΠΕ: Ναι

Όχι

Αν Ναι αναφέρετε τον τίτλο:………………………………………………
•
•
•

Συµµετέχετε στο ∆ίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» Ναι
Προτίθεστε να συµµετάσχετε αυτή τη Σχολική χρονιά 2012-13 στο ∆ίκτυο; Ναι

O ∆ιευθυντής

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Όχι
Όχι

