
 

 

Αναφορές των συνεργατών του δικτύου «Τουρισμός και 

Περιβάλλον» στα πλαίσια του τριήμερου σεμιναρίου του 

Δικτύου 

       (29, 30 και 31 Μαρτίου 2013) 

 

Προλεγόμενα  

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Αρχανών-Ρούβα-

Γουβών έχει ιδρύσει και συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» από το 2006 

μέχρι σήμερα. 

   Σκοπός του  δικτύου είναι η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για 

την ανάπτυξη του Τουρισμού στη βάση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επίσης, 

στοχεύει στην οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν, καθώς και στην 

προώθηση της συνεργασίας των σχολείων τόσο μεταξύ τους όσο και με τις 

τοπικές κοινωνίες. 

  Στο Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών υλοποιούνται δύο προγράμματα 

με θέμα τον τουρισμό. Το ένα έχει τίτλο «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» 

και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και 

Σ.Δ.Ε. και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Το άλλο έχει τίτλο «Πολιτιστικός 

τουρισμός. Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες! Ας δούμε… ας ακούσουμε… ας 

γευτούμε…» και απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. 

Ωστόσο, το ζήτημα του τουρισμού και της προώθησης των τοπικών 

προϊόντων, προσεγγίζεται σε τρία ακόμα προγράμματα του Κέντρου. Το ένα 

έχει τίτλο «Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας» και απευθύνεται σε μαθητές 

Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Το δεύτερο 

έχει θέμα «Ελιά. Είμαι του ήλιου η θυγατέρα η πιο απ’ όλες  χαϊδευτή», 



 

απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και είναι 

μονοήμερο ή διήμερο. Και το τελευταίο έχει τίτλο «Ένα τσαμπί σταφύλι 

διηγείται την ιστορία του», απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, 

Γυμνασίου, Λυκείου και Σ.Δ.Ε. και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Τα 

προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν και επισκέψεις πεδίου (οικισμός 

Αρχανών, μονοπάτι βιοποικιλότητας, ελαιώνας, αμπελώνας), που δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές μέσα από τη βιωματική προσέγγιση να συνδέσουν 

το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

   Με το Δίκτυο συνεργάζονται 19 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και 35 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ’ όλη τη χώρα, 28 Κ.Π.Ε., 

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Σχολικών 

Δραστηριοτήτων απ’ όλη την Ελλάδα, τοπικοί Δήμοι και Συνεταιρισμοί, η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης και το Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα των δράσεων και των 

συνεργασιών αυτών ανοίγουν το δρόμο για μελλοντικές δράσεις και 

συνεργασίες περισσότερων ομάδων πληθυσμού. Η εμπλοκή σχολείων, 

εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα τουρισμού, στα πλαίσια του Δικτύου 

του Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων 

και ιδεών, με κοινές μεθόδους προσέγγισης στις θεματικές ενότητες του 

Δικτύου, αναδεικνύοντας κοινά ζητήματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, 

καθώς και στην επικοινωνία μεταξύ τους.  

 

Τριήμερο σεμινάριο  

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, διοργάνωσε  σε συνεργασία με την 



 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης, τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για 

Εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο 

«Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο: «Το Δίκτυο Τουρισμός και Περιβάλλον  

στα χρόνια της Αειφορίας…». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 29, το Σάββατο 30  και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στις 

εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρχανών (Παλιό Κτήριο Δίας, Αρχάνες) από τις 16:00 

το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής και 

απευθυνόταν σε 80 εκπαιδευτικούς όλης της χώρας. Το απόγευμα της 

Παρασκευής πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση για τους πολίτες της 

τοπικής κοινωνίας της περιοχής του Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών. 

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν: 

 α) η προώθηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου «Τουρισμός και 

περιβάλλον»,  

β) η ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα αειφόρου τουρισμού,  

γ) Η αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου στο πέρασμα των 

χρόνων,  

 δ) οι προοπτικές για νέες θεματικές ενότητες στην εκπαίδευση για την 

αειφορία στη σημερινή εποχή  

και ε) ο ρόλος των ΚΠΕ στην προώθηση δράσεων για τον αειφόρο τουρισμό 

στη χώρα μας.    

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν : 

α) Εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο 

θεματικό δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον»  

β) Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε του δικτύου (2  μέλη της 

Π.Ο από κάθε Κ.Π.Ε) 

           γ) Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/νσεων που σχολεία της 

Δ/νσης τους ανήκουν στο δίκτυο 

          δ) Εκπαιδευτικοί της συντονιστικής επιτροπής και της  Παιδαγωγικής 

ομάδας του Δικτύου  



 

ε) Εκπαιδευτικοί  που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και  

παρουσίασαν εργασίες σχετικές με τις θεματικές του Δικτύου και 

στ) Εκπαιδευτικοί που δεν  κατέθεσαν εργασίες και   παρακολούθησαν 

το σεμινάριο επειδή υπήρξαν κενές θέσεις.   

  Οι θεματικές ενότητες των αναφορών (δραστηριότητες, απόψεις και 

ιδέες που αφορούν στην περιοχή των συνεργατών του δικτύου με σκοπό να 

προωθηθούν μελλοντικά οι δράσεις του) ήταν:  

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός 

 Κ.Π.Ε και Αειφόρος τουρισμός 

 Συνεργασία δικτύων σε θέματα αειφόρου τουρισμού 

 Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου τουρισμού (ανάδειξη 

φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής) 

 Προώθηση τοπικών καλλιεργειών, προϊόντων και υπηρεσιών  

 Αειφόρος τουρισμός και οικονομία της περιοχής  

 Βιοποικιλότητα τουριστικής περιοχής (πανίδα και χλωρίδα)  

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και Αειφορία    

 Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων και δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον»  

 

Ανακοινώσεις  

  Οι συμμετέχοντες έστειλαν την πρόταση τους στο Κ.Π.Ε Αρχανών-

Ρούβα-Γουβών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συνεδρίων της 

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε  για να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή τους. Η Παιδαγωγική 

Ομάδα ανέλαβε τον έλεγχο της δομής τους και την καταχώρησή τους σε 

ενότητες. Κάποιες εργασίες παρουσιάστηκαν προφορικά ή με αναρτημένες 

ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.  



 

  Στο παρόν cd υπάρχει και η ανακοίνωση της Παιδαγωγικής Ομάδας 

του Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών όπως παρουσιάστηκε στο 6ο Συνέδριο 

της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., με τίτλο  «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

στη σημερινή πραγματικότητα» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

στις 30 Νοεμβρίου και στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012. 

  Επίσης, υπάρχει η εισήγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας κ.Παρασκευόπουλου Στέφανου.   

****Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα και εγκυρότητα 

των κειμένων. 

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου  

«To  Δίκτυο Τουρισμός και Περιβάλλον στα χρόνια της Αειφορίας…..» 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (Πρωϊ) 

11:30 – 14:00  Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής 

ομάδας του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον». 

 Οι Θεματικές ενότητες του Δικτύου, συνεργασίες, προτάσεις, αξιολόγηση  

Απόγευμα (ανοιχτή εκδήλωση) 

16:00 -16:30 Προσέλευση συμμετεχόντων –εγγραφές   

16:30-16:45 Έναρξη, χαιρετισμοί  

16:45-17:05 Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 

«Στόχοι Σεμιναρίου-Το Δίκτυο “Τουρισμός και Περιβάλλον”»   

17:05-17:30 Ξυλόκοτα Τασία, Προϊσταμένη ΣΕΠΕΔ, «Το θεσμικό πλαίσιο 

των Εθνικών θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 17:30-18:00 Παρασκευόπουλος Στέφανος, Καθηγητής Οικολογίας και 

Περιβαλλοντικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Αλόννησου, 

«Αειφόρος Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» 



 

18:00-18:15 Δασκαλάκης Παύλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας «Νήσος 

Χρυσή: Η διαμαντόπετρα  της Μεσογείου και η αειφορική της διαχείρισης»  

18:15-18:30  Σταμέλος Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Περιφ. Ενότητας Λασιθίου «Πολιτιστικές διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο 

στην Κρήτη» 

18:30- 18: 50  Διάλειμμα-Καφές   

18:50:19:20 Δρ.Μαρδίρης Θοδωρής, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καστοριάς, «Νερό 

και Τουρισμός» 

19:20-19:35 Γκιουρέμου Κάλλια, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών, 

Χατζάκης Στέργιος, μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-

Γουβών, «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Πρόγραμμα Comenius Regio» 

19:35-19:50 Πλευρά Ελένη, Εκπαιδευτικός 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης 

Θεσσαλονίκης «Τα Γεωμυθολογικά μονοπάτια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

Αειφόρος τουρισμός» 

19:50 –20:30 Ερωτήσεις 

20:30:21:30  Εργαστήριο από Παιδαγωγική ομάδα ΚΠΕ Αρχανών, 

(Γκιουρέμου Κάλλια, Κριτσωτάκη Φρίντα, Μαυρογενίδου Θένα, Χατζάκης 

Στέργιος, Χατζηδάκη Σοφία),  Δραστηριότητες των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ΚΠΕ Αρχανών: «Εναλλακτικός τουρισμός; Φυσικά!» και 

«Ταξιδεύοντας με τους Μινωϊτες, ας δουμε…ας ακούσομε…ας γευτούμε». 

21:30 Δείπνο όλων των συμμετεχόντων  

 

Σάββατο 30  Μαρτίου 2013 

Πρωϊ 

9:00:9:35  Ηράκλειο-Αβδού  

 



 

10:00-10:30 Μηλιαράκη Κορίνα, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης 

«Η σημασία του Αγροτουρισμού στην ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

10:30-14:00 Φραγκάκης Μανόλης, Υπεύθυνος του Αγροτουριστικού ξενώνα 

«Βελάνι», «Ξενάγηση στους χώρους και στις βιωματικές δραστηριότητες του» 

14:00-15:00 Πρόχειρο Γεύμα στον αγροτουριστικό ξενώνα 

15:00  Αναχώρηση για Αρχάνες (Αβδού-Αρχάνες)  

Απόγευμα Σαββάτου  

16:15-17:00 Ανακοινώσεις αναρτημένων εργασιών   

17:00 -17:15  Σκαπέτης Αντώνης, Διευθυντής  Δημοτικού Σχολείου 

Ζωνιανών «Παιδική-κοινοτική επιχειρηματικότητα. Παραδείγματα συνδυασμού 

περιβάλλοντος και τουρισμού μέσα από δράσεις των «Σχολείων των Ορέων» 

17:15-17:30  Ρούσου Μαρία, Μέλος παιδαγωγικής ομάδας  ΚΠΕ Έδεσσας-

Γιαννιτσών, «Μαθησιακές προσεγγίσεις στο φυσικό και Ανθρωπογενές  

Περιβάλλον των καταρρακτών της Έδεσσας» 

17:30-17:45 Αντωνιάδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός 3ο Γυμνάσιο Χανίων 

«Αλλαγή του βιοφυσικού παραδείγματος μέσα από την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Ο ρόλος του Δικτύου ¨Τουρισμός και Περιβάλλον¨» 

17:45- 18:00 Νάνης Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης, Κεβρεκίδης 

Ιωάννης, μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Μελίτης «Περιβαλλοντικές 

διαδρομές στη γη της Φλώρινας»  

18:00-18:15  Στυλιανού Λιάνα, Υπεύθυνη ΚΠΕ Νάουσας  «Ο ρόλος των 

ΚΠΕ στην  προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Παρουσίαση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο»   

18:15- 18:30  Δημίδου Μαρκέλλα, Κόκινου Ελένη, Μέλη Παιδαγωγικής 

Ομάδας ΚΠΕ Ομηρούπολης, «Χίος: Άνθινη γόνδολα στου καιρού το κανάλι..» 

 

18:30-18:50 Διάλειμμα-Καφές 



 

18:50-19:05 Καρυπίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου,  

Θεοδοσάκη Ζωή, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Παρανεστίου «Η 

Υπαίθρια διαβίωση ως περιβαλλοντική πρόταση Αειφόρου Τουρισμού 

19:05- 19:20  Ψαρουδάκης Νικόλαος, εκπαιδευτικός του Πειραματικού 

Γυμνασίου Ηρακλείου «Ορειβατικές επισκέψεις με τους μαθητές» 

19:20- 19:35  Ποντικάκης Φώτης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου, 

Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα, μέλος ΚΠΕ Βάμου «Εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου για τον αειφόρο τουρισμό» 

19:35-19:50   Ερωτήσεις  

 

Παράλληλα Βιωματικά εργαστήρια  

19:50-21:30 Μπία Δήμητρα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου, 

Βιωματικό Εργαστήριο, «Καταγράφω και παρουσιάζω τον τόπο μου»  

19:50-21:30 Τσιμάκη Περσεφόνη, Μέλος ΚΠΕ Δραπετσώνας, Εργαστήριο 

Βιωματικές δραστηριότητες: «Αειφόρος τουρισμός, η Φωτεινή πλευρά του 

τουρισμού» 

21:30 Δείπνο  

 

Κυριακή 31 Μαρτίου  2013 

 

9:00-11:15 Νικολιδάκη Κάλλια, Αρχαιολόγος Δήμου Ηρακλείου, τμήμα 

προστασίας και ανάδειξης παλιάς πόλης, οικιστικών συνόλων και ενετικών 

τειχών,  «Περπατώντας στα τείχη του Ηρακλείου και στις Πύλες» 

11:30    Άφιξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

11:30-13:30  Βορεάδου Κατερίνα, Υπεύθυνη εκπαίδευσης Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Φασουλάς Χαράλαμπος, Υπεύθυνος Τμήματος 

Γεωποικιλότητας Μ.Φ.Ι.Κ. – Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η ανάδειξη του φυσικού 



 

βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος της Κρήτης μέσω του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης»  

13:30- 14:30 Προτάσεις εξέλιξης του Δικτύου- Αξιολόγηση σεμιναρίου 

14:30 -15:30 Καφές- Μπουφές  

 

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

 

Μαρία Σφακιανάκη, Γεωπόνος, Μsc Βιολογίας  

Γκιουρέμου Κάλλια, Δρ. Βιολόγος 

Κριτσωτάκη Φρίντα, Νηπιαγωγός, Αρχιτέκτονας 

Μαυρογενίδου Θένα, Νηπιαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός 

Χατζάκης Στέργιος, Δάσκαλος, Βιολόγος, Msc στην Περ/κή Εκπ/ση 

Χατζηδάκη Σοφία, Δασκάλα 

 

 

 

 

 


