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ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών του προγράμματος  

Comenius του 2ου Γ.Λυκείου Ηρακλείου στο χώρο του ΚΠΕ Αρχανών» 

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 

στα πλαίσια  του Έργου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο–Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να δεχθεί επίσκεψη 

εκπαιδευτικούς και μαθητές  από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στα 
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πλαίσια προγράμματος Comenius. Η επίσκεψη  θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 από τις 9:00 έως 15:00 στις εγκαταστάσεις του 

ΚΠΕ Αρχανών. 

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Comenius με τίτλο "move@t" με εκπαιδευτικούς και μαθητές από 7 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες είναι: Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 

Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία. Από κάθε χώρα θα είναι 2 

εκπαιδευτικοί και 2 μαθητές. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς 

του 2ου ΓΕΛ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το σύνολο όλων θα είναι 50. 

Το θέμα του προγράμματος αναφέρεται στην υγιεινή διατροφή, στην άθληση 

και στην υγεία σε σχέση με το περιβάλλον. Στα πλαίσια του προγράμματος, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές σχολείων από τις παραπάνω χώρες ερευνούν, 

καταγράφουν θέματα και συνθέτουν εργασίες που σχετίζονται με την υγιεινή 

διατροφή, την άθληση και την υγεία σε σχέση με το περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη. Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 2ου Λυκείου Ηρακλείου  

εκπονούν σχετικές εργασίες, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρητική διατροφή  

από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα, καθώς και για Κρήτες αθλητές.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  εκπαιδευτικοί και μαθητές θα γνωριστούν 

μεταξύ τους και θα ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε θέματα Εκπαίδευσης 

για την Αειφόρο ανάπτυξη των χωρών τους. Παράλληλα θα υπάρξει 

προσέγγιση της διαφορετικής γλώσσας και κουλτούρας όλων των 

συμμετεχόντων.  

Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών θα υλοποιήσει δραστηριότητες των 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  «Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες, ας 

δούμε… ας ακούσουμε… ας γευτούμε!», «Εναλλακτικός Τουρισμός; 

Φυσικά!» και η "Βιοποικιλότητα της περιοχής μας" προγράμματα που 

συνδέονται με το Εθνικό Δίκτυο Π.Ε «Τουρισμός και περιβάλλον». 

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα: 



 

 

9:00-9:30 Προσέλευση- καλωσόρισμα  

9:30-10:00 Ενημέρωση για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ 

Αρχανών, Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών (Σφακιανάκη Μαρία, 

Κριτσωτάκη Φρειδερίκη, Μαρτιμιανάκη Άννα, Μαυρογενίδου Παρθένα, 

Φανιουδάκη Έλενα, Χατζάκης Στέργιος) 

10:00-12:00 Δραστηριότητες  του προγράμματος "Η βιοποικιλότητα της 

περιοχής μας» στο πεδίο (Μινωϊκό μονοπάτι στον αρχαιολογικό χώρο στο 

Φουρνί) 

Επιστροφή στο ΚΠΕ  

12:00- 12:30 Διάλειμμα  

12:30- 15:00  Δραστηριότητες του προγράμματος: «Ταξιδεύοντας με τους 

Μινωίτες, ας δούμε… ας ακούσουμε… ας γευτούμε!» και  «Εναλλακτικός 

Τουρισμός; Φυσικά!»,  στο χώρο του ΚΠΕ.  

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

Σφακιανάκη Μαρία 


