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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Τριήμερο Σεμινάριο 

του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 

στα πλαίσια  του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και 

την Αειφορία" στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από 

Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α.Π. Κ1/200789/10.12.2014 και Α.Π. 

Κ1/164742/16.10.2015), διοργανώνει τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για 

εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο 

«Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο: "Τουρισμός και Περιβάλλον: Στους 

δρόμους του νερού". 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου, το 

Σάββατο 19 Μαρτίου και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις 

του ΚΠΕ Αρχανών (Παλιό Κτήριο Δίας, Αρχάνες) και στην ευρύτερη περιοχή 

του ΚΠΕ Αρχανών. Η έναρξη του σεμιναρίου είναι στις 16:00 της Παρασκευής 
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και η λήξη του στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 80 

εκπαιδευτικούς της χώρας. 

Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα συμμετάσχουν ενεργά με 

δραστηριότητες (βιωματικά εργαστήρια, εισηγήσεις) τα ΚΠΕ της Κρήτης (ΚΠΕ 

Ανωγείων, ΚΠΕ Βάμου και  ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης).  

  Στόχοι του σεμιναρίου είναι: α) Η ανάδειξη του θέματος του νερού σε 

σχέση με τον αειφόρο τουρισμό στη χώρα μας, β) Η σύνδεση του φυσικού 

περιβάλλοντος κάθε περιοχής με την εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση του 

νερού σε σχέση με τις τουριστικές δραστηριότητες, γ) η προώθηση των 

δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

«Τουρισμός και περιβάλλον», και δ) η ανάδειξη καλών πρακτικών και η 

ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών των μελών του Δικτύου.  

 Στο Σεμινάριο μπορούν να  συμμετάσχουν : 

α) εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο 

θεματικό δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον».  

β) εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου. 

γ) Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων που σχολεία τους 

ανήκουν στο Δίκτυο. 

          δ) Εκπαιδευτικοί της Συντονιστικής Επιτροπής και της  Παιδαγωγικής 

Ομάδας του Δικτύου.  

ε) Εκπαιδευτικοί  που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στους Υπεύθυνους 

Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων τους, μέχρι την Τρίτη 16 

Φεβρουαρίου 2016. 

 Οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων παρακαλούνται να 

αποστείλουν τις αιτήσεις (ονόματα εκπαιδευτικών  με σειρά προτεραιότητας) 

μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ Αρχανών      

mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή με Φαξ στο 2810752970, έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί το πρόγραμμα.   
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 Οι αιτήσεις από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

απευθείας στο ΚΠΕ Αρχανών mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή με Φαξ στο 

2810752970 μέχρι την Πέμτη 18 Φεβρουαρίου  2015.  

 

Το ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών από το Τεχνικό του δελτίο ή τη 

διαχειριστική του επιτροπή, θα καλύψει τα έξοδα: 

 Διαμονή (2 βραδιές) και διατροφή των εκπαιδευτικών των σχολικών 

μονάδων, των εκπαιδευτικών της Συντονιστικής Επιτροπής του 

δικτύου, της Παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου και των Υπευθύνων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 Διατροφή των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ  

 Μετακινήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο πεδίο  

 Η μετακίνηση και η διαμονή των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων 

ΚΠΕ του δικτύου  θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ.     

 Από κάθε σχολείο του Δικτύου μπορεί να συμμετάσχει 1 εκπαιδευτικός 

(ή 1 αναπληρωματικός). Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να 

συμμετάσχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με δική τους δαπάνη.   

Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής. 

**Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Παιδαγωγική ομάδα 

του ΚΠΕ Αρχανών. 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Παρασκευή 18 Μαρτίου  2016  

Πρωί  

12:00 – 14:00  Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής 

ομάδας του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον»  

 

Απόγευμα  (Έναρξη Σεμιναρίου)  

(Εγκαταστάσεις ΚΠΕ Αρχανών)  

16:00 Προσέλευση συμμετεχόντων    

16:30- 18:00 εισηγήσεις   
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19:00-21:30 Εισηγήσεις, εργαστήρια συμμετεχόντων  

 

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 

Πρωϊ  

8:30-9:30 Αναχώρηση από Ηράκλειο - άφιξη στην περιοχή του Δήμου 

Χερσονήσου  

9:30- 15:30  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πεδίο - Βιωματικά εργαστήρια 

 Φράγμα Αποσελέμη (Ενημέρωση από τους  ειδικούς επιστήμονες του 

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης)  

 περιοχή χωριού Σφεντύλι (Βιωματικό εργαστήριο για τη βιοποικιλότητα 

του νερού)  

 Μάλια, έλος ποταμού Μαλίων (Ενημέρωση για την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής σε σχέση με το περιβάλλον),  

  Αρχαιολογικός χώρος Μινωικού ανακτόρου Μαλίων - Ξενάγηση  

  

15:30-19:30 Παλιό Δημαρχείο Μαλίων (Μάλια) 

Εισηγήσεις - εργαστήρια συμμετεχόντων (Ειδικοί επιστήμονες του 

Προγράμματος Αειφόρου Τουρισμού του Δήμου Χερσονήσου)  

19:30-20:30 Αναχώρηση - άφιξη στο Ηράκλειο  

 

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016  

(Εγκαταστάσεις ΚΠΕ Αρχανών)  

9:00- 11:30   Εισηγήσεις-Εργαστήρια συμμετεχόντων  

11:30- 14:30  Βιωματικά εργαστήρια στο πεδίο (Ευρύτερη περιοχή Αρχανών)  

14:30-15:30   Αξιολόγηση σεμιναρίου - Κλείσιμο του Σεμιναρίου   

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

Σφακιανάκη Μαρία 

 


