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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ορειβατική ομάδα του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου έχει στόχο την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, την αναγνώριση τόπων και 

μνημείων στα βουνά του νησιού μας και τη σύνδεση τους με την ιστορία και τον 

πολιτισμό μας. Επίσης προσπαθεί να προτείνει εναλλακτικές πρακτικές διαχείρισης του 

ελεύθερου χρόνου κοντά στη φύση, να ενσωματώσει βιωματικά σωστά διατροφικά 

πρότυπα, να αποδείξει την αξία της ομάδας και της κοινής δράσης. Πάνω απ’ όλα θέλει 

να δημιουργήσει αναμνήσεις, τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ως ενήλικες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός  
 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, φυσικό περιβάλλον,  ιστορία, 

πολιτισμός, διατροφή, ορειβασία, μονοπάτια 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε τους στόχους, τις δράσεις και τα 

αποτελέσματα των τεσσάρων σχολικών χρόνων λειτουργίας της Ορειβατικής ομάδας 

του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου. 

Η Ορειβατική ομάδα δημιουργήθηκε μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης «Φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης» 2009 – 2010 και «Μονοπάτια 

της Κρήτης» 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 και λειτούργησε παράλληλα με 

αυτά. 

Σκοπός της λειτουργία της είναι η  ανάπτυξη βιωματικής σχέσης των μαθητών με 

το τοπικό φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό,  η ανάδειξη της 
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αξίας της διατροφής, η ενασχόληση με αθλητικές, ομαδικές, μη ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΩΝ 

Συμπαραστάτες στην παραπάνω προσπάθεια είναι ο Σύλλογος Γονέων του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των εκδρομών 

απέναντι στους γονείς, απελευθερώνοντας τους διδάσκοντες από τις αντίστοιχες 

ευθύνες, όπως αυτές προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο περί εκδρομών και 

επισκέψεων. Από το Σύλλογο Γονέων συμμετέχουν κάθε φορά δύο άτομα. Ένα μέλος 

του Δ.Σ. και μία γιατρός. Δεν επιτρέπονται άλλοι γονείς, καθώς οι εκδρομές αφορούν 

τους μαθητές και τη σχέση τους με το σχολείο και τους συμμαθητές τους. 

Οδηγοί στις εκδρομές είναι οι εισηγητές. Ένας στην αρχή της πορείας, ένας στο 

τέλος και οι άλλοι στη μέση. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται εκτός ωρών 

λειτουργίας σχολείου. Κυριακές ή αργίες και κάποιες Παρασκευή απόγευμα, μετά το 

σχόλασμα. 

Πριν την εκδρομή γίνεται προσεκτική επιλογή του χώρου. Αφού επιλεγεί ο χώρος, 

για λόγους ασφάλειας, γίνεται πάντα τουλάχιστον μια αναγνωριστική επίσκεψη, 

ακόμα κι αν η διαδρομή είναι γνωστή και οικεία στους οδηγούς της εκδρομής.  

Τα κριτήρια επιλογής μίας διαδρομής είναι: 

 Εγγύτητα στην πόλη του Ηρακλείου. 

 Χαμηλό κόστος εκδρομής. 

 Φυσικό περιβάλλον. 

 Πολιτισμικά στοιχεία περιοχής. 

 Διάρκεια πορείας. 

 Διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες εκδρομές. 

Η τοπικότητα των εκδρομών μας είναι ένα πρώτο κριτήριο καθώς θέλουμε οι 

μαθητές να γνωρίσουν το κοντινό φυσικό περιβάλλον ώστε αργότερα, είτε με την 

οικογένεια τους είτε ως ενήλικοι να μπορούν να αποδράσουν σε αυτό, όποτε το 

θελήσουν. Επίσης γνωρίζοντας το και υιοθετώντας το, ίσως μπορέσουν ως ενήλικες 

να το προστατέψουν σαν κάτι που ανήκει και σε αυτούς. 

Οι εκδρομές μας θέλουμε να απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Γι αυτό το 

λόγο προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλά το κόστος, αποφεύγοντας το φαγητό σε 

ταβέρνα μετά την εκδρομή, προτιμώντας μια γρήγορη μεσημεριανή επιστροφή στο 

Ηράκλειο. 

Το φυσικό περιβάλλον και τα απομεινάρια της ιστορίας και του πολιτισμού είναι 

στοιχεία σημαντικά για την επιλογή μιας διαδρομής. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί, η 

χλωρίδα, η πανίδα, τα διαφορετικά οικοσυστήματα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 



μοναστήρια και τα ξωκλήσια, οι παλιοί νερόμυλοι και ανεμόμυλοι, τα αρχαία 

καλνεριμωτά μονοπάτια είναι στοιχεία που προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από 

τις πορείες μας.  

Οι πορείες αυτές είναι σχεδιασμένες για τα πόδια και τον (μη) εξοπλισμό των 

παιδιών. Δεν ξεπερνούν τις 4~5 ώρες συνολικά, με αρκετές στάσεις για νερό, 

ξεκούραση και ανασυγκρότηση. 

Κάθε πορεία είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Έχουμε αποφασίσει να 

επαναλαμβάνουμε εκδρομή παρά μόνο εάν έχουν περάσει τρία χρόνια, ώστε κάποιος 

μαθητής του Γυμνασίου να έχει πάντα κάτι καινούργιο να δει. Από τον κανόνα αυτό 

εξαιρείται η απογευματινή, εαρινή εκδρομή της Παρασκευής από το χωριό Αλόιδες 

στην Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, η οποία θεωρείται η εναρκτήρια εκδρομή της 

ομάδας μας, το γούρι μας και πραγματοποιείται, μέχρι τώρα, κάθε χρόνο. 

Πριν από κάθε εκδρομή, μοιράζεται στους μαθητές που ενδιαφέρονται, ένα 

σημείωμα, με το οποίο ενημερώνονται οι ίδιοι και οι γονείς τους, για τα παρακάτω: 

 Χρόνος και τόπος εκδρομής 

 Ώρα – μέρος αναχώρησης 

 Διάρκεια 

 Κόστος 

 Αξιοθέατα (φυσικό περιβάλλον, στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού) 

 Φαγητό εκδρομής 

 Απαιτούμενος εξοπλισμός και ρούχα. 

Η διατροφή και ο εξοπλισμός είναι τα θέματα που συζητούν περισσότερο απ’ όλα, 

οι μαθητές, όταν δίνουμε το σημείωμα στις τάξεις.  

 

ΟΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 

Οι εξορμήσεις και οι πεζοπορίες που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα είναι οι 

παρακάτω. 

1. Χαϊνόσπηλιος Μαλεβυζίου Τσικνοπέμπτη 4/02/2010. Συνεργασία με 

Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης (ΣΠΟΚ). Εισαγωγή στη Σπηλαιολογία. Κίνηση 

σε σπήλαιο, οικολογία σπηλαίων. Το σπήλαιο είναι παλιός υπόγειος ποταμός 

και παρουσιάζει αρχαιολογικό, ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον. 

2. Αλόιδες Ι.Μ. Τιμίου σταυρού Βωσάκου, Παρασκευή 12/03/2011. Η περιοχή 

αποτελεί μέρος του Γεωφυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. Πριν την επίσκεψη, 

πραγματοποιήθηκε ομιλία στο σχολείο από τον Δρ Χαράλαμπο Φασουλά, 

υπεύθυνο τμ. Γεωποικιλότητας ΜΦΙΚ και συντονιστή του Φυσικού Πάρκου 

του Ψηλορείτη, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO. Το 



μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού είναι σταυροπηγιακή μονή του 12
ου

 αιώνα, με 

μεγάλη συμμετοχή στις κρητικές επαναστάσεις. Ανακαινίστηκε πρόσφατα 

από τον ηγούμενο πατέρα Τιμόθεο 

3. Αρχάνες, μινωικό ιερό στ’ Ανεμόσπηλια, ανάβαση στο Γιούχτα, μινωικό ιερό 

κορυφής και βάραθρο καθαρμών, Αρχάνες. Κυριακή 16/01/2011. Ο Γιούχτας 

είναι περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, έχει ενταχθεί στο δίκτυο 

NATURA 2000, προστατεύεται ως αρχαιολογική περιοχή και περιλαμβάνεται 

στους περισσότερους διεθνείς καταλόγους προστασίας της πανίδας. 

4. Λαγού Λασιθίου, αρχαίο καλντεριμωτό μονοπάτι, Βιτσιλόβρυση, 

ετεοκρητικός οικισμός στο Καρφί, Αζιλακόδασος, Σελένα, οροπέδιο Νήσιμου, 

Τζερμίαδω Λασιθίου. Κυριακή 27/03/2011 

5. Αλόιδες Βώσακος Παρασκευή 15/04/2011 

6. Φαράγγι Μυρτιάς, παλιοί νερόμυλοι και τμήμα του Αστρακιανού φαραγγιού 

μέχρι τη γέφυρα Αϊτάνια. Κυριακή 6/11/2011 

7. Βουλισμένο Αλώνι, Στρούμπουλας, σπήλαιο Δόξας. Κυριακή 18/12/2011 

8. Μέσα Ποτάμοι, Σελί Νησίμου, παλιοί ανεμόμυλοι Κυριακή 19/02/2012. δεν 

συνεχίσαμε μέχρι την κορφή της Σελένας λόγω χιονόνερου. 

9. Αλόιδες Βώσακος Παρασκευή 6/04/2012 

10. Μέσα Ποτάμοι, Σελί Νησίμου, Σελένα από το κατοχικό μονοπάτι. Κυριακή 

30/09/2012. 

11. Κασταμονίτσα, ρωμαϊκό υδραγωγείο, μινωικό μονοπάτι, Τσούλη μνήμα, 

Χώνος οροπεδίου Λασιθίου. Κυριακή 28/01/2013. 

Φωτογραφικό αρχείο και σύντομη περιγραφή των εκδρομών μας υπάρχει στη 

διεύθυνση: https://picasaweb.google.com/gympira. Για καλύτερη επικοινωνία και 

ενημέρωση, δημιουργήσαμε πρόσφατα, το ιστολόγιο 

http://blogs.sch.gr/mountaingympira/. Προσπαθούμε πλέον να αποτυπώνουμε και 

ψηφιακά τις διαδρομές μας, και να τις αναρτούμε μέσω του ιστολογίου μας και του 

http://www.everytrail.com/ ώστε όποιος θελήσει να μπορεί να τις επαναλάβει με την 

οικογένεια του, με ασφάλεια.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου είναι ελεύθερη και δεν περιορίζεται από 

τη δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όποιος 

θέλει και μπορεί, έρχεται. Στις παραπάνω εκδρομές έχουμε ένα μέσο όρο συμμετοχών 

γύρω στα 35 παιδιά.  

Στις πρώτες εκδρομές, και παρά τις προφορικές και γραπτές συστάσεις για καλή 

διατροφή με φρούτα, σταφίδες και στεγνό φαγητό από το σπίτι, είχαμε παρατηρήσει 

το φαινόμενο να κουβαλάνε οι μαθητές, κρουασάν, πατατάκια κλπ. Καθώς 
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αυξάνονταν οι ώρες πορείας και ο βαθμός δυσκολίας, από εκδρομή σε εκδρομή, οι 

μαθητές παρατήρησαν ότι είναι πιο έξυπνο να οργανώνουν το βάρος τους και να 

κουβαλάνε πράγματα που μπορούν να τους προσφέρουν αυτά που χάνουν κατά τη 

διάρκεια της πορείας. Έτσι τώρα, έχουν σχεδόν εξαλειφθεί τα ισοτονικά ποτά, οι 

συσκευασμένοι χυμοί και τα διάφορα σνάκς, δίνοντας τη θέση τους σε μήλα, 

πορτοκάλια, αγγουράκια, καρότα, σταφίδες, σάντουιτς και κεφτεδάκια.  

Ο εξοπλισμός, το είδος των παπουτσιών, οι δεύτερες κάλτσες, το τζιν παντελόνι, 

ήταν από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης μεταξύ των μαθητών, όταν σχολίαζαν τις 

προτάσεις του ενημερωτικού σημειώματος. Η σχέση πολλών μαθητών με το 

περπάτημα στη φύση ήταν μέσα από τα ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης. Στις αρχικές 

συμμετοχές τους στην ομάδα, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την αξία του σωστού 

εξοπλισμού. Ένα παπούτσι που σε κόβει, που γλιστράει υπερβολικά, που δεν 

υποστηρίζει τον αστράγαλο, που σκίζεται κατά τη διάρκεια της πορείας, μία κάλτσα 

που ζαρώνει από τον ιδρώτα και δημιουργεί φουσκάλες, ένα παντελόνι που δεν σου 

επιτρέπει να κυκλοφορείς άνετα, ανάμεσα στα κρητικά φρύγανα, δημιουργεί 

πρόβλημα στο άτομο αλλά και κατ’ επέκταση στην ομάδα. Οι μαθητές μας καλούνται 

να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα σε ένα άγνωστο σε αυτούς περιβάλλον, να 

οργανωθούν πριν από την εκδρομή και να τα λύσουν ατομικά και στο πλαίσιο της 

ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας. 

Η συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια είναι κάτι που προσφέρει απλόχερα η 

ορειβασία. Μπορεί στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων να 

επιζητούμε συχνά τη συνεργασία, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της 

ομάδας, ως επιθυμητούς στόχους δεξιοτήτων και στάσεων, όμως αυτοί ακριβώς οι 

στόχοι είναι δύσκολα επιτεύξιμοι. Η φύση είναι ένα περιβάλλον που δεν είναι τελείως 

οικείο στους μαθητές. Εδώ ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να ξεκινήσουμε και να 

φτάσουμε όλοι μαζί. Δεν έχει σημασία ο  πρώτος, ο δεύτερος και τελευταίος, και 

κάθε ενέργεια ενός μέλους της ομάδας επηρεάζει άμεσα τους υπόλοιπους. Για να 

ολοκληρωθεί με ασφάλεια η πορείας μας, πρέπει όλοι να σκέφτονται και να δρουν 

ομαδικά. Ακόμα και ο ρυθμός της πορείας, η αναπνοή του καθενός, υπόκειται σε 

αυτόν τον κανόνα.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Στις πορείες αυτές, οι μαθητές μας έχουν απολαύσει την επαφή τους με τη φύση. 

Έχουν διασκεδάσει αναπνέοντας τον αέρα των βουνών, ατενίζοντας από ψηλά το 

μακρινό ορίζοντα και το ανάγλυφο του νησιού που ξεδιπλώνεται στα πόδια τους. 

Έχουν χαϊδέψει τα βότανα και τα φυτά της Κρήτης, έχουν νοιώσει τα αρώματα τους, 

έχουν συναντήσει την πανίδα στο περιβάλλον της, έχουν περπατήσει πάνω σε 

μονοπάτια που οδηγούν σε ξωκλήσια, αρχαίους οικισμούς, μοναστήρια, μύλους, 

οχυρώσεις και άλλα απομεινάρια της πλούσιας ιστορίας του νησιού. 

Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σχολικό, που δεν ζητάει εργασίες, οι άλλες 

επιστροφές, δεν κρίνει αλλά αποδέχεται, ζητώντας και το ίδιο, αποδοχή της ομάδας 

και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχοντα. 
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