
"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης.  
Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω." Νίκος Καζαντζάκης 



Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε  
Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

Υπεύθυνη: Σφακιανάκη Μαρία, Γεωπόνος, Msc Βιολογίας  

Αν. Υπεύθυνος: Χατζάκης Στέργιος, Δάσκαλος, Βιολόγος,  Msc στην 

       Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας:  

Δερμιτζάκη Ειρήνη, Φυσικός, PhD στην Περιβαλλοντική Χημεία 

Μαρτιμιανάκη  Άννα,  Φιλόλογος , Msc στην Νεοελληνική Φιλολογία  

Μαυρογενίδου Θένα, Νηπιαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός  

Φανιουδάκη Έλενα,  Αγγλικής Φιλολογίας  
 

Γραμματειακή υποστήριξη, Μόκας Μανόλης, Οικονομολόγος,  

Msc στη Λογιστική & Ελεγκτική   

  



 

Πού βρίσκονται οι Αρχάνες στο νομό Ηρακλείου; 



Αρχάνες  



Γιούχτας, το ιερό βουνό! 

       Στο βουνό Γιούχτα, με υψηλότερη κορυφή τα 811 μέτρα, έχουν καταγραφεί 360 

είδη χλωρίδας. Από αυτά τα 18 είναι ενδημικά της Κρήτης ή της Ελλάδας.  

Επίσης, εκεί ζουν 40 περίπου είδη πουλιών.  

    Όλη η περιοχή εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση (NATURA) 2000.  

     Προστατεύεται, επίσης, ως “Αρχαιολογικός Τόπος” και  

“Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”. 

 



Εκπαιδευτικά προγράμματα  
του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών για το σχ. έτος 

2014-15 
 Όλα τα προγράμματα συνδέονται με την τοπική κοινωνία, καθώς επίσης και με 
τους αρχαιολογικούς χώρους και τους χώρους λαογραφικού ενδιαφέροντος, με 
σκοπό την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και την αφύπνισή τους 
σε ό,τι αφορά τη μυθολογία, τον αρχαίο πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση. 

 1) «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» Τουρισμός και περιβάλλον.  

2) «Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες ας δούμε… ας ακούσουμε… ας γευτούμε…»  

3) α)«Είμαι η ανακύκλωση που όλα τα μαζεύω και σε κάδο ειδικό καθημερνά τα  
στέλνω!». 

      β) «Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Ανακυκλώνω κι επιβιώνω!» 
 4) α) «Ελιά: Έφταξ’ ο καιρός καλέ, που πέφτουν οι ελιές και τα λιόφυτα  
      θα πιάσουν πάλι οι κοπελιές!»  

     β) «Ελιά: Είμαι του Ήλιου η θυγατέρα η πιο απ ’όλες χαϊδευτή!»  
 5) «Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του!» 
 6) «Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας!» 

 7) «Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός ευθύς εγιόμισ’ άνθη…» Αντισεισμική 
προστασία. 
  



 «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» 

 Μονοήμερο και διήμερο πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού,  

Γυμνασίου, Λυκείου και ΣΔΕ  
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι το 
αναβαθμισμένο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, πολιτιστικό) είναι πόρος και προϋπόθεση για 
την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού σε κάθε τόπο. Να μάθουν επίσης να αγαπούν, να 
σέβονται και να υπερασπίζονται τη πολιτιστική μας κληρονομιά.  

 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

 
 Παιχνίδια γνωριμίας  
 Προβολή παρουσίασης 
 Παρασκευή  παραδοσιακού ντάκου 
 Παρασκευή αρωματικού λαδιού ή σαπουνιού 
 Δημιουργία σεναρίου, αντιπαράθεση απόψεων  
 Έξοδος στο πεδίο: Παιχνίδια ενδυνάμωσης της ομάδας και 

προσανατολισμού  
 Μονοπάτι στο Φουρνί  (Καρτέλες με τη βιοποικιλότητα της 

περιοχής, αινίγματα, μολυβοδρομίες, παιχνίδι με φυτά)  
 ή παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού  στις  Αρχάνες και συνέντευξη 

από τους κατοίκους 
 Αξιολόγηση 
 

 
 
 



 

 

 

Δραστηριότητες του προγράμματος 

Παιχνίδια ενδυνάμωσης της ομάδας  

Παρασκευή αρωματικού λαδιού Παρασκευή παραδοσιακού πρωινού 

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 



Οι μαθητές από την Κέφαλο της Κω 
 χορεύουν παραδοσιακούς χορούς 

Παίζοντας το παιχνίδι του κρυμμένου 
θησαυρού στις Αρχάνες 
 
 

Παιχνίδια ενδυνάμωσης της ομάδας 

Συνέντευξη από κατοίκους του χωριού 
 



Ας 

«Ταξιδεύοντας με τους Μινωϊτες, ας δούμε…ας ακούσουμε…ας γευτούμε!» 
               Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού  και Γυμνασίου. 

Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά ν΄ αγαπούν, να σέβονται και να υπερασπίζονται τη πολιτισμική μας 
κληρονομιά. Να γνωρίσουν το ευρύτερο ιστορικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής στην 
οποία βρίσκεται το ΚΠΕ. Να καταλάβουν ότι οι δραστηριότητες των αρχαίων παππούδων μας ήταν 
συμβατές με το φυσικό τους περιβάλλον. 
 

Βαθύπετρο 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

 Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης 
 Προβολή παρουσίασης 
 Παρασκευή μινωικής κρεατόσουπας 
 Παρασκευή υδρόμελου 
 Κατασκευή σφραγίδας από πηλό 
 Δραματοποίηση - Θεατρικό 
Μινωικά παιχνίδια 
 Έξοδος στο Βαθύπετρο ή στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αρχανών 
Μολυβοδρομίες 
 Αξιολόγηση 

 
 



Δραματοποίηση μύθου 

Επίσκεψη  
στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αρχανών 

Μινωικά 
παιχνίδια 





«Είμαι η ανακύκλωση που όλα τα μαζεύω, και μες τους 
κάδους τους ειδικούς καθημερνά τα στέλνω!»  

Για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού  



«Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Ανακυκλώνω κι επιβιώνω!»  
  Για μαθητές  Δ΄, Ε΄,  ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Σ.Δ.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  

  

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι με την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων προστατεύουμε το περιβάλλον, μειώνουμε τα απορρίμματα, 

εξοικονομούμε ενέργεια, πρώτες ύλες και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. 
 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

 Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης  

 Προβολή παρουσίασης ή παιχνίδι γνώσεων με καρτέλες  

 Παιχνίδι διαλογής απορριμμάτων 

 Χρήση κομποστοποιητή 

 Κατασκευή από ανακυκλώσιμα υλικά (κούκλες, γλαστράκια, 

μολυβοθήκες, κλπ.) 

 Εργαστήριο ανακυκλωμένου χαρτιού 

 Δραματοποίηση – Θεατρικό 

 Παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά (κρίκοι, bowling κλπ.) 

 Μπουκαλοδρομίες 

 Μολυβοδρομίες 

 Κατασκευές στη φύση (Φτωχή τέχνη) 

 Επίσκεψη σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

 Συζήτηση – Αναστοχασμός  

 Αξιολόγηση 

 



 

 

 

Ανακύκλωση 
 
 

 

Εργαστήριο ανακυκλωμένου χαρτιού 

Παιχνίδι διαλογής σκουπιδιών 

Κατασκευές 

από ανακυκλώσιμα υλικά  

Μολυβοδρομίες 

Δραστηριότητες του προγράμματος 



Παρασκευή σαπουνιού 

Μπουκαλοδρομίες Φτωχή τέχνη 



 «Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του»  
Μονοήμερο και διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές  

Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) Γυμνασίου, Λυκείου, ΣΔΕ 
 

 

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα,  

στο τέλος θα δεις να σου απομένουν, 

μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.  

Που σημαίνει:  με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.» 

    Οδυσσέας Ελύτης, Ο Μικρός Ναυτίλος 

 

Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συμβολή του αμπελιού και των προϊόντων του στη μυθολογία, στον αρχαίο 
πολιτισμό και στη λαϊκή παράδοση, στη θρησκεία,  στην ιστορία, στην τέχνη, στη γαστρονομία και στον τουρισμό και να 
κατανοήσουν ότι στην αειφορική αμπελοκαλλιέργεια θεωρείται απαραίτητη η διατήρηση του οικοσυστήματος του αμπελώνα 
καθώς και η δημιουργία ενός ισορροπημένου περιβάλλοντος.  
 



 Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης  
 Προβολή παρουσίασης ή παιχνίδι γνώσεων με καρτέλες  
 Έξοδος στον αμπελώνα (Αγροτικές εργασίες, συλλογή και 

ταυτοποίηση συμβιωτικής χλωρίδας - πανίδας, φύλλα 
παρατήρησης) 

 Παρατήρηση στα στερεοσκόπια 
 Παρασκευή υδρόμελου και αρωματικού ξιδιού  
 Κατασκευή σκιάχτρου 
 Δραματοποίηση – Θεατρικό 
Μολυβοδρομίες 
 Επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο (Βαθύπετρο) ή στο 

αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Εναλλακτικά σε 
ρακοκάζανο ή σε οινοποιείο.  

 Αξιολόγηση 
 

 

Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 



 

 

 

Δραστηριότητες του προγράμματος 

Επίσκεψη σε ρακοκάζανο 

Κατασκευή σκιάχτρου 
 
 

 

Παρατήρηση και εργασίες  
στον αμπελώνα 

 

 



 

Βιολογική ή συμβατική αμπελοκαλλιέργεια; 

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι στην αειφορική αμπελοκαλλιέργεια θεωρείται απαραίτητη η διατήρηση του οικοσυστήματος 
του αμπελώνα καθώς και η δημιουργία ενός ισορροπημένου περιβάλλοντος. Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του αμπελιού και των 

προϊόντων του στη μυθολογία, στον αρχαίο πολιτισμό και στη λαϊκή παράδοση, στη θρησκεία, 
 στην ιστορία, στην τέχνη, στη γαστρονομία και στον τουρισμό. 

 



«Ελιά, 
είμαι  

του Ήλιου 
 η θυγατέρα  

η πιο  
απ’ όλες  

χαϊδευτή!» 
 Κ. Παλαμάς  

 
      Μονοήμερο πρόγραμμα   

            για το Νηπιαγωγείο,  
            Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού 

 
 
 

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τη συμβολή του ελαιώνα και των προϊόντων του στη γαστρονομία, τη 

μυθολογία, την ιστορία, την τέχνη και τον τουρισμό. Να μάθουν για τη βιοποικιλότητα του ελαιώνα και να 

καταλάβουν τη διαφορά ενός βιολογικού από ένα συμβατικό και τι επιπτώσεις έχει 

 η κάθε καλλιέργεια στο περιβάλλον.  

 



«Έφταξ’ ο καιρός, καλέ , 

που πέφτουν  οι ελιές,  

και τα λιόφυτα θα 
πιάσουν  

πάλι οι κοπελιές»  
 

 

  Μονοήμερο και διήμερο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο, Σ.Δ.Ε.  

  

 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος  

Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης 
Προβολή παρουσίασης ή  παιχνίδι γνώσεων με καρτέλες 
Παρασκευή παραδοσιακού ντάκου 
Έξοδος στον ελαιώνα (φύλλα παρατήρησης, συλλογή και 

ταυτοποίηση συμβιωτικής χλωρίδας και πανίδας) 
Παρατήρηση στα στερεοσκόπια  
Παρασκευή αρωματικού λαδιού ή σαπουνιού 
Κατασκευή αποτυπώματος φύλλου σε πηλό και κατασκευή 

κότινου 
Δραματοποίηση – Θεατρικό 
Σκυταλοδρομίες με κλαδί ελιάς 
Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο ή σε τυποποιητήριο λαδιού 
Μολυβοδρομίες 
Αξιολόγηση 

 
 



 

 

 

Δραστηριότητες του προγράμματος 

Παρασκευή αρωματικού 

λαδιού 
Παρατήρηση της βιοποικιλότητας  

του ελαιώνα 

Ελαιοδρομίες 
Δραματοποίηση μύθου 

Παρασκευή 

αρωματικού λαδιού  

Χαρακτική σε πηλό 



Παρατήρηση των οργανισμών  
του ελαιώνα στα στερεοσκόπια 

Έξοδος στον ελαιώνα 

Δραστηριότητες του προγράμματος 



Ανάδειξη των προϊόντων της ελιάς 
Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τη συμβολή του ελαιώνα και των προϊόντων του στη γαστρονομία, τη μυθολογία, την ιστορία, την 

τέχνη και τον τουρισμό. Να μάθουν για τη βιοποικιλότητα του ελαιώνα και να καταλάβουν τη διαφορά ενός βιολογικού από ένα συμβατικό 
ελαιώνα και τι επιπτώσεις έχει η κάθε καλλιέργεια στο περιβάλλον.  

 



        «H Bιοποικιλότητα της περιοχής μας»  
           Για Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο , Σ.Δ.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

 Στόχος είναι να συσχετίσουν τα παιδιά το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον και 
να αντιληφθούν πώς αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα αειφορικό μοντέλο 
ζωής. Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή της βιοποικιλότητας στην παράδοση, τον 
λαϊκό και αρχαίο πολιτισμό, τη μυθολογία, τη θρησκεία, την ιστορία, την τέχνη, 
τη γαστρονομία και τον τουρισμό. 
 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

 Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης 

Παιχνίδι μεταναστευτικών πτηνών 

Κατασκευή φωλιάς 

Έξοδος σε μονοπάτι στο Φουρνί ή στον κήπο του ΚΠΕ 
(Καρτέλες με τη βιοποικιλότητα της περιοχής, αινίγματα, 
παιχνίδι με φυτά) 

Παιχνίδι προσανατολισμού με πυξίδες 

Μολυβοδρομίες 

Συζήτηση – Αναστοχασμός  

Αξιολόγηση 

 



Δράσεις στο Φουρνί 

Δραστηριότητες του προγράμματος 



36 

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο λόφο Φουρνί   
  

   

Μινωϊκό νεκροταφείο 

Η διάσωση της πολιτισμικής ποικιλίας αναγνωρίζεται σήμερα ως κρίσιμης σημασίας συνιστώσα των διεθνών στρατηγικών για την 
ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η σχέση ανάμεσα στην πολιτισμική έκφραση των ανθρώπινων κοινωνιών και στη 

βιοποικιλότητα είναι προφανής Η βιοποικιλότητα συνιστά τον απαραίτητο πόρο για την επιβίωση, την πνευματική εξέλιξη και την 
πολιτισμική ανάπτυξη των κοινωνιών του ανθρώπου. 

 

Πολιτισμική ποικιλότητα 



Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός ευθύς εγιόμισ’ άνθη… Αντισεισμική προστασία  

Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 

 

  

 

 

 

 

 

 



Στάδια υλοποίησης του προγράμματος 
Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης  
Προβολή παρουσίασης 
Παιχνίδι φυσικών φαινομένων 
Παζλ λιθοσφαιρικών πλακών 
Προσομοίωση σεισμού στη σεισμική τράπεζα  
Πειραματισμός με όργανα για την κατανόηση του 

σεισμικού φαινομένου 
Προετοιμασία σακιδίου εκτάκτου ανάγκης 
Παιχνίδι διαφυγής σε περίπτωση σεισμού  
Θεατρικό – Δραματοποίηση 
 Έξοδος σε σεισμογενές ρήγμα 
Μολυβοδρομίες 
Αξιολόγηση 
 

 



 

 

 

Δραστηριότητες του προγράμματος 

Παιχνίδι προετοιμασίας  
σακιδίου έκτακτης ανάγκης 

Επίσκεψη στο ρήγμα  
του Γιούχτα 

                 Πειραματισμός   με σεισμικά όργανα  
         για την κατανόηση  του σεισμικού φαινομένου 

 
 

Προσομοίωση σεισμού  
στη σεισμική τράπεζα 



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

«Τουρισμός και Περιβάλλον» 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 Αρχανών- Ρούβα- Γουβών 



Ίδρυση Δικτύου  
«Τουρισμός και περιβάλλον»  

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

ΥΠΕΠΘ  λειτουργεί από το έτος 2006-07 
  
     
 



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 

Σκοπός ίδρυσης του δικτύου 



 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  

 



 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 

 
Συνεργαζόμενοι φορείς 

 



Περιοχές συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε  



Σχολεία Μαθητές Εκπαιδευτικοί 

Π/θμια Εκπ/ση 15 501 34 

Δ/θμια Εκπ/ση 36 1088 102 

Σύνολο 51 1589 136 

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 

 



Δράσεις στα πλαίσια του δικτύου  για την ανάδειξη 

του φυσικού περιβάλλοντος 



Διάφορες δράσεις στα πλαίσια  

του δικτύου  για την ανάδειξη  

των τοπικών προϊόντων  



Επίσκεψη στα διατηρητέα κτήρια της πόλης μας 

 

Περίπατος στους δρόμους ενός παραδοσιακού οικισμού για παρατήρηση και 

καταγραφή των κτηρίων 

 

Επίσκεψη σε παραδοσιακά μαγαζιά, παλιά ελαιοτριβεία κ.ά. 

 

Έρευνα για την ιστορία των παραδοσιακών κτηρίων της περιοχής (Αρχιτεκτονική, 

υλικά  κατασκευής των κτηρίων κλπ)  

 

Έρευνα για τη μορφολογία του εδάφους και τα υλικά των κατασκευών, και πως  

αυτά διαμορφώνουν καθοριστικά τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται σε μια 

περιοχή 

 

Έρευνα για τη σχέση του περιβάλλοντος με τις κοινωνικές αντιλήψεις που 

επικράτησαν σε διάφορες εποχές και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του 

συγκεκριμένου πολιτισμικού χαρακτήρα της περιοχής.   

 

Δράσεις για την ανάδειξη  

της τοπικής ιστορίας   



Δράσεις για την ανάδειξη  
των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής  



Διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και ενήλικες 

 



Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Θεματικού δικτύου με το Κ.Π.Ε. 
Μελίτης 



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 στόχευε:  
 

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

 
      Με τη συνεργασία επετεύχθη 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 Κ.Π.Ε. 

http://www.kpearchanon.gr 

http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/
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http://kpearchanon.gr/


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 συνεργασίας με το πρόγραμμα ΕΝΟ 
Ουσιαστική συνεργασία  με άλλα Κ.Π.Ε. και με 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς 



60 

     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://kpearchanon.gr 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!  

mailto:mail@kpe-archan.ira.sch.gr
mailto:mail@kpe-archan.ira.sch.gr
mailto:mail@kpe-archan.ira.sch.gr
http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpearchanon.gr/

