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Ίδρυση Δικτύου  
«Τουρισμός και περιβάλλον»  

   
 
    Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006 του 

ΥΠΕΠΘ  λειτουργεί από το έτος 2006-07 
  
    Στο Δίκτυο έχουν συμμετάσχει συνολικά 

από το 2006 έως σήμερα, 7655 μαθητές   
    5-18 ετών και 260 σχολικές ομάδες 
 
 



Σκοπός ίδρυσης 
του δικτύου 

Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του 
μοντέλου της τουριστικής ανάπτυξης με  στόχο την 
Αειφόρο ανάπτυξη   

Η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
μαθητές (αυριανούς ενεργούς πολίτες) σε θέματα 
τουρισμού 

Η οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική 
στήριξη των σχετικών προγραμμάτων Π.Ε. των 
σχολείων που συμμετέχουν 

Η προώθηση της συνεργασίας των σχολείων τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με τις τοπικές κοινωνίες 



 Ενεργοποίηση για την προστασία, την προβολή και την ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Γνωριμία με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κατανόηση των βασικών 
διαφορών του από τον μαζικό τουρισμό  

 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με σχολεία άλλων περιοχών της Ελλάδας  

 Συνεργασία με τοπικούς φορείς, ιδρύματα, Πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

 Διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για ανάπτυξη του Τουρισμού για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχή τους 

 Διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη του Τουρισμού στη βάση 
της Αειφόρου Ανάπτυξης   (Περιβαλλοντική κουλτούρα  στις επόμενες γενιές) 

 Κατανόηση της σχέσης και της διαφοράς ανάμεσα στο οικονομικό και το 
περιβαλλοντικό κέρδος 

 Παραγωγή σχετικού παιδαγωγικού υλικού 
 
 

Στόχοι του δικτύου   



 
Συνεργαζόμενοι φορείς 

 
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας 
 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)  
 Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης 
 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) 
 Δήμοι Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου, 

Γόρτυνας και Ηρακλείου σε θέματα βιώσιμου 
τουρισμού και προώθησης τοπικών προϊόντων  

 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κρήτης (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Commenius – Regio 
με τίτλο: Environmental Tourism) 

 Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Δίκτυο Environment 
Online (ΕΝΟ) 

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου 



Περιοχές συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε  



Σχολεία Μαθητές Εκπαιδευτικοί 

Π/θμια Εκπ/ση 19 496 40 

Δ/θμια Εκπ/ση 34 1057 91 

Σύνολο 53 1533 131 

Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο 



Εκπαιδευτικά προγράμματα  
στα πλαίσια του Δικτύου  

 
Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!  
Μονοήμερο ή διήμερο πρόγραμμα για μαθητές  
Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, Στ΄ ), Γυμνασίου, Λυκείου, Σ.Δ.Ε.  

 

Πολιτιστικός τουρισμός  
Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες! Ας δούμε… ας ακούσουμε… ας γευτούμε…  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (Α΄, Β΄, Γ΄ ) 

   
 

 

 
 



Δράσεις του δικτύου  
Παρουσίαση των προγραμμάτων από τα συμμετέχοντα σχολεία με θέμα τον τουρισμό 

 



Διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και ενήλικες 

 



Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια άλλων Κ.Π.Ε  

   Κ.Π.Ε Ανωγείων 
Κ.Π.Ε Παρανεστίου  

 

Κ.Π.Ε Κρεστένων 

 



Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Commenius-Regio με τίτλο: Environmental Tourism 

       Η συγκεκριμένη συνεργασία στοχεύει:  
 

 Στη γνωριμία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των δύο χωρών  
 Στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, προτάσεων   
 Στη διαμόρφωση νέων στάσεων  
 Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  που συμμετέχουν 

 
      Με τη συνεργασία επιτυγχάνεται επίσης: 
 

 Η προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και της κουλτούρας, σε 
θέματα εκπαίδευσης τουρισμού στην ανάπτυξη για την αειφορία  



Συνεργασία με το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό 
Δίκτυο Environment Online (ΕΝΟ) 

    Η διαδικασία συλλογικής μάθησης, συνεργασιών, ισότιμης 
συμμετοχής και συνεχούς διαλόγου είναι απαραίτητη 
μεταξύ των κυβερνήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η 
συνειδητοποίηση, να προαχθεί η αναζήτηση εναλλακτικών 
λύσεων και να επιτευχθεί η αλλαγή συμπεριφορών και  

    τρόπων ζωής προς τη κατεύθυνση της βιωσιμότητας  



Υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ 
http://www.kpearchanon.gr 
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 - Επικοινωνία σχολικών ομάδων μεταξύ τους  

   - Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού  
     στα συμμετέχοντα σχολεία 



Μελλοντικοί στόχοι 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες των 
μαθητών  

Αύξηση των συνεργαζόμενων σχολείων και των Κ.Π.Ε.    

 Συμμετοχή ενηλίκων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων  

Παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού 

Διοργάνωση σεμιναρίων με ομάδες-στόχους το σύνολο 
των ενηλίκων, τους εκπαιδευτικούς και τους 
επαγγελματίες, που σχετίζονται με τον τουρισμό 

 Συνέχιση και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Comenius – Regio 

 Συνέχιση συνεργασίας με το πρόγραμμα ΕΝΟ 
Προγραμματισμός νέων δράσεων με τους  

συνεργαζόμενους Δήμους  
Ουσιαστική συνεργασία  με τα Εθνικά Δίκτυα άλλων Κ.Π.Ε   
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     Κέντρο Περιβ/Κής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

- 

    Ταχ. Διεύθυνση 

         Παλαιό Κτήριο Δίας,  
         Άνω Αρχάνες Ηρακλείου  
         Τ.Κ. 70 100 

 

 

 

        Τηλέφωνο: 2810 752970 - 752971 

        Fax : 2810 752970 

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

        Ιστοσελίδα : http://www.kpearchanon.gr 
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