ΦωτογραφίΖΩΝΤΑΣ το ΝΕΡΟ

Από Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2016 έως Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2016 Χώρος : KAM Ώρα : 10.00 13.00 και 18.00 - 21.00 Είσοδος : ελεύθερη
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες
κινούνται στην αιχμή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Έχουν ως έργο να
δραστηριοποιούν τη Σχολική κοινότητα και μέσω αυτής την οικογένεια - σχετικά με την ανάγκη
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας αναφορικά με το περιβάλλον και καλλιέργειας ισόρροπης μεταξύ
τους σχέσης. Ένα από αυτά, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 'Εδεσσας-Γιαννιτσών, ως
εθνικός συντονιστικός φορέας του Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης «ΝΕΡΟ & ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αναπτύσσει ένα ενδιαφέρον σύνολο από παράλληλες δράσεις που έχουν ως
αφετηρία την πόλη των Χανίων, αλλά απευθύνονται σε όλη την Κρήτη.
Συνδιοργανώνει μαζί με τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων-Γραφεία
Σχολικών Δραστηριοτήτων, τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, τα ακόλουθα:
Α. Μια Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «ΦωτογραφίΖΩΝΤΑΣ το ΝΕΡΟ», στον ισόγειο εκθεσιακό
χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), από τις 13 έως τις 26 Οκτωβρίου 2016, από
τις 10:00-13:00 και 18:00 έως τις 21:00, καθημερινά. Είναι ελεύθερη η προσέλευση.
Η έκθεση έχει στόχο να κινητοποιήσει τον επισκέπτη να ταξιδέψει με τη σκέψη του στον χρόνο,
στον τόπο, στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, σε προσωπικά βιώματα-αισθήματα και
σε ανθρώπινες σχέσεις, ακολουθώντας τους δρόμους και τις διαδρομές του Νερού. Γιατί; Γιατί
απλά το Νερό είναι πολυδιάστατο. Φυσικό, δημόσιο, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και
αναντικατάστατο για τη ζωή αγαθό, βρίσκεται παντού, έξω και μέσα μας . δίνει ζωή με την αέναη
κίνησή του, θυμάται και γι' αυτό εμπνέεται, αλλά και εμπνέει. Τα εκθέματα είναι φωτογραφικό υλικό
κυρίως από το φωτογραφικό αρχείο του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών. Αυτό δημιουργήθηκε από τα
τεχνήματα εκπαιδευτικών ερασιτεχνών φωτογράφων που συμμετείχαν επί δύο χρόνια σε
εργαστήρια φωτογραφίας που διοργάνωσε το Κέντρο, με την καθοδήγηση του διεθνώς
αναγνωρισμένου εκπαιδευτή φωτογράφου κου Γιώργου Σπυρίδη. Επίσης στα εκθέματα
περιλαμβάνονται φωτογραφικά έργα εκπαιδευτικών φωτογράφων, μελών της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας των Χανίων.
Β. Σημαντικό σημείο αναφοράς στη διάρκεια της Έκθεσης θα είναι η δυνατότητα του επισκέπτη να
βιώσει μια στοχαστική εμπειρία, καθώς θα επικοινωνεί με τα εκθέματα και θα αλληλεπιδρά μαζί
τους, αξιοποιώντας μία σειρά από ερωτήσεις που θα του δοθούν έντυπα. Ιδιαίτερα το μαθητικό
κοινό θα μπορεί μέσα από την παραπάνω διαδικασία να αντλήσει λέξεις κλειδιά που το
εκφράζουν, πάνω στις οποίες θα βασιστεί ο σχεδιασμός πολύμηνου προγράμματος σχολικών
δραστηριοτήτων για το Νερό. Έτσι θα γίνει εφικτό το πρόγραμμα να είναι προσανατολισμένο στις
πραγματικές επιθυμίες, ανάγκες και προϋπάρχουσες εμπειρίες των συγκεκριμένων μαθητών, με
τον εκπαιδευτικό σε ρόλο εμψυχωτικό και υποστηρικτικό.

Γ. Επιμορφωτική ημερίδα, ομοθεματική με την Έκθεση Φωτογραφίας, μόνο για εκπαιδευτικούς
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό τη θεματική ενημέρωσή τους για το Νερό και την
παιδαγωγική αξιοποίησή του. Θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό χώρο του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), στις 18 Οκτωβρίου 2016, από τις 17:30 έως τις 21:30 και θα
απευθύνεται σε 60 άτομα (δηλώσεις συμμετοχής στις Υπεύθυνες Σχ.
Δραστηριοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Χανίων).

Άξιο λόγου είναι το γεγονός της πλαισίωσης του συγκεκριμένου project από το σύνολο του
στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης στην Κρήτη. Πολύτιμοι συνεργάτες στο εγχείρημα είναι η
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Βάμου και Ιεράπετρας-Νεάπολης - στο πλαίσιο των δικτύων τους, «Τα σπήλαια της
Ελλάδας στο φως» και «ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ.ΠΟΙΩ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ», αντίστοιχα.-, όπως
επίσης και το σύνολο των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης-Γραφεία Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Κρήτης / Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Επίσης αρωγός στέκει η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, Κ.Π.Ε. ΒΑΜΟΥ, Κ.Π.Ε.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΠ/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥΓΡΑΦΕΙΑΣΧΟΛΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΔ/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΑΣΧΟΛΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

