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AΡΧΑΝΕΣ, 21 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 43
Προς: 1. Διευθύνσεις Εκπ/σης (μέσω
Υπευθύνων Σχ. Δραστ.) στα
συνεργαζόμενα Σχολεία του Δικτύου
των περιοχών Κρήτης, Αττικής,
Πελοποννήσου και νησιών όλης της
χώρας
2. Συνεργαζόμενα ΚΠΕ περιοχών
Κρήτης, Αττικής, Πελοποννήσου και
νησιών όλης της χώρας
Κοιν: Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Διήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού
Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» με τίτλο: "Ταξιδεύοντας με το
νου και την ψυχή.......για ένα Αειφόρο τουρισμό"
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, διοργανώνει

διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των
Εκπαιδευτικών της Κρήτης, Αττικής, Πελοποννήσου, και όλων των νησιών της
χώρας, που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με
τίτλο: «Ταξιδεύοντας με το νου και την ψυχή.... για ένα Αειφόρο
τουρισμό».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6
Απριλίου 2014 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρχανών και στην ευρύτερη
περιοχή των Αρχανών. Θα ξεκινήσει στις 10:30 του Σαββάτου και θα λήξει
στις 16:00 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς.
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου
«Τουρισμός και περιβάλλον» μέσα από την ανάδειξη του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού της περιοχής. Παράλληλα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευτικών μέσω της προβολής καλών πρακτικών σε θέματα
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στη γνωριμία της περιοχής του ΚΠΕ
Αρχανών.
Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν :
α)

Εκπαιδευτικοί

από

σχολικές

μονάδες

Κρήτης,

Αττικής,

Πελοποννήσου, και όλων των νησιών της χώρας, ενταγμένες στο θεματικό
δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον». Ένας

από κάθε σχολείο και ένας

αναπληρωματικός. Σε περίπτωση κενών θέσεων θα συμμετάσχει και ο
αναπληρωματικός)
β) Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου από περιοχές
Κρήτης, Αττικής, Πελοποννήσου, και όλων των νησιών της χώρας, μέχρι 2
μέλη

της

Π.Ο

από

κάθε

ΚΠΕ.

γ) Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων που σχολεία της
Δ/νσης

τους

ανήκουν

Πελοποννήσου,

και

στο

δίκτυο

όλων

από
των

περιοχές

Κρήτης,

Αττικής,

νησιών

της

χώρας.

ε) Εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και πρόκειται
να υλοποιήσουν την επόμενη σχολική χρονιά πρόγραμμα σχετικό με το δίκτυο
και βρίσκονται στην περιοχή εμβέλειας του ΚΠΕ Αρχανών εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις. (Στους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Αρχανών κατά την επιλογή
προηγούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του δικτύου και ακολουθούν
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα. Εφόσον δεν υπάρχουν
σχολεία του δικτύου, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική
μονάδα. Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν
παρακολουθήσει σεμινάρια του ΚΠΕ Αρχανών)
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα κατατεθούν στους αντίστοιχους
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων που ανήκουν οι
εκπαιδευτικοί μέχρι 12 Μαρτίου.

ΟΙ Υπεύθυνοι παρακαλούνται να τις

αποστείλουν στο ΚΠΕ Αρχανών μέχρι 17 Μαρτίου 2014 με Φαξ 2810752970
ή με email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr.
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
ΚΠΕ Αρχανών μέχρι 12 Μαρτίου 2014.
Η μετακίνηση και διαμονή των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του
δικτύου θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ. Η διατροφή για το
Σάββατο (1 δείπνο) και την Κυριακή (μπουφές) θα είναι από το Τεχνικό δελτίο
του ΚΠΕ Αρχανών.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με δική τους δαπάνη. Η διαμονή (50
χιλιόμετρα και η διατροφή θα είναι από το τεχνικό δελτίο του ΚΠΕ Αρχανών.

Πρόταση δραστηριότητας της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Αρχανών
"Ανάδειξη Περιβαλλοντικού μονοπατιού"
Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του Δικτύου "Τουρισμός και περιβάλλον" προτείνει στα
συνεργαζόμενα

σχολεία,

Υπευθύνους

Σχολικών

Δραστηριοτήτων

-

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ΚΠΕ να πραγματοποιήσουν δράση στις 10
Απριλίου 2014 σε ένα τοπικό περιβαλλοντικό μονοπάτι της περιοχής τους για
το αναδείξουν τουριστικά. Παρακαλούμε να αποστείλετε στο ΚΠΕ Αρχανών
ηλεκτρονικά 2 φωτογραφίες και μια περίληψη της δραστηριότητας σας που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κέντρου. Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να
περιλαμβάνει ανάδειξη της βιοποικιλότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού
και γενικότερα στοιχεία που χρειάζεται να εντοπίζει ο επισκέπτης της
περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του
ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών στο μενού «Προγράμματα» και στο υπομενού
«Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας» για να δουν τον τρόπο με τον οποίο η
Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών ανέδειξε τουριστικά
ένα μονοπάτι με τη χρήση καρτελών.
****Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής και ενδεικτικό πρόγραμμα.
Ενδεικτικό Πρόγραμμα
Σάββατο 5 Απριλίου 2014
Πρωϊ
10:30-11:00 Προσέλευση συμμετεχόντων –εγγραφές
11:00-11:20 Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών,
«Στόχοι Σεμιναρίου-Το Δίκτυο “Τουρισμός και Περιβάλλον”»

11:20- 11:35 Εκπρόσωπος από Αναπτυξιακή Ηρακλείου
11:35-13:00 Εισηγήσεις-Παρουσιάσεις από Εκπαιδευτικούς σχολείων,
υπευθύνους Σχολικών δραστηριοτήτων και ΚΠΕ σχετικές με το Δίκτυο
13:00-15:30 Εργαστήριο από Παιδαγωγική ομάδα ΚΠΕ Αρχανών,
«Εναλλακτικός τουρισμός; Φυσικά!-Κυνήγι θησαυρού στον οικισμό των
Αρχανών (Κριτσωτάκη Φρίντα, Μαρτιμιανάκη Άννα, Μαυρογενίδου Θένα,
Φανιουδάκη Έλενα, Χατζάκης Στέργιος)
15:30 -17:30 Ελεύθερος χρόνος
Απόγευμα Σαββάτου

(Ανοιχτή εκδήλωση)

17:30-18:15 Ψιλάκης Νίκος, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, "Γαστρονομικός
τουρισμός και ανάδειξη περιοχής"
18:15-18:30 Μιλιαράκη Κορίνα, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης
«Ο Αγροτουρισμός στην ανάπτυξη της περιοχής»
18:30-19:00

Αναγνωστόπουλος

Γιώργος,

Πουλά

Ελένη,

Μέλη

Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου
19:00-19:30 Διάλειμμα
19:30-21:30 Βιωματικά εργαστήρια
(Εκπαιδευτικοί σχολείων, Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων και
ΚΠΕ)
21:00-21:30 Ερωτήσεις-προτάσεις
21:30 Δείπνο
Κυριακή 6 Απριλίου 2014

9:00-11:30 "Κνωσσανό φαράγγι" Πεζοπορία Εκπρόσωπος του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Εκπρόσωπος του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων
«Περπατώντας στα φύση των Αρχανών....και στη Βιοποικιλότητα της
περιοχής»
11:30- 12:00 Άφιξη στο Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά
12:00-12:15 Διάλειμμα
12:15-15:00

Εργαστήριο στο Μουσείο Καζαντζάκη, Τσάκα Βαρβάρα,

Διευθύντρια

Μουσείου

και

μια

μουσειοπαιδαγωγός

του

Μουσείου,

"Ταξιδεύοντας με τον Καζαντζάκη.....Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου"
15:00-16:00 Προτάσεις εξέλιξης του Δικτύου- Αξιολόγηση σεμιναρίου

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Σφακιανάκη Μαρία

