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 ~ Σελίδα 5 ~ 

Ειςαγωγή 

Θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτερο-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με το Κζ-

ντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε) Αρχανϊν-

Ροφβα-Γουβϊν κακϊσ και δφο ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ υλο-

ποίθςε, ωσ ςυντονιςτισ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια 

Βίου Μάκθςθσ, Comenius - Regio με τίτλο «Περιβαλλο-

ντικόσ και εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ». 

Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ιταν μια διμερισ ςφμπρα-

ξθ με τθν Περιφζρεια Pilsen τθσ Σςεχίασ, θ οποία πραγ-

ματοποιικθκε από το επτζμβριο 2012 ζωσ και τον Ιοφ-

λιο 2014 και είχε ωσ ςκοπό τθ γνωριμία και μελζτθ εναλ-

λακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ των δφο χωρϊν και τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ιδεϊν, ορκϊν πρακτικϊν και 

προτάςεων ςε κζματα αειφόρου τουριςμοφ. 

 



 

 ~ Σελίδα 6 ~ 

Σκοπόσ 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ προϊκθςθ 

των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ που κα ςυμβάλ-

λουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν  αει-

φόρο ανάπτυξθ περιοχϊν των δφο χωρϊν που ςιμερα 

αντιμετωπίηουν προβλιματα οικονομικισ και κοινωνικισ 

ςτακερότθτασ. Θ ανάγκθ αυτι για ςτροφι προσ τθν Αει-

φορία ζγινε επιτακτικι τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ ε-

ξαιτίασ του ότι πολλζσ από τισ ςτρατθγικζσ που είχαν 

υιοκετθκεί ςτο παρελκόν δεν κατάφεραν να διαχειρι-

ςτοφν ςωςτά τουσ φυςικοφσ πόρουσ και να προςτατζ-

ψουν το περιβάλλον. τα πλαίςια αυτά, ζγινε μελζτθ 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ όπωσ αγροτουριςμόσ, 

πολιτιςτικόσ, φυςιολατρικόσ, οικολογικόσ, κρθςκευτικόσ, 

οικοτουριςμόσ κ.α. των δφο περιοχϊν ςε ςχζςθ με το 

περιβάλλον και προτάκθκαν ορκζσ πρακτικζσ για τθν 

ορκότερθ αξιοποίθςθ τουσ με βάςθ τθν καλφτερθ δυνα-

τι προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Επιμζρουσ ςτόχοι ιταν επίςθσ θ διαπολιτιςμικι προςζγ-

γιςθ ςε κζματα εκπαίδευςθσ τουριςμοφ και θ διαμόρ-

φωςθ ενεργϊν πολιτϊν ςε κζματα αειφόρου τουριςμοφ 

θ οποία κα εξαςφαλίηει τθ μακροχρόνια προςταςία και 

διατιρθςθ των φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν 

πόρων των δφο χωρϊν.  

  



 

 

 ~ Σελίδα 7 ~ 

Εταίροι 

ΕΛΛΑΔΑ 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτερο-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (ςυντονιςτισ) 

Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε) Αρχα-

νϊν-Ροφβα-Γουβϊν  

1ο Νθπιαγωγείο Γαηίου  

ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου  

 

ΣΕΧΙΑ 

Περιφζρεια Pilsen 

Dům dětí a mládeže, Horažďovice (κζντρο εξωδιδα-

κτικϊν δραςτθριοτιτων)  

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, 

Littrowa 122 (Επαγγελματικό Λφκειο) 



 

 ~ Σελίδα 8 ~ 

Δράςεισ 

Κεντρικϋσ δρϊςεισ  

Χάρτησ  

«Η βιοποικιλότητα ςτην περιοχή μασ» 
Ο ςυγκεκριμζνοσ χάρτθσ καταγράφει το περιβαλλοντικό 

μονοπάτι Ε4 τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Γιοφχτα απει-

κονίηοντασ ςτοιχεία από τθ γεωλογία, τθ χλωρίδα και τθν 

πανίδα τθσ περιοχισ και πϊσ αυτζσ αλλθλεπιδροφν με-

ταξφ τουσ. 

 



 

 

 ~ Σελίδα 9 ~ 

3ήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο  

«Το Δίκτυο Τουριςμόσ και Περιβάλλον 

ςτα χρόνια τησ Αειφορίασ» 
Σο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Αρχανϊν-

Ροφβα-Γουβϊν, ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ προγράμ-

ματοσ Comenius regio με κζμα: «Περιβαλλοντικόσ του-

ριςμόσ- Εναλλακτικζσ μορφζσ» και του ζργου «ΔΡΑΕΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΕΙ-

ΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προ-

γράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Διά 

Βίου Μάκθςθ», διοργάνωςε ςε ςυ-

νεργαςία με τθν Περιφερειακι 

Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Κριτθσ, τριιμερο 

Επιμορφωτικό εμινάριο για Εκπαι-

δευτικοφσ όλθσ τθσ χϊρασ που ςυμ-

μετζχουν ςτο Εκνικό Δίκτυο «Σουρι-

ςμόσ και Περιβάλλον», με τίτλο: «Σο 

Δίκτυο Σουριςμόσ και Περιβάλλον 

ςτα χρόνια τθσ Αειφορίασ». Σο ςεμι-

νάριο πραγματοποιικθκε τθν Πα-

ραςκευι 29, το άββατο 30 και τθν 

Κυριακι 31 Μαρτίου 2013 ςτισ ε-

γκαταςτάςεισ του ΚΠΕ Αρχανϊν (Παλιό Κτιριο Δίασ, Αρ-

χάνεσ) από τισ 16:00 το απόγευμα τθσ Παραςκευισ μζχρι 

τισ 15:00 το μεςθμζρι τθσ Κυριακισ και απευκυνόταν ςε 

80 εκπαιδευτικοφσ όλθσ τθσ χϊρασ. Σο απόγευμα τθσ 

Παραςκευισ πραγματοποιικθκε ανοιχτι εκδιλωςθ για 

τουσ πολίτεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ τθσ περιοχισ του 

Κ.Π.Ε Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν. 



 

 ~ Σελίδα 10 ~ 

τόχοι του εμιναρίου ιταν:  

α) Θ προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων του Δικτφου «Σου-

ριςμόσ και περιβάλλον»,  

β) Θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα αειφόρου 

τουριςμοφ,  

γ) Θ αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του δι-

κτφου ςτο πζραςμα των χρόνων,  

δ) Οι προοπτικζσ για νζεσ κεματικζσ ενότθτεσ ςτθν εκ-

παίδευςθ για τθν αειφορία ςτθ ςθμερινι εποχι και  

ε) Ο ρόλοσ των ΚΠΕ ςτθν προϊκθςθ δράςεων για τον 

αειφόρο τουριςμό ςτθ χϊρα μασ. 

το εμινάριο ςυμμετείχαν:  

α) Εκπαιδευτικοί από ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ ε-

νταγμζνεσ ςτο κεματικό δίκτυο «Σουριςμόσ και περιβάλ-

λον»  

β) Εκπαιδευτικοί των ςυνεργαηόμενων Κ.Π.Ε του δικτφου 

(2 μζλθ τθσ Π.Ο από κάκε Κ.Π.Ε)  

γ) Τπεφκυνοι χολικϊν δραςτθριοτιτων των Δ/νςεων 

που ςχολεία τθσ Δ/νςθσ τουσ ανικουν ςτο δίκτυο  

δ) Εκπαιδευτικοί τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ και τθσ 

Παιδαγωγικισ ομάδασ του Δικτφου  

ε) Εκπαιδευτικοί που δεν ανικουν ςτισ παραπάνω κατθ-

γορίεσ και παρουςίαςαν εργαςίεσ ςχετικζσ με τισ κεμα-

τικζσ του Δικτφου και  

ςτ) Εκπαιδευτικοί που δεν κατζκεςαν εργαςίεσ και πα-

ρακολοφκθςαν το ςεμινάριο επειδι υπιρξαν κενζσ κζ-

ςεισ. 



 

 

 ~ Σελίδα 11 ~ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ των αναφορϊν (δραςτθριότθτεσ, 

απόψεισ και ιδζεσ που αφοροφν ςτθν περιοχι των ςυ-

νεργατϊν του δικτφου με ςκοπό να προωκθκοφν μελλο-

ντικά οι δράςεισ του) ιταν: 

 Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και αειφόροσ τουρι-

ςμόσ 

 Κ.Π.Ε και Αειφόροσ τουριςμόσ 

 υνεργαςία δικτφων ςε κζματα αειφόρου τουριςμοφ 

 Βιϊςιμθ διαχείριςθ περιοχϊν ςε κζματα αειφόρου 

τουριςμοφ (ανάδειξθ φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και κοι-

νωνικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ) 

 Προϊκθςθ τοπικϊν καλλιεργειϊν, προϊόντων και 

υπθρεςιϊν  

 Αειφόροσ τουριςμόσ και οικονομία τθσ περιοχισ  

 Βιοποικιλότθτα τουριςτικισ περιοχισ (πανίδα και 

χλωρίδα)  

 Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ και Αειφορία  

 Δια βίου εκπαίδευςθ ενθλίκων και δίκτυο «Σουρι-

ςμόσ και περιβάλλον» 

Πρόγραμμα 3ήμερου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Παραςκευι 29 Μαρτίου 2013 (Πρωϊ) 
11:30-14:00 υνάντθςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ και Παι-
δαγωγικισ ομάδασ του Δικτφου «Σουριςμόσ και Περιβάλλον». 
Οι Θεματικζσ ενότθτεσ του Δικτφου, ςυνεργαςίεσ, προτάςεισ, 
αξιολόγθςθ 
Απόγευμα (ανοιχτι εκδιλωςθ) 
16:00-16:30 Προςζλευςθ ςυμμετεχόντων –εγγραφζσ 
16:30-16:45 Ζναρξθ, χαιρετιςμοί 
16:45-17:05 φακιανάκθ Μαρία, Τπεφκυνθ ΚΠΕ Αρχανϊν-
Ροφβα-Γουβϊν, «Στόχοι Σεμιναρίου-Το Δίκτυο “Τουριςμόσ και 
Περιβάλλον”» 



 

 ~ Σελίδα 12 ~ 

17:05-17:30 Ξυλόκοτα Σαςία, Προϊςταμζνθ ΕΠΕΔ, «Το κεςμι-
κό πλαίςιο των Εκνικϊν κεματικϊν Δικτφων Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ» 
17:30-18:00 Παραςκευόπουλοσ τζφανοσ, Κακθγθτισ Οικο-
λογίασ και Περιβαλλοντικισ Αγωγισ του Παιδαγωγικοφ Σμι-
ματοσ Ειδικισ Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Πρόε-
δροσ του Φορζα Διαχείριςθσ τθσ Αλόννθςου, «Αειφόροσ Του-
ριςμόσ ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ» 
18:00-18:15 Δαςκαλάκθσ Παφλοσ, Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Ιεράπετρασ 
«Νιςοσ Χρυςι: Η διαμαντόπετρα τθσ Μεςογείου και θ αειφο-
ρικι τθσ διαχείριςθσ» 
18:15-18:30 ταμζλοσ Ιωάννθσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Περιφερειακισ. Ενότθτασ Λαςικίου «Πολιτιςτι-
κζσ διαδρομζσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο ςτθν Κριτθ» 
18:30-18: 50 Διάλειμμα-Καφζσ 

 
18:50-19:20 Δρ. Μαρδίρθσ Θοδωρισ, Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Καςτο-
ριάσ, «Νερό και Τουριςμόσ» 
19:20-19:35 Γκιουρζμου Κάλλια, Αναπλθρϊτρια Τπεφκυνθ 
ΚΠΕ Αρχανϊν, Χατηάκθσ τζργιοσ, μζλοσ Παιδαγωγικισ Ομά-
δασ του ΚΠΕ Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν, «Εναλλακτικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ ςτο Πρόγραμμα Comenius Regio» 
19:35-19:50 Πλευρά Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ 3ου Γενικοφ Λυκείου 
Πολίχνθσ Θεςςαλονίκθσ «Τα Γεωμυκολογικά μονοπάτια του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αειφόροσ τουριςμόσ» 



 

 

 ~ Σελίδα 13 ~ 

19:50-20:30 Ερωτιςεισ 
20:30-21:30 Εργαςτιριο από Παιδαγωγικι ομάδα ΚΠΕ Αρχα-
νών, (Γκιουρζμου Κάλλια, Κριτςωτάκθ Φρίντα, Μαυρογενίδου 
Θζνα, Χατηάκθσ τζργιοσ, Χατηθδάκθ οφία), Δραςτθριότθτεσ 
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του ΚΠΕ Αρχανϊν: «Εναλ-
λακτικόσ τουριςμόσ; Φυςικά!» και «Ταξιδεφοντασ με τουσ Μι-
νωϊτεσ, ασ δοφμε… ασ ακοφςομε… ασ γευτοφμε». 
21:30 Δείπνο όλων των ςυμμετεχόντων  

άββατο 30 Μαρτίου 2013 
Πρωί 
9:00-9:35 Ηράκλειο - Αβδοφ 
10:00-10:30 Μθλιαράκθ Κορίνα, Πρόεδροσ Ζνωςθσ Αγροτουρι-
ςμοφ Κριτθσ «Η ςθμαςία του Αγροτουριςμοφ ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ Υπαίκρου»  
10:30-14:00 Φραγκάκθσ Μανόλθσ, Τπεφκυνοσ του Αγροτου-
ριςτικοφ ξενϊνα «Βελάνι», «Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ και ςτισ 
βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ του» 
14:00-15:00 Πρόχειρο Γεφμα ςτον αγροτουριςτικό ξενϊνα 
15:00 Αναχϊρθςθ για Αρχάνεσ (Αβδοφ - Αρχάνεσ) 
Απόγευμα αββάτου 
16:15-17:00 Ανακοινϊςεισ αναρτθμζνων εργαςιϊν 
17:00-17:15 καπζτθσ Αντώνθσ, Διευκυντισ Δθμοτικοφ χο-
λείου Ηωνιανϊν «Παιδικι - κοινοτικι επιχειρθματικότθτα. Πα-
ραδείγματα ςυνδυαςμοφ περιβάλλοντοσ και τουριςμοφ μζςα 
από δράςεισ των «Σχολείων των Ορζων» 

17:15-17:30 Ροφςου 
Μαρία, Μζλοσ παιδα-
γωγικισ ομάδασ ΚΠΕ 
Ζδεςςασ - Γιαννιτςϊν, 
«Μακθςιακζσ προ-
ςεγγίςεισ ςτο φυςικό 
και Ανκρωπογενζσ 
Περιβάλλον των κα-
ταρρακτϊν τθσ Ζδες-
ςασ» 
 



 

 ~ Σελίδα 14 ~ 

17:30-17:45 Αντωνιάδου Παραςκευι, Εκπαιδευτικόσ 3
ο 

Γυ-
μνάςιο Χανίων «Αλλαγι του βιοφυςικοφ παραδείγματοσ μζςα 
από τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ο ρόλοσ του Δικτφου 
¨Τουριςμόσ και Περιβάλλον¨» 
17:45-18:00 Νάνθσ Νικόλαοσ, Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Μελίτθσ, Κε-
βρεκίδθσ Ιωάννθσ, μζλοσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ ΚΠΕ Μελίτθσ 
«Περιβαλλοντικζσ διαδρομζσ ςτθ γθ τθσ Φλϊρινασ» 
18:00-18:15 τυλιανοφ Λιάνα, Τπεφκυνθ ΚΠΕ Νάουςασ «Ο 
ρόλοσ των ΚΠΕ ςτθν προϊκθςθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ 
ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν ςε 
ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο» 
18:15-18:30 Δθμίδου Μαρκζλλα, Κόκινου Ελζνθ, Μζλθ Παι-
δαγωγικισ Ομάδασ ΚΠΕ Ομθροφπολθσ, «Χίοσ: Άνκινθ γόνδολα 
ςτου καιροφ το κανάλι..» 
18:30-18:50 Διάλειμμα – Καφζσ 
18:50-19:05 Καρυπίδθσ Γεώργιοσ, Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Παρανεςτί-
ου, Θεοδοςάκθ Ζωι, Μζλοσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ ΚΠΕ Πα-
ρανεςτίου «Η Υπαίκρια διαβίωςθ ωσ περιβαλλοντικι πρόταςθ 
Αειφόρου Τουριςμοφ 
19:05-19:20 Ψαρουδάκθσ Νικόλαοσ, εκπαιδευτικόσ του Πει-
ραματικοφ Γυμναςίου Θρακλείου «Ορειβατικζσ επιςκζψεισ με 
τουσ μακθτζσ» 
19:20-19:35 Ποντικάκθσ Φώτθσ, Τπεφκυνοσ ΚΠΕ Βάμου, Πα-
παδογιαννάκθ Κωνςταντίνα, μζλοσ ΚΠΕ Βάμου «Εκπαιδευτι-
κά προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου για τον αειφόρο τουριςμό» 
19:35-19:50 Ερωτιςεισ 
Παράλλθλα Βιωματι-
κά εργαςτιρια 
19:50-21:30 Μπία 
Διμθτρα, Αναπλθρϊ-
τρια Τπεφκυνθ ΚΠΕ 
Λαυρίου, Βιωματικό 
Εργαςτιριο, «Κατα-
γράφω και παρουςιά-
ηω τον τόπο μου» 
19:50-21:30 Σςιμάκθ 
Περςεφόνθ, Μζλοσ 



 

 

 ~ Σελίδα 15 ~ 

ΚΠΕ Δραπετςϊνασ, Εργαςτιριο Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ: 
«Αειφόροσ τουριςμόσ, θ Φωτεινι πλευρά του τουριςμοφ» 
21:30 Δείπνο 

Κυριακι 31 Μαρτίου 2013 
9:00-11:15 Νικολιδάκθ Κάλλια, Αρχαιολόγοσ Διμου Θρακλεί-
ου, τμιμα προςταςίασ και ανάδειξθσ παλιάσ πόλθσ, οικιςτικϊν 
ςυνόλων και ενετικϊν τειχϊν, «Περπατϊντασ ςτα τείχθ του 
Ηρακλείου και ςτισ Πφλεσ» 
11:30 Άφιξθ ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ 
11:30-13:30 Βορεάδου Κατερίνα, Τπεφκυνθ εκπαίδευςθσ 
Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ, Φαςουλάσ Χαράλαμποσ, 
Τπεφκυνοσ Σμιματοσ Γεωποικιλότθτασ Μ.Φ.Ι.Κ. – Πανεπιςτθ-
μίου Κριτθσ, «Η ανάδειξθ του φυςικοφ βιοτικοφ και αβιοτικοφ 
περιβάλλοντοσ τθσ Κριτθσ μζςω του Μουςείου Φυςικισ Ιςτο-
ρίασ Κριτθσ» 
13:30-14:30 Προτάςεισ εξζλιξθσ του Δικτφου-Αξιολόγθςθ ςε-
μιναρίου 
14:30-15:30 Καφζσ - Μπουφζσ 

Ημερίδα ςτο Μουςείο Φυςικήσ Ιςτορίασ 
Σο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευ-

ςθσ Αρχανϊν – Ροφβα - Γουβϊν, διορ-

γάνωςε ςε ςυνεργαςία με τθν Περι-

φερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, 

θμερίδα ευαιςκθτοποίθςθσ με τίτλο: 

"Εκπαίδευςθ για τθν ανάδειξθ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ μζςω εναλ-

λακτικών μορφών τουριςμοφ" για 

πολίτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ το 

άββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Μουςείου Φυςι-

κισ ιςτορίασ Κριτθσ. 



 

 ~ Σελίδα 16 ~ 

Θ θμερίδα πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του Ευρωπα-

ϊκοφ προγράμματοσ Comenius regio με κζμα: «Περιβαλ-

λοντικόσ τουριςμόσ- Εναλλακτικζσ μορφζσ» που ςυντο-

νίηει θ Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Κριτθσ με ςυνεργα-

ηόμενο φορζα το ΚΠΕ Αρχανϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

τόχοσ τθσ θμερίδασ ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπι-

κισ κοινωνίασ ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλο-

ντοσ τθσ περιοχισ ςε κζματα βιϊςιμου τουριςμοφ και 

εναλλακτικϊν μορφϊν του κακϊσ και ςτθν εμπλοκι φο-

ρζων τθσ περιοχισ για κινθτοποίθςθ και πρωτοβουλίεσ 

ςυμμετοχισ ςτον αειφόρο τουριςμό τθσ χϊρασ μασ. 

Οι περιςςότερεσ ειςθγιςεισ τθσ θμερίδασ είναι διακζςι-

μεσ ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ:  

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio 

  

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio


 

 

 ~ Σελίδα 17 ~ 

Πρόγραμμα Ημερίδασ 

9:00-9:30 Προςζλευςθ -
Εγγραφζσ  
9:30-9:45 Χαιρετιςμοί 
(Εκπρόςωποι φορζων: 
Περιφζρεια Κριτθσ, Πε-
ριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθ 
Κριτθσ, Διμοσ Θρακλεί-
ου)  
9:45-10:00 φακιανάκθ 
Μαρία, Τπεφκυνθ ΚΠΕ 
Αρχανϊν "Κζντρα Περι-
βαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
και Αειφόροσ τουριςμόσ"  

10:00-10:30 Φαςουλάσ Χαρ., Δρ. Γεωλόγοσ, Τπεφκυνοσ Σμι-
ματοσ Γεωποικιλότθτασ Μ.Φ.Ι.Κ. – Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, "Ο 
ρόλοσ των Γεωπάρκων ςτθ βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ" 
10:30-11:00 Ψιλάκθσ Νίκοσ, Δθμοςιογράφοσ-υγγραφζασ: 
Κρθτικι διατροφι, "ιγουν τα τθσ γθσ δωριματα" 
11:00-11:30 Λιαπάκθσ Μθνάσ, Ειδικόσ υνεργάτθσ ςε Θζματα 
Σουριςμοφ ςτο Διμο Χερςονιςου, "Προβολι προοριςμοφ μζ-
ςω των ταξιδιωτικϊν εμπειριϊν" 
11:30-12:00 τζργιοσ Χατηάκθσ, MSc Δάςκαλοσ-Βιολόγοσ, Μζ-
λοσ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ του ΚΠΕ Αρχανϊν, "Φαράγγια 
και ςπιλαια τθσ Κριτθσ ωσ μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ" 
12:00-12:30 Διάλειμμα 
12:30-13:00 Παπαδάκθσ Γιάννθσ, Οικονομολόγοσ, Πρόεδροσ 
του υνδζςμου Εναλλακτικοφ τουριςμοφ,  Ιδιοκτιτθσ "Ζνα-
γρον" ςτθν Αξό Ρεκφμνου, "Η επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 
οικοτουριςμοφ ςτθν προϊκθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
τθσ Κριτθσ" 
13:00-13:30 Καλακάκθ Μαρία, Δρ. Βιολόγοσ, χολικι φμ-
βουλοσ Φυςικϊν Χανίων-Ρεκφμνου, Παπαςτεφανάκθ Άννα, 
Φιλόλογοσ, Εκπαιδευτικόσ Λυκείου Μελεςϊν, "Τρόποι παρζμ-
βαςθσ για τθν ανάδειξθ και διαχείριςθ του φαραγγιοφ του Αςτρι-
τςίου ςτθν Εκπαίδευςθ" 



 

 ~ Σελίδα 18 ~ 

13:30-14:00 Παιδαγωγικι ομάδα ΚΠΕ Αρχανών-Ροφβα-
Γουβών (Κριτςωτάκθ Φρίντα, Μαρτιμιανάκθ Άννα, Μαυρογε-
νίδου Παρκζνα, Φανιουδάκθ Ζλενα,  Χατηάκθσ τζργιοσ),"Τα 
Εκπαιδευτικά προγράμματα του  ΚΠΕ Αρχανϊν ςτο "Δίκτυο 
τουριςμόσ και Περιβάλλον" 
14:00-15:00 Δρ. Βορεάδου Κατερίνα, Βιολόγοσ, Τπεφκυνθ 
Εκπαίδευςθσ των Προγραμμάτων του Μουςείου Φυςικισ Ι-
ςτορίασ Κριτθσ, "Εναλλακτικόσ τουριςμόσ και Μουςείο Φυςι-
κισ Ιςτορίασ Κριτθσ" - Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του Μουςείου 
15:00-15:30 Ερωτιςεισ- Προτάςεισ-Αξιολόγθςθ θμερίδασ 
15:30 Μπουφζσ 

Ημερίδεσ  με θέμα «Εναλλακτικόσ Τουρι-

ςμόσ – Σχολικέσ  προςεγγίςεισ» 
τα πλαίςια του προγράμματοσ, μακθτζσ από άλλα ςχο-

λεία ςε ςυνεργαςία με το ΚΠΕ Αρχανϊν, πραγματοποίθ-

ςαν δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ 

Δραςτθριότθτεσ για τον αειφόρο τουριςμό με τουσ μα-

κθτζσ του Γυμναςίου τθσ Γζργερθσ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ~ Σελίδα 19 ~ 

Δραςτθριότθτεσ για τον εναλλακτικό τουριςμό με 20 

μακθτζσ και κακθγθτζσ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Αρ-

χανών  

 

 

 

 

 

 

 

Δρϊςεισ ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου  

Καθαριςμόσ φαραγγιού 
τα πλαίςια του προγράμματοσ, μακθτζσ του 1ου ΕΠΑΛ 

Αρκαλοχωρίου πραγματοποίθςαν κακαριςμό τθσ ευρφ-

τερθσ περιοχισ του προφιτθ Θλία ςτο Αρκαλοχϊρι ςυμ-

βάλλοντασ και ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν και τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αγωγισ 

των νζων, ιδιαίτερα των μικρϊν μακθτϊν, ςε ςυμπερι-

φορζσ και αντιλιψεισ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

 

 

 

 



 

 ~ Σελίδα 20 ~ 

Δεντροφύτευςη ςτον αύλειο χώρο 
Πραγματοποιικθκε επίςθσ δενδροφφτευςθ ςτο προαφ-

λιο χϊρο του ςχολείου από τουσ μακθτζσ του 1ο ΕΠΑΛ 

Αρκαλοχωρίου. Εγκαταςτάκθκε επίςθσ αυτόματο αρδευ-

τικό δίκτυο ςτθν επιφάνεια του χϊρου δενδροφφτευςθσ. 

τόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ, ιταν να ανακαλφψουν οι μα-

κθτζσ τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν αιςκθτικι 

και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, να καλλιεργθκεί 

ςτα παιδιά ςτάςθ ευκφνθσ, να αναδειχκεί θ ανάγκθ ε-

παναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με το 

περιβάλλον κακϊσ και θ ανεκτίμθτθ αξία, που ζχει το 

πράςινο για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ όλων μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ~ Σελίδα 21 ~ 

Έκθεςη φωτογραφίασ από τουσ ςυμμετέ-

χοντεσ μαθητέσ 
Σζλοσ ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτουσ χϊ-

ρουσ του ςχολείου, ζγινε παρουςίαςθ των δράςεων και 

ζκκεςθ φωτογραφίασ ανοικτι για όλουσ τουσ μακθτζσ 

και τθν τοπικι κοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκθέςεισ μαθητών 
Μακθτζσ του 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου ανζπτυξαν εκκζ-

ςεισ ςχετικζσ με το κζμα του εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ςτον τόπο καταγωγισ τουσ. 

  



 

 ~ Σελίδα 22 ~ 

Δρϊςεισ 1ου Νηπιαγωγείου Γαζίου  

Δεντροφύτευςη ςτον αύλειο χώρο 
 

 

 

 

 

 

 

Ημερίδα Παρουςίαςησ Προγραμμάτων  
Σα ίδια τα παιδιά του 1ου Νθπιαγωγείου Γαηίου παρου-

ςίαςαν ςτθν Θμερίδα Προγραμμάτων Π.Ε του Δικτφου 

«Σουριςμόσ και Περιβάλλον» των ςχολείων Π.Ε. 

Ν.Θρακλείου ςε power point τθν εμπειρία τουσ από το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα μζςα και ζξω από τθν ςχολικι 

τάξθ, ΚΠΕ Αρχανϊν - Ροφβα- Γουβϊν, 17-4-2013. 



 

 

 ~ Σελίδα 23 ~ 

 

Μακαίνουμε για το 
αμπζλι και τα προ-
ϊόντα του! Φτιά-
χνουμε μοφςτο. 

 

Σον εμφιαλϊνου-
με για να γίνει 
κραςί ι ξφδι  

 

Φτιάξαμε πετιμζηι 
και δοκιμάηουμε 
με τθγανίτεσ  

 

Μάκαμε αινίγμα-
τα και παροιμίεσ 
αλλά και μφκουσ 
του Αιςϊπου 

 

Και όλα αυτά τα 
παρουςιάςαμε 
ςτουσ εκπαιδευτι-
κοφσ που ιρκαν 
από τθν Σςεχία 

 

Σουσ χαρίςαμε τισ 
ηωγραφιζσ μασ 

 

 Ηυμϊςαμε μου-
ςτοκοφλουρα και 
τουσ κεράςαμε 

 

Και τζλοσ ανταλ-
λάξαμε δϊρα 

 

Επιςκεφτικαμε το παραδοςιακό χωριό Αρόλικοσ. Με λάδι, 
αλεφρι, αλάτι και νερό ηυμϊςαμε ψωμί. Δοκιμάςαμε ελιζσ 
και λάδι ςτο ψωμί.  

 

Μαηζψαμε τθν ελιά του ςχολείου μασ. Πλφναμε τισ ελιζσ, 
τισ λευκάναμε και τισ παςτϊςαμε. Μάκαμε αινίγματα και 
παροιμίεσ για τθν ελιά και το λάδι. Με τθ βοικεια τθσ μα-
μάσ Διονυςίασ φτιάξαμε ελιόψωμο ςτθν τάξθ μασ.  



 

 ~ Σελίδα 24 ~ 

Επίςκεψη ςτο ΚΠΕ Αρχανών  

 

Μαγειρεφουμε 
μινωικι κρεατό-
ςουπα και μετά τθ 
δοκιμάηουμε. Δο-
κιμάηουμε μινωικό 
ρακόμελο.  

 

Φτιάξαμε μινωικζσ 
ςφραγίδεσ.  

    

Επίςκεψη ςτην Κνωςό  

 

Επίςκεψθ ςτθν Κνωςό ςτο πλαίςιο ευαιςκθτοποίθςθσ  για 
τον πολιτιςτικό τουριςμό.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δώρο για το ςυνεργαηόμενο ςχολείο του Πίλςεν από 

τουσ μικροφσ μακθτζσ 



 

 

 ~ Σελίδα 25 ~ 

Δίγλωςςο Τριςδιάςτατο βιβλίο  
Δίγλωςςο Σριςδιάςτατο βιβλίο για τισ εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ από τουσ μικροφσ μακθτζσ του 1ου 

Νθπιαγωγείου Γαηίου  

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 ~ Σελίδα 26 ~ 

Έργα ζωγραφικήσ  
Οι μικροί μακθτζσ μελζτθςαν διάφορεσ μορφζσ εναλλα-

κτικοφ τουριςμοφ, όπωσ τον αγροτουριςμό, τον πολιτι-

ςτικό και τον φυςιολατρικό τουριςμό ενϊ αποτφπωςαν 

τισ γνϊςεισ και τισ ςκζψεισ τουσ μζςα από ζργα ηωγρα-

φικισ, χρθςιμοποιϊντασ διάφορα υλικά. 

   

 

 

 

   
 



 

 

 ~ Σελίδα 27 ~ 

Ημέρα τησ Ευρώπησ 
Αλλθλεπίδραςθ Regio και Grundtvig τθν Θμζρα τθσ Ευ-

ρϊπθσ, 9 Μαΐου 2014. 

 

το 1ο Νθπιαγωγείο Γαηίου καφμαςαν τα ατομικά και 

ομαδικά ζργα των μακθτϊν του Νθπιαγωγείου με κζμα 

τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ενϊ αλλθλεπίδρα-

ςαν με τουσ ενιλικεσ από το άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμ-

μα εκπαίδευςθσ ενθλίκων - Grundtvig τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ φτιάχνοντασ μυηθκρό-

πιτεσ και χορτόπιτεσ, εγκαινιάηοντασ ζτςι το θλεκτρονικό 

ςυνταγολόγιο (τελικό προϊόν Grundtvig) που κα κατα-

ςκευαςτεί με ςυνταγζσ από όλεσ τισ εταιρικζσ χϊρεσ. 



 

 ~ Σελίδα 28 ~ 

 
Ανοίγοντασ φφλλο για τθ χορτόπιτα 

 

 
Παρουςίαςθ ζργων ηωγραφικισ μικρών μακθτών από 

τθν Προϊςταμζνθ του 1ου Νθπιαγωγείου Γαηίου 

 

 



 

 

 ~ Σελίδα 29 ~ 

Ημέρα Περιβάλλοντοσ  
Κακαριςμόσ παραλίασ ξενοδοχείου «Fodele beach» ςτο 

Φόδελε από τουσ μικροφσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και τισ 

νθπιαγωγοφσ, ςτο πλαίςιο ευαιςκθτοποίθςθσ των 

νθπίων για το περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμά ςυγχαρτιρια αξίηουν ςτα παιδιά και τισ 

Νθπιαγωγοφσ Ακθνά Παπαδάκθ, Μαρία Καφετηάκθ και 

Κυριακι Φραντηεςκάκθ για τισ περιβαλλοντικζσ δράςεισ 

και τα τελικά προϊόντα που υλοποιικθκαν τα τελευταία 

2 χρόνια ςτο ςχολείο τουσ με κζμα τισ εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ.«Θ ουςία βρίςκεται ςτθ ςυμμετοχι, 

τθ ςυνεργαςία και τθν οργανωμζνθ δράςθ όλων μασ. Θ 

Παγκόςμια Θμζρα Περιβάλλοντοσ μασ δίνει τθν αφορμι 

ςτον κακζνα από εμάσ να αναλογιςτεί και να δράςει», 

Φόδελε 8/6/2014. 



 

 ~ Σελίδα 30 ~ 

Διεθνείσ ςυναντήςεισ  

Κατά τθ διάρκεια των δφο (2) χρόνων υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ πραγματοποιικθκαν ζξι (6) διεκνείσ ςυ-

ναντιςεισ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των κφριων 

περιφερειακϊν εταίρων και των τοπικϊν εταίρων ςε κά-

κε περιοχι, και ςυγκεκριμζνα τρεισ (3) ςε κάκε χϊρα. 

 

  10 - 13 Οκτωβρίου 2012, Ελλάδα 

 12 - 15 Δεκεμβρίου 2012, Σςεχία 

 2 - 7 Ιουνίου 2013, Ελλάδα 

 13 - 16 Νοεμβρίου 2013, Σςεχία 

 5 - 9 Μαΐου 2014, Ελλάδα 

 3 - 6 Ιουλίου 2014,  Σςεχία 



 

 

 ~ Σελίδα 31 ~ 

 

Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων αυτϊν μελετικθκαν 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα των δφο χωρϊν, ςυηθτικθκε θ 

πρόοδοσ των εργαςιϊν, θ ςυμμόρφωςθ των προγραμμα-

τιςμζνων δράςεων ςε ςχζςθ με το ςτόχο του προγράμμα-

τοσ και προβλιματα τα οποία προζκυψαν κατά τθν υλο-

ποίθςθ των δράςεων του ζργου κακϊσ και τρόποι αντιμε-

τϊπιςθσ τουσ.  

Επίςθσ πραγματοποιικθκαν ςεμινάρια και βιωματικά 

εργαςτιρια από εξειδικευμζνο προςωπικό ςε κάκε χϊρα 

τόςοι από τουσ τοπικοφσ εταίρουσ του ζργου αλλά και 

από άλλουσ φορείσ, για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, 

ιδεϊν, ορκϊν πρακτικϊν και προτάςεων ςε κζματα εναλ-

λακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  



 

 ~ Σελίδα 32 ~ 

 

Σζλοσ ζγιναν επιςκζψεισ ςε χϊρουσ και φορείσ που ςχε-

τίηονται τόςο με τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ αλ-

λά και τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των δυο χωρϊν. 

 

Διάχυςη  

Πραγματοποίθςθ θμερίδων 

 Ενθμζρωςθ για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

από τον Περιφερειακό Διευκυντι Απόςτολο Κλινάκθ 

ςτθν Θμερίδα Ενθμζρωςθσ για το Πρόγραμμα 

Erasmus+ του ΙΚΤ ςτο Θράκλειο ςτισ 24/2/2014. 



 

 

 ~ Σελίδα 33 ~ 

 υμμετοχι ςτο 2ο Ευρωπαϊκό Φεςτιβάλ Δθμιουργι-

κισ Ζκφραςθσ –  Πφλθ Αγ. Γεωργίου Θράκλειο 24-31 

Μαΐου 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σριιμερθ παρουςίαςθ ςτθν Επιμορφωτικι υνάντθ-

ςθ Εκπαιδευτικϊν Προςχολικισ Αγωγισ τθσ χολικισ 

υμβοφλου Νίκθσ Δελθκανάκθ και μζλουσ τθσ παι-

δαγωγικισ ομάδασ τθσ 19θσ Περιφζρειασ Προςχολι-

κισ Εκπαίδευςθσ από τθν Σηζνθ Ψαλτάκθ, Προωκθτι 

Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Πρωτοβάκμιασ,  με κζ-

μα ‘Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Καλζσ Πρακτικζσ 

ςτο Νθπιαγωγείο’ Θράκλειο 16-17/6/2014 και Μοί-

ρεσ 18/6/2014. 



 

 ~ Σελίδα 34 ~ 

 

 Παρουςίαςθ του ςχεδίου ςτισ Εςπερίδεσ Διάχυςθσ 

Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων από τον Βαςίλθ Μα-

ναςςάκθ, ςυντονιςτι του προγράμματοσ, Επιμελθ-

τιριο Θρακλείου ςτισ 18/6/2013 και 26/6/2014. 

 Παρουςίαςθ του ςχεδίου από το ςυντονιςτι του 

προγράμματοσ Βαςίλθ Μαναςςάκθ, ςτθν επιμορφω-

τικισ θμερίδασ του ΚΠΕ Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ εβδομάδασ περιβαλλοντικισ εκπαίδευ-

ςθσ ςτισ 9 Οκτωβρίου 2014 

 

  



 

 

 ~ Σελίδα 35 ~ 

Δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό τφπο Περιφζρειασ Κριτθσ. 

 http://www.toagathi.gr/filodokso-programma-apo-tin-

periferiaki-diebthinsi-ekpedebsis/index.html  

 http://www.palo.gr/cluster/articles/krhth-

nea/27649/?clid=5880672  

 http://arouraios.gr/2012/12/to-periballon-kai-oi-enallaktikes-

morfes-tourismou-sthn-tsechia-parousia-klinakh/  

 http://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-

releases/tsexoi-ekpaideytikoi-sto-dhmo-06062013.html  

 http://www.dimosfestou.gr/news/press-release/episkepsi-

tsehwn.html  

 http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1046954&sr

v=132  

 http://www.typoskritis.gr/indexr.aspx?aid=49726  

 http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=5596  

 http://www.cretalive.gr/crete/view/ti-eidan-oi-tsechoi-sto-

hrakleio/86806  

 http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=129030&cid=

312  

 http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1088755&sr

v=94  

 http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-o-

perifereiakos-dieuthunths-ekpaideushs-gia-to-programma-

comen/119445  

 http://www.chania.gr/press-release/municipality-press-

releases/mouseioepi.html  

 http://www.cretalive.gr/crete/view/tsechoi-ekpaideutikoi-sto-

1o-ergasthriako-kentro-hrakleiou/164137  

 http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=183084&cid=

312  

 http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-gia-to-

comenius/176557  

http://www.toagathi.gr/filodokso-programma-apo-tin-periferiaki-diebthinsi-ekpedebsis/index.html
http://www.toagathi.gr/filodokso-programma-apo-tin-periferiaki-diebthinsi-ekpedebsis/index.html
http://www.palo.gr/cluster/articles/krhth-nea/27649/?clid=5880672
http://www.palo.gr/cluster/articles/krhth-nea/27649/?clid=5880672
http://arouraios.gr/2012/12/to-periballon-kai-oi-enallaktikes-morfes-tourismou-sthn-tsechia-parousia-klinakh/
http://arouraios.gr/2012/12/to-periballon-kai-oi-enallaktikes-morfes-tourismou-sthn-tsechia-parousia-klinakh/
http://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/tsexoi-ekpaideytikoi-sto-dhmo-06062013.html
http://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/tsexoi-ekpaideytikoi-sto-dhmo-06062013.html
http://www.dimosfestou.gr/news/press-release/episkepsi-tsehwn.html
http://www.dimosfestou.gr/news/press-release/episkepsi-tsehwn.html
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1046954&srv=132
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1046954&srv=132
http://www.typoskritis.gr/indexr.aspx?aid=49726
http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=5596
http://www.cretalive.gr/crete/view/ti-eidan-oi-tsechoi-sto-hrakleio/86806
http://www.cretalive.gr/crete/view/ti-eidan-oi-tsechoi-sto-hrakleio/86806
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=129030&cid=312
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=129030&cid=312
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1088755&srv=94
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1088755&srv=94
http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-o-perifereiakos-dieuthunths-ekpaideushs-gia-to-programma-comen/119445
http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-o-perifereiakos-dieuthunths-ekpaideushs-gia-to-programma-comen/119445
http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-o-perifereiakos-dieuthunths-ekpaideushs-gia-to-programma-comen/119445
http://www.chania.gr/press-release/municipality-press-releases/mouseioepi.html
http://www.chania.gr/press-release/municipality-press-releases/mouseioepi.html
http://www.cretalive.gr/crete/view/tsechoi-ekpaideutikoi-sto-1o-ergasthriako-kentro-hrakleiou/164137
http://www.cretalive.gr/crete/view/tsechoi-ekpaideutikoi-sto-1o-ergasthriako-kentro-hrakleiou/164137
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=183084&cid=312
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=183084&cid=312
http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-gia-to-comenius/176557
http://www.cretalive.gr/crete/view/sthn-tsechia-gia-to-comenius/176557


 

 ~ Σελίδα 36 ~ 

Παιδαγωγική Ομάδα 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτερο-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ  

1. Απόςτολοσ Κλινάκθσ 
Περιφερειακόσ Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

2. Γεϊργιοσ Περικλειδάκθσ 
Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κα-

κοδιγθςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ  

3. Εμμανουιλ Κριτςωτάκθσ 
Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κα-

κοδιγθςθσ Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

4. Γεϊργιοσ τριλιγκάσ 
Πρϊθν προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγι-

κισ Κακοδιγθςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

5. Μαρία Γαρεφαλάκθ 
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ τθσ Τπθρεςίασ Διοικθ-

τικϊν και Οικονομικϊν Τποκζςεων 

6. Βαςίλθσ Μαναςςάκθσ 
υντονιςτισ του προγράμματοσ και Προωκθτισ Ευ-

ρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαί-

δευςθσ Κριτθσ 

7. Ευγενία Ψαλτάκθ 
Προωκιτρια Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Πρωτο-

βάκμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ 

8. Κωνςταντίνοσ Φλουρισ 
Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Οικονομικϊν 

Τποκζςεων  

9. Νίκθ Δελθκανάκθ 
χολικι φμβουλοσ 19θσ Περιφζρειασ Προςχολικισ 

Αγωγισ Θρακλείου 



 

 

 ~ Σελίδα 37 ~ 

10. Ιωάννθσ Αςτρινάκθσ, Αιρετόσ του ΑΠΤΔΕ, κλάδου 

ΠΕ04.01  

11. ταφροσ Παπαδάκθσ, κλάδου ΠΕ 19 

12. Αργυρϊ Βαςιλειάδθ, κλάδου ΔΕ 

13. Ελζνθ Λοφκα, κλάδου ΠΕ 70 

14. Ακθνά Μαρκογιαννάκθ, κλάδου ΠΕ 09 

Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε) Αρχανών-

Ροφβα-Γουβών  

1. Μαρία φακιανάκθ 
Τπεφκυνθ ΚΠΕ 

2. τζργιοσ Χατηάκθσ, Μζλοσ 

3. Φρειδερίκθ Κριτςωτάκθ, Μζλοσ 

4. Κάλλια Γκιουρζμου, Μζλοσ 

5. Παρκζνα Μαυρογενίδου,  Μζλοσ 

6. Φανιουδάκθ Ζλενα, Μζλοσ 

1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου  

1.  Άννα Πεδιαδιτάκθ 
Διευκφντρια 

2. Αργυρϊ Λατινάκθ, κλάδου ΠΕ 09 

3. Νίκοσ Βαρδάκθσ, κλάδου ΠΕ 18 

1ο Νθπιαγωγείο Γαηίου  

1. Ακθνά Παπαδάκθ 
Προϊςταμζνθ 1ου Νθπιαγωγείου Γαηίου 

2. Μαρία Καφετηάκθ, Νθπιαγωγόσ 

3. Κυριακι Φρατηεςκάκθ, Νθπιαγωγόσ 

 



 

 ~ Σελίδα 38 ~ 

Επίλογοσ 

Σελειϊνοντασ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ 

φορείσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ για τθ φιλοξενία και 

τθν ανιδιοτελι ςυνεργαςία τόςο κατά τθ διάρκεια των 

τριϊν ςυναντιςεων ςτθν Ελλάδα όςο και των άλλων 

δράςεων που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του προ-

γράμματοσ. υγκεκριμζνα: 

 Περιφζρεια Κριτθσ – Europe Direct 

 Διμοσ Θρακλείου  

 Διμοσ Φαιςτοφ 

 Διμοσ Ανωγείων 

 ΚΠΕ Ανωγείων,  

 χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 

 1ο ΕΚ Θρακλείου 

 Εςπερινό ΕΠΑΛ Θρακλείου 

 Ειδικό ΕΠΑΛ Θρακλείου 

 11ο Νθπιαγωγείο Χανίων 

 Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Πεηϊν, 

 Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Μεςςαράσ 

 Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Θρακλείου 

 Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου 

 Αρχαιολογικό Μουςείο Αρχανϊν,  

 Μουςείο χολικισ Ηωισ του Διμου Χανίων 

 Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ,  

 Βιοτεχνία παραγωγισ ρακί – Γαράκθ 

 Βιοτεχνία παραγωγισ κραςιοφ - Λυραράκθ ΓΕΑ ΑΕ 

 



 

 

 

Επιμζλεια, δθμιουργία φυλλαδίου, 2014 

Βαςίλθσ Μαναςςάκθσ, Συντονιςτισ του προγράμματοσ και 

Προωκθτισ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

Ευγενία Ψαλτάκθ, Προωκιτρια Ευρωπαϊκϊν Προγραμμά-

των Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

Σταφροσ Παπαδάκθσ, Εκπαιδευτικόσ ΠΕ19, Μζλοσ παιδα-

γωγικισ ομάδασ του προγράμματοσ  

 

Ιςτότοποι 

Ιςτότοποσ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθ Κριτθσ   

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes  

Ιςτότοποσ του προγράμματοσ  

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio  

 

Εικόνεσ φόντου εξϊφυλλου, οπιςκόφυλλου και εςωτερικϊν ςελίδων, 

Ιωάννθσ Καρατηάνθσ, www.flickr.com/photos/karatzanis/ 

 

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes
http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio


 

 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
 
 
 
 

 
 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius – Regio 

«Περιβαλλοντικόσ Σουριςμόσ Εναλλακτικοί τρόποι» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σο ςχζδιο αυτό χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. Θ παροφςα δθμοςίευςθ (ανακοίνωςθ) δεςμεφει μόνο τον 

ςυντάκτθ τθσ και θ Επιτροπι δεν ευκφνεται για τυχόν χριςθ των 

πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτιν. 

 

 

 

 

 


