
 
 

 

                        

             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια του ΚΠΕ 

Αρχανών 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – 

Γουβών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις 

περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πρόκειται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά 

σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέματα για το περιβάλλον και την προστασία 

του, την Πέμπτη 4 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου  2020 από τις 18:00 

έως 19:30. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) που θεσμοθετήθηκε από τον 

Αρχάνες, 26 Μαΐου  2020      

Αρ. Πρωτ.: 28 

Προς:  

Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου, μέσω των Υπευθύνων 

Σχολικών Δαρστηριοτήτων  

Ενδιαφερόμενους/-ες εκπαιδευτικούς  

Κάθε ενδιαφερόμενο/-η  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας  
Αρχάνες Ηρακλείου 
Ταχ. Κώδικας:  70100 
Πληροφορίες : Σφακιανάκη Μαρία  
Τηλέφωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://kpearchanon..gr 
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ΟΗΕ το 1972 και εορτάζεται κάθε χρόνο. Τα σεμινάρια είναι διαδικτυακά λόγω 

των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με τον SARS-COV-2, 

προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη των εκπαιδευτικών της χώρας μας.  

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας και 

που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η κλιματική 

κρίση και οι συνέπειές της, καθώς επίσης το νέο νομοσχέδιο για το 

περιβάλλον και  τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να  

συμμετάσχουν να υποβάλλουν αίτηση στις ηλεκτρονικές φόρμες που δίνονται 

παρακάτω, ώστε να τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος με τον οποίο θα 

εισέλθουν στην πλατφόρμα. 

Πρόγραμμα  

Πέμπτη 4 Ιουνίου 18:00-19:30 (παρουσίαση θέματος και συζήτηση):  

«Η κλιματική κρίση στην εποχή του κορωνοϊού» Δρ. Χαράλαμπος 

Φασουλάς, Υπεύθυνος τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης, ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης παρακολούθησης: 

https://forms.gle/6vCQdHtv62xmCsc18    

Πέμπτη 11 Ιουνίου  18:00-19:30 (παρουσίαση θέματος και συζήτηση): 

«Το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον και οι Φορείς Διαχείρισης Natura 

2000».  Πέτρος Λυμπεράκης, Ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού δρυμού Σαμαριάς –

Δυτικής Κρήτης.  

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης παρακολούθησης: 

https://forms.gle/XvzqjhSBaGonC5qB9  

 

Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών 

 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας   

https://forms.gle/6vCQdHtv62xmCsc18
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