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Θέμα: Πρόσκληση σε σεμινάριο  Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Κάστρο: Ο τόπος το 
ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

      
 Το ΚΠΕ Μολάων ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Κάστρο: Ο 
τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης 
για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν σχετικά προγράμματα και της 
παρουσίασης νέων καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων διοργανώνει σεμινάριο
με θέμα: 
« Κάστρα και πραγματείαι. Τροφοδοσίες, ανταλλαγές, προϊόντα τότε και 
σήμερα»
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι 
υλοποιούν ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού για
υποστήριξη των προγραμμάτων τους.
 Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2015 στους Μολάους και 
στη Μονεμβασία και απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς  καθώς και στα μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου. Κατά τη 
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διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί και σύγκληση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και ΠΟ του Δικτύου.
 Το ΚΠΕ Μολάων δεν θα καλύψει έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα
παραβρεθούν στο σεμινάριο. Θα καλύψει τη διαμονή και τη διατροφή των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
Πιο συγκεκριμένα για την επιλογή των εκπαιδευτικών  θα ληφθούν υπόψη κατά 
σειρά προτεραιότητας  τα εξής κριτήρια:

1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με τα 
κάστρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Θεματικό 
Δίκτυο. «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποιούν για δεύτερη χρονιά  πρόγραμμα σχετικό με
τα κάστρα και έχουν ενταχθεί στο δίκτυο.

3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι για πρώτη χρονιά υλοποιούν πρόγραμμα σχετικό με

τα κάστρα και πρόκειται να ενταχθούν στο Δίκτυο

Τα παραπάνω κριτήρια αφορούν κατά πρώτον τους εκπ/κούς της Πελ/νήσου και της

Στερεάς  Ελλάδας  και  αν  δε  συμπληρωθεί  ο  αριθμός,  τους  εκπαιδευτικούς  της

υπόλοιπης χώρας ανά κριτήριο.

       Το  σεμινάριο  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  τα  μέλη  της  συντονιστικής

επιτροπής του δικτύου  και τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου. 

Από κάθε σχολείο του Δικτύου μπορεί  να συμμετέχουν ένας ή δύο εκπαιδευτικοί.

Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορεί να συμμετέχουν ένας ή δύο εκπαιδευτικοί. 

      Το σεμινάριο μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν χωρίς καμιά δαπάνη για

το ΚΠΕ και οι εκπαιδευτικοί του δήμου Μονεμβασίας και της Π. Ε.  Λακωνίας οι

οποίοι  θα  υποβάλλουν  αίτηση  συμμετοχής.  Το  ΚΠΕ  Μολάων  θα  προσφέρει

εκπαιδευτικό  υλικό στους συμμετέχοντες.  Παρακαλούνται  οι  συνάδελφοι  οι  οποίοι

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη

αίτηση και  να μας τη στείλουν στο  ΚΠΕ Μολάων δια  μέσου των Υπευθύνων Σχ.

Δραστηριοτήτων του νομού τους μέχρι την 18 Νοεμβρίου 2014.

                                                                                    Ο Υπεύθυνος

                                                                                 Νίκος Παπαδάκης



                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

         « Κάστρα και πραγματείαι. Τροφοδοσίες, ανταλλαγές, προϊόντα τότε και 
σήμερα»
                       16,17 και 18 Ιανουαρίου 2015

Παρασκευή 16  Ιανουαρίου  2015
                                   Στο ΚΠΕ στους Μολάους
                                
16:00 – 16:15         Προσέλευση – παραλαβή υλικού – καφές 

16:15 -16:45 Καλωσόρισμα –Στόχοι σεμιναρίου -Παρουσίαση του Δικτύου
Παπαδάκης  Νίκος  Υπ.  ΚΠΕ  Μολάων   Μυλωνά  Μαρία  Αν.
υπεύθυνη ΚΠΕ Μολάων

16:45 – 17:00 Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας

17:00 – 17:30 «Αναβίωση ιστορικών προϊόντων και η συμβολή τους στην
τοπική  ανάπτυξη» Μαστορόπουλος  Νεκτάριος,  Πούλου
Φωτεινή

17:30 – 18:00 «Ευφυή συστήματα και μάθηση»
Δρ Γιαννούτσου Νικολέττα

18:00 -18:15 Συζήτηση - ερωτήσεις

18:15 – 18:30 Διάλειμμα - καφές

18:30-19:00  «Η βαφή της πορφύρας κατά την αρχαιότητα»
Μαργαρίτη χριστίνα Δρ Συντηρήτρια υφάσματος ΥΠΠΟ

19:30 -20:00 «Χρωστικές  ουσίες  από  την  περιοχή  Μονεμβασίας.
Εμπόριο  πρινοκοκιού  και  άλλων  ειδών  κατά  την
προβιομηχανική εποχή»  Μυλωνά Μαρία,  Λέντζα Ευαγγελία

20:00- 21:00 Συζήτηση - ερωτήσεις

21:00 Δείπνο -μπουφές

          

                                Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012
                Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κάστρο Μονεμβασίας
9:00

Καφές
9:00 – 9:45 «Αποκαταστάσεις  μνημείων  στο  χώρο  του  Κάστρου

Μονεμβασίας»
Σκάγκου Παναγιώτα  Αρχαιολόγος

9:45 -10:30 «Ο επισιτισμός του Χάνδακα την περίοδο του Κρητικού»
Πολέμου Δρ. Πανοπούλου Αγγελική



10:30 – 11:15 «Τροφοδοσία  και  αποθηκευτικοί  χώροι  στο  κάστρο
Μονεμβασίας»
Δρ Χάρις Καλλιγά Ιστορικός αρχιτέκτων

11:15 -11:45 «Πόλεις ή κάστρα;»
Νίκος Καραπιδάκης Καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου  Δ/ντής ΓΑΚ

11:45-12:00 Συζήτηση - ερωτήσεις

12:00-12:30 Διάλειμμα - καφές

12:30 -15:00 «Προσεγγίζοντας  την  ανασκαφή  της  Πάνω  Πόλης
Μονεμβασίας.»
 Βιωματικό εργαστήρι
Δρ.  Καλλιγά Χάρις  Ιστορικός  Αρχιτέκτων,  Σκάγκου Παναγιώτα
Μsc Αρχαιολόγος,   Καλογεράκου  Ματίνα  Msc Aρχιτέκτων  Ε
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

15:00  Ελαφρύ γεύμα

16:00 – 18:30 -«Ανακαλύπτοντας την καστροπολιτεία της Μονεμβασίας»
Βιωματικό εργαστήρι 
-«Χωροευαίσθητο  εκπαιδευτικό  παιχνίδι  στο  χώρο  του
κάστρου».
Παπαδάκης Νίκος, Μυλωνά Μαρία, Μαστορόπουλος Νεκτάριος,
Λέντζα Ευαγγελία, Πούλου Φωτεινή

18:30 – 20:00 Θεατρικό Μονόπρακτο εμπνευσμένο από τη ζωή στο κάστρο
Σιουρούνη Μαρία Εκπαιδευτικός - Ηθοποιός

21:00 Δείπνο

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012  
                           Στο ΚΠΕ Μολάων στους Μολάους

Θα γίνουν δύο παράλληλα  εργαστήρια  διάρκειας 2:00 ωρών περίπου το καθένα
και οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν και τα δύο εργαστήρια εναλλάξ. 
                                      
9:00 – 11:00 «Ιστορίες κάστρων – Ανθρώπων μνήμες»

Θεατρικό  –  Βιωματικό  εργαστήρι  περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
Σπυράκης Σταύρος Υπ. ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

11:00 – 11:15 Διάλειμμα - καφές

11:15 – 13:15  «Ψηφιακά παιχνίδια και μάθηση»
Δρ. Γιαννούτσου Νικολέττα

13:00 – 14:30 Παρουσίαση  προγραμμάτων  σχολείων  Α/θμιας  και  Δ/θμιας
Εκπ/σης

14:30 – 15:30 Συζήτηση  –  Προτάσεις  -Συμπεράσματα  –Αξιολόγηση
σεμιναρίου

15:30 – 16:00 Μπουφές –Κλείσιμο σεμιναρίου - Αναχώρηση



                                                    
                                                   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών  
στις 16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2015 στο ΚΠΕ Μολάων

                           «ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ; 

Τακτικός

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:…………………………………………………….. 

     Δήμος 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 Δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»   

 Ναι         Όχι 

 Προτίθεστε να συμμετάσχετε αυτή τη  Σχολική χρονιά 2014-15 στο Δίκτυο 

              «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει

             

                                                                                                                   Υπογραφή                       

Αναπληρωματικός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:…………………………………………………….. 

     Δήμος κατοικίας:…………………………………………………………..  

     Ειδικότητα ………………………………………………………………… 

    Τηλέφωνο ………………………………………………………………………..

    Κινητό τηλ………………………………………………………………………

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

 Προηγούμενη παρακολούθηση Σεμιναρίου σε ΚΠΕ:  Ναι          Όχι

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

 Συμμετέχετε στο Δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»   Ναι         Όχι 





 Προτίθεστε να συμμετάσχετε αυτή τη  Σχολική χρονιά 2014-5 στο Δίκτυο;  Ναι         Όχι 

Υπογραφή   Ημερομηνία
O Διευθυντής

                                                                                                                 


