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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Comenius-Regio 

«Περιβαλλονηικός Σοσριζμός - Εναλλακηικές μορθές ηοσριζμού» 

 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθόο θαη ζηειέρε από ηελ Πεξηθέξεηα Πίιζελ ηεο Σζερίαο 

επηζθέθηεθαλ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπαίδεπζεο 

Θξήηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηνπ επξσπατθνύ 

πξνγξάκκαηνο  Γηα Βίνπ Κάζεζεο/Comenius - πκπξάμεηο Comenius Regio κε 

ηίηιν: «Περιβαλλοντικός τοσρισμός και εναλλακτικές μορυές τοσρισμού».  Ζ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θξήηεο  

σο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεύεη ζηε γλσξηκία ησλ ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ ησλ δύν ρσξώλ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, ηδεώλ θαη 

νξζώλ πξαθηηθώλ, ζηε δηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα αεηθόξνπ 

ηνπξηζκνύ.  

    ην πιαίζην απηό δηέκεηλαλ δύν κέξεο ζην Θέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Αλσγείσλ, όπνπ ελεκεξώζεθαλ από ηελ ππεύζπλε Εαραξέληα Θεθαινγηάλλε θαη 

ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη ζην ΘΠΔ 

Αλσγείσλ, ελώ παξαθνινύζεζαλ  ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Επίσκεψη στο σπίτι 

τοσ βοσκού, ακολοσθώντας το μονοπάτι τοσ Αγίοσ Υακίνθοσ», πνπ πεξηιάκβαλε 

ηπξνθόκηζε, επίζθεςε  ζε κηηάην ηεο πεξηνρήο Αλσγείσλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

ζηνλ Άγην Τάθηλζν θαζώο θαη επίζθεςε ζην Γήκν Αλσγείσλ, όπνπ ελεκεξώζεθαλ 

από ηνλ Γήκαξρν σθξάηε Θεθαινγηάλλε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ 

ηεο πεξηνρήο. 

   Σηο επόκελεο κέξεο επηζθέθηεθαλ ηηο δύν ζπλεξγαδόκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο ην 

1ν Λεπηαγσγείν Γαδίνπ θαη ην ΔΠΑΙ Αξθαινρσξίνπ. ην 1ν Λεπηαγσγείν Γαδίνπ 

ζαύκαζαλ ηα αηνκηθά θαη νκαδηθά έξγα ησλ καζεηώλ ηνπ Λεπηαγσγείνπ κε ζέκα 

ηεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ελώ αιιειεπίδξαζαλ κε ηνπο ελήιηθεο από ην 

άιιν επξσπατθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ-Grundtvig ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Θξήηεο θηηάρλνληαο κπδεζξόπηηεο θαη ρνξηόπηηεο, 

εγθαηληάδνληαο έηζη ην 6 γισζζώλ ειεθηξνληθό ζπληαγνιόγην πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δθπαίδεπζε Θξήηεο κε ζπληαγέο από όιεο ηηο 

εηαηξηθέο ρώξεο. 

   Δπίζεο ζηειέρε εθπαίδεπζεο επηζθέθηεθαλ ην Λνκό Υαλίσλ, όπνπ 

ελεκεξώζεθαλ από ηνλ Πξντζηάκελν Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Υαλίσλ 

Ζιία Πνληηθάθε θαη Καλνύζν Καξαγθάθε αληίζηνηρα γηα ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηά ηνπο, θαζώο θαη ην 11ν Λεπηαγσγείν 

Υαλίσλ, όπνπ ε Πξντζηακέλε Καξία θνξδύιε θαη νη κηθξνί καζεηέο ηξαγνύδεζαλ 

αγγιηθά ηξαγνύδηα θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ην επξσπατθό πξόγξακκα Comenius πνπ 

πινπνηείηαη, ζπλεξγαζίαο κε 10 ρώξεο. Σέινο επηζθέθηεθαλ ην Κνπζείν ρνιηθήο 

Εσήο Υαλίσλ, όπνπ ζπλάληεζαλ ην Γήκαξρν Υαλίσλ Καλόιε θνπιάθε, ελώ ε 

ππεύζπλε ηνπ Κνπζείνπ θαη ρνιηθή ύκβνπινο ηεο 6εο Πεξηθέξεηαο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ Καξία Γξαθάθε αλαθέξζεθε ζην ξόιν θαη ζηελ 

ζπνπδαηόηεηα ηνπ Κνπζείνπ ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη γεληθά ζηελ επξύηεξε 

ηνπηθή θνηλσλία ελώ αλαθέξζεθε θαη ζηελ ηξίηε πεξηνδηθή έθζεζε ηνπ «Κέζα 

Κάζεζεο» πνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ πνηθηιία ησλ κέζσλ κάζεζεο από ην 



ζρνιείν ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα έσο ζήκεξα, όπνπ νη επηζθέπηεο είραλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθώλ ζπζθεπώλ. 

  Δπίζεο ηηο επόκελεο κέξεο επηζθέθηεθαλ ην Θέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Αξραλώλ- Ρνύβα- Γνπβώλ, εηαηξηθό θνξέα ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ εθεί ε 

ππεύζπλε ηνπ θέληξνπ Καξία θαθηαλάθε θαη ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο 

ελεκέξσζαλ ηα ζηειέρε από ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Πίιζελ  γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη ζην θέληξν, ελώ πήξαλ κέξνο ζε βησκαηηθέο 

δξάζεηο. 

     Σέινο ζην πιαίζην δηάρπζεο ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Regio εθηέζεθαλ 

ηα ηειηθά πξντόληα ζην 2ν Δπξσπατθό Φεζηηβάι Γεκηνπξγηθήο Έθθξαζεο ζηελ 

Πύιε Αγίνπ Γεσξγίνπ από ηηο 24-31 Καΐνπ ελώ παξνπζηάζηεθε ζπλνιηθά  ην 

πξόγξακκα από ηελ Σδέλε Φαιηάθε, Πξνσζεηήξηαο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην ζεκηλάξην ηεο ρνιηθήο πκβνύινπ 19εο 

Πεξηθέξεηο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Λίθεο Γειεθαλάθε, κέινπο ηεο παηδαγσγηθήο 

νκάδαο ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο λεπηαγσγνύο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

ζηηο 16,17 θαη 18 Ηνπλίνπ. Δπίζεο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο ηα 

λήπηα ηνπ 1νπ Λεπηαγσγείνπ Γαδίνπ, καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηηο λεπηαγσγνύο ηνπο 

ηελ Θπξηαθή 8 Ηνπλίνπ θαζάξηζαλ ηελ παξαιία ζην Φόδειε κε ζηόρν ηε 

δηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ ε νπνία ζα 

εμαζθαιίζεη ηε καθξνρξόληα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ, πνιηηηζηηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ πόξσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηώλ θαη ελειίθσλ. 

   Πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε από ην επηέκβξην ηνπ 

2012 έσο ζήκεξα ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Θξήηεο Απόζηνινο 

Θιηλάθεο κε ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζα επηζθεθηνύλ από ηηο 3 έσο ηηο 6 Ηνπιίνπ ηελ 

Πεξηθέξεηα Πίιζελ ηεο Σζερίαο όπνπ εθεί ζα αμηνινγεζεί θαη ν αληίθηππνο θαη ζα  

ζπληαρζεί θαη ε ηειηθή έθζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Regio ζηνλ εζληθό θνξέα ΗΘΤ 

από ηνλ ζπληνληζηή θαη Πξνσζεηή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Βαζίιε 

Καλαζζάθε 
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