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ΠΡΟΣ

:

Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ

:

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (D.E.A.R.)

Αγαπητοί µου,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, σε συνεργασία µε τη Mη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Fair Trade
Hellas, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης
(D.E.A.R), µε τίτλο «Πρόσκοποι ενεργοί πολίτες του κόσµου» για τα έτη 2015 έως και 2017. Πρόκειται
για µια πανευρωπαϊκή συνεργασία επτά (7) χωρών (Τσεχία, Αγγλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Γερµανία,
Πολωνία και Ελλάδα) όπου σε κάθε χώρα συνεργάζονται Προσκοπικές Οργανώσεις και ΜΚΟ.
Η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση βασίζεται στις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.
Ορίζεται ως µια δυναµική εκπαιδευτική διαδικασία µε στόχο τη συνειδητοποίηση της θέσης του ανθρώπου
ως ενεργού πολίτη του κόσµου και τα αποτελέσµατα των επιλογών του στη διαµόρφωση ενός δίκαιου και
βιώσιµου πλανήτη. Οι βασικοί πυλώνες ενασχόλησης είναι η Κοινωνία, το Περιβάλλον και η Οικονοµία.
Πρόκειται για µια εποικοδοµητική συνεργασία και συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο τριών (3) και πλέον
ετών, τόσο στην Ελλάδα όσο στις άλλες έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες όπου το Σ.Ε.Π. και η Fair Trade Hellas
έχει αναλάβει να:
• διοργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για το προσωπικό εκπαίδευσης,
• διοργανώσει ενηµερωτικά σεµινάρια για τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.,
• αναπτύξει ενηµερωτικές δραστηριότητες και δράσεις για τα Τµήµατα, καθώς και
• αναπτύξει ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για το εν λόγω πρόγραµµα.
Καθώς το Προσκοπικό Πρόγραµµα διέπεται από αξίες οι οποίες συνάδουν µε αυτές της Αναπτυξιακής
Εκπαίδευσης πιστεύουµε ότι θα καταφέρουµε να ευαισθητοποιήσουµε τα µέλη µας σε θέµατα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης για τα φύλα κ.ά.
Με το πέρας του προγράµµατος αισιοδοξούµε ότι θα έχουµε συµβάλλει στην αλλαγή της αντίληψης και
οπτικής σε ζητήµατα που αφορούν στον πλανήτη µας και το πως τα ζητήµατα αυτά µπορούν να
ενσωµατωθούν στο Προσκοπικό Πρόγραµµα.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικές µε το πρόγραµµα µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την υπεύθυνη κα.
Κωνσταντίνα Λυγίζου (ηλεκτρονική διεύθυνση: klygizou@sep.org.gr, τηλέφωνα 211 0121441-2).
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς
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