
 
 

 

                        

             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση διαδικτυακού διήμερου σεμιναρίου εκπαιδευτικών 

του Δικτύου Π.Ε. «Τουρισμός και περιβάλλον» με τίτλο:  

« Αειφόρος τουρισμός στις περιοχές των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της χώρας» 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών–Ρούβα–Γουβών, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του 

υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και 

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

συνεργασία με τα ΚΕΠΕΑ/Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Αρχάνες,   21 Φεβρουαρίου 2022     

Αρ. Πρωτ.: 19 

Προς:  

Υπευθύνους Π.Ε και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ 

όλης της χώρας  

Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όλης της χώρας  

Συνεργαζόμενα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ  

Κοιν:  Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης  

Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας  
Αρχάνες Ηρακλείου 
Ταχ. Κώδικας:  70100 
Πληροφορίες : Σφακιανάκη Μαρία  
Τηλέφωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://kpearchanon..gr 
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Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ανωγείων, Βάμου και Ιεράπετρας – 

Νεάπολης), πρόκειται να πραγματοποιήσει διήμερο εξ αποστάσεως 

επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών, με τίτλο: «Αειφόρος τουρισμός στις 

περιοχές των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας», την 

Δευτέρα 21 Μαρτίου (18:00-21:00) και την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 18:00-

21:00 λόγω των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία.  

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και περιβάλλον» που συντονίζει το 

ΚΠΕ Αρχανών με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για την 

ανάπτυξη του Αειφόρου τουρισμού, η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται το 

σεβασμό στο περιβάλλον και την αναβάθμισή του.  

Όπως γνωρίζουμε η τουριστική ανάπτυξη, όπως οι περισσότερες 

ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να επιφέρουν μια σειρά ευνοϊκών ή 

δυσμενών επιπτώσεων, τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Ιδιαίτερα την εποχή της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας του 

κορωνοϊού δημιουργούνται νέα δεδομένα και αναζητούνται οι βέλτιστες 

λύσεις.    

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη 

(ηλεκτρονικού υλικού) της Ελλάδας με πληροφορίες από περιοχές εξαιρετικού 

περιβαλλοντικού, πολιτισμικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις των ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ της χώρας μας. Αυτός ο χάρτης θα 

συμβάλλει στην ενημέρωση και οργάνωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

της εκπαιδευτικής κοινότητας με βάση τις αρχές του αειφόρου τουρισμού. Ο 

κάθε εκπαιδευτικός ή μαθητής μπορεί να αντλεί πληροφορίες από τις 

περιοχές που θα επισκεφτεί έτσι ώστε να τις επιλέξει με τον καλύτερο τρόπο.   

Ο χάρτης θα παρουσιάζει σε πρώτη φάση τις σημαντικές περιοχές που 

βρίσκονται τα συνεργαζόμενα ΚΕΠΕΑ/Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(30 ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ) και σε δεύτερη φάση θα συμπληρωθεί από υπευθύνους 

Π.Ε και Σχολικών δραστηριοτήτων και τα σχολεία, μέλη του Δικτύου 

«Τουρισμός και Περιβάλλον». 

Μελλοντικά, η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού υλικού θα  πραγματοποιηθεί 

και από άλλα ΚΠΕ ή ενδιαφερόμενα σχολεία. Για την ομοιομορφία του χάρτη 



 
 

 

θα δημιουργηθεί ένα αρχείο word που θα αναφέρονται τα στοιχεία που 

χρειάζεται να περιλαμβάνει η κάθε περιοχή και θα σταλεί σε όλους τους 

συνεργάτες του δικτύου. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι: η οριοθέτηση της 

περιοχής και τα χαρακτηριστικά της (π.χ Η πόλη του Ηρακλείου ή η περιοχή 

της Αττικής ή η Περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς), σημαντικές περιοχές 

περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, αρχαιολογικού, ιστορικού, γεωλογικού η άλλο 

(Περιληπτικά), περιβαλλοντικές, πεζοπορικές διαδρομές της περιοχής και ο 

χρόνος που απαιτείται,  σημαντικά τοπικά προϊόντα και τέλος ιδιαίτερα θέματα 

και προτάσεις αειφόρου τουρισμού της κάθε περιοχής (περιληπτικά).     

Οι επιμέρους  στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κατ’ 

επέκταση των μαθητών τους, για τον αειφόρο τουρισμό της χώρας 

μας 

 με ποιους τρόπους τα ΚΠΕ έχουν συντελέσει στην βελτίωση για 

ανάδειξη των περιοχών  

 ενημέρωση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού των περιοχών 

και τις προτεινόμενες περιβαλλοντικές διαδρομές των περιοχών  

 η παρακίνηση των εκπαιδευτικών για επισκέψεις αειφόρων 

τουριστικά περιοχών 

 η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών 

όλων των συμμετεχόντων  

 να αναδειχθούν προτάσεις για προοπτική ανάπτυξης του αειφόρου 

τουρισμού των περιοχών αυτών  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και όσοι/όσες επιθυμούν να  συμμετάσχουν παρακαλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα: 

https://forms.gle/zkiM9tYtsyAVtszRA   μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, 

ώστε να  τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την πλατφόρμα σύνδεσης.  

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, μέλη του 

δικτύου, μέλη των ΚΠΕ της χώρας, και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος 

εκπαιδευτικός επιθυμεί.   

 

https://forms.gle/zkiM9tYtsyAVtszRA


 
 

 

Πρόγραμμα 

Δευτέρα  21 Μαρτίου 2022 

18:00-18:20 Παιδαγωγική Ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 

Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Ελένη Φανιουδάκη, 

«Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!. Στοχοθεσία του σεμιναρίου»     

18:20-18:50  Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής MAB/UNESCO, Πρόεδρος Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης 

(ΜΙΟ-ECSDE), Διευθυντής Έδρας και Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση 

και Εκπαίδευση της Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, στο ΕΚΠΑ, «ΚΕΠΕΑ 

- Περιοχές Προστασίας - Τουρισμός: Το Αειφορικό Τρίγωνo»  

18:50-19:20 Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, «Αειφόρος τουρισμός και 

ΚΠΕ» 

19:20-19:50 Χαρά Ντρίνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, τμήμα Γεωλογίας 

«Γεωτουρισμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»                      

19:50-20:10 Σοφία Τσιροπούλου, Υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων 

Δ/θμιας Εκπ/σης  Έβρου «Εβρίτικη γη: Ένα αειφόρο ταξίδι στη φύση και στον 

πολιτισμός της» 

20:10-20:30 Σταύρος Σπυράκης, Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ομηρούπολης 

«Γεωπολιτιστικά τοπία της Χίου στο σήμερα»  

20:30-21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση  

 

Τρίτη  22 Μαρτίου 2022 

18:00-18:20 Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Δ/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας «Περιηγήσεις και εκπαίδευση στην Αττική» 

18:20-18:40  Μάγδα Γρηγορίου, Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Καστοριάς «Το 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Καστοριάς-Η αξία και η δυναμική του 

για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» 

18:40-19:00  Μακέλη Γραμματή  Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μακρινίτσας 

«Τουρισμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δίαυλοι που κοινωνούν τα του 

τόπου στον άνθρωπο» 



 
 

 

19:00-19:20 Ελένη Πανάγου  Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Νέας Κίου 

«Εκπαίδευση για την αειφορική διαχείριση του τουρισμού μέσα από τις 

δράσεις των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Η περίπτωση της Αργολίδας» 

19:20-19:40 Ηλίας Βρυώνης Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ ΚΠΕ Κιλκίς 

«Περιβαλλοντικές διαδρομές και μονοπάτια στην περιοχή του Κιλκίς» 

19:40-20:00 Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης, εκπαιδευτικός, μέλος της ΑΜΚΕ 

ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ, Μέλος της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης 

Σχεδίου Δράσης για την Χρυσή και Παιδαγωγική ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ 

Ιεράπετρας-Νεάπολης, Στράτος Μυλωνάκης, Χάρης Βουμβουλάκης, 

Σοφία Τσαντηράκη, Ελισάβετ Δρούγκα, Μάγδα Ζουρμπάκη «2012 - 2022. 

10 χρόνια μετά, μια ελπίδα γεννιέται για την βιώσιμη διαχείριση της ν. Χρυσής» 

20:00-20:30  ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κρήτης: 1. «Το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη σε μία 

ματιά.» Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη, Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ανωγείων  

2. «Α(ν)ειφορίζοντας τα Χανιά» Παιδαγωγική ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου: 

Φώτης Ποντικάκης, Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη, Ελένη Δεσποτίδου, 

Ανδριάνα Μπάσιου.  

20:30-21:00 Προτάσεις-αξιολόγηση σεμιναρίου 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για το ΚΠΕ Αρχανών.  

Επισυνάπτεται έγγραφο word για την διευκόλυνση συμπλήρωσης των 

στοιχείων του χάρτη.  

 

Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας   


