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Αγαπεηνί κνπ,
Τν πξόγξακκα Αλαπηπμηαθήο Εθπαίδεπζεο «Πξόζθνπνη ελεξγνί πνιίηεο ηνπο Κόζκνπ», είλαη έλα
Επξσπατθό επηδνηνύκελν πξόγξακκα πνπ ζθνπό έρεη ηελ αθύπληζε ησλ κειώλ ηνπ Σ.Ε.Π. ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εθπαίδεπζε γηα ηνλ Kόζκν, όπσο ηελ απνθπγή ζπγθξνύζεσλ, ηζόηεηα
κεηαμύ ησλ θύιισλ, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θ.ά. Έλαο απν ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ε εθπαίδεπζε 12 ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηώλ από ην Πξνζσπηθό Εθπαίδεπζεο ηνπ Σώκαηνο Ειιήλσλ
Πξνζθόπσλ.
Σηα πιαίζηα ηεο ελ ιόγσ εθπαίδεπζεο πξνζθαινύκε ηέζζεξα (4) άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
Σπλέδξην ζηελ Τζερία, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 19-22 Ννεκβξίνπ 2015 ζην Bio Oko ζηελ Πξάγα,
θαζώο θαη ζηελ πόιε Litomysl. Σην Σπλέδξην ζα παξεπξεζνύλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο θαζώο
θαη Πξνζθνπηθά Ιδξύκαηα θαη από ηηο επηά (7) επξσπατθέο ρώξεο πνπ δηεμάγεηαη ην πξόγξακκα.
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα παξεπξεζνύλ ζην Σπλέδξην ζηελ Τζερία δεζκεύνληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Εθπαίδεπζε πνπ ζα δηεμαρζνύλ ηνλ
Οθηώβξην θαη ην Ννέκβξην.
Τν ζεκηλάξην ζα θηινμελήζεη νκηιεηέο από ρώξεο όπσο Βξαδηιία, Ιλδία, Νηγεξία, Κέλπα, Ιξιαλδία
θαη Οιιαλδία. Οη νκηιεηέο ζα εκπλεύζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πνηθίινπο ηξόπνπο θαη ζα
παξνπζηάζνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο νκηιεηέο θαη λα αληαιιάμνπλ θαιέο
πξαθηηθέο κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο.
Οη ζεκαηηθέο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο είλαη:
 Πνηά ζηνηρεία αλάπηπμεο ζέινπκε λα ζέζνπκε ζε πξαθηηθή.
 Πώο κπνξνύκε λα ζπζρεηηζηνύκε κε άιινπο ζε πεξηόδνπο αιιαγώλ.
 Πώο κπνξνύκε λα αλαθαηαζθεπάζνπκε παγησκέλα ζπζηήκαηα όπσο ηεο εθπαίδεπζεο,
ησλ ζρέζεσλ, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο αλάπηπμεο.
 Από πνπ κπνξεί λα αληιεζεί έκπλεπζε γηα ηνλ ελεξγό πνιίηε ηνπ θόζκνπ από άιια
ζεκεία ηνπ πιαλήηε.
 Πώο κπνξνύκε λα ζπλδξάκκνπκε ν έλαο ηνλ άιιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ ζε
ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν.
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Τα κεηαθνξηθά έμνδα, θαζώο θαη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην Σπλέδξην ζα θαιπθζνύλ γηα όινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο εμ’νινθιήξνπ από ην πξόγξακκα «Πξόζθνπνη ελεξγνί πνιίηεο ηνπ Κόζκνπ».
Επηζπλάπηεηαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ην infoletter θαη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηεο δηνξγάλσζεο http://www.nazemi.cz/en/conference-re-imaginingfutures. Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη από ηα Μέιε ηνπ Πξνζσπηθνύ Εθπαίδεπζεο λα
απνζηείινπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπκπιεξσκέλε ην αξγόηεξν μέχρι 25 επτεμβρίου 2015,
ππ’όςηλ ηεο θαο Κσλζηαληίλαο Λπγίδνπ (klygizou@sep.org.gr) .
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