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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ         

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ  

ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ AΡΥΑΝΩΝ-ΡΟΤΒΑ-ΓΟΤΒΩΝ  

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ζςμμεηοσήρ εκπαιδεςηικών ζηο 

Σπιήμεπο εμινάπιο Δκπαιδεςηικών ηος Δθνικού Γικηύος Π.Δ 

«Σοςπιζμόρ και Πεπιβάλλον» 

 Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξραλώλ-Ρνύβα-

Γνπβώλ, ζηα πιαίζηα  ηνπ Έξγνπ  «ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ» πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο 7:   «Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο 8 

 AΡΥΑΝΔ,   15 Ιανοςαπίος  2015      

  Αξ. Πξση.:   5 

ΠΡΟ:  

 ρνιηθέο κνλάδεο ησλ Γ/ζεσλ Π/ζκηαο 
θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο   
(κέζσ ησλ Τπεύζπλσλ ρνιηθώλ  
Γξαζηεξηνηήησλ) 
 

 ΚΠΔ ρώξαο   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Σασ. Γ/νζη: Παιαηό Κηίξην Γίαο  
Αξράλεο Ηξαθιείνπ 
Σασ. Κώδικαρ:  70100 
Πληποθοπίερ : θαθηαλάθε Μαξία  
Σηλέθωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

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

Ιζηοζελίδα : http://kpearchanon..gr 
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Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο» (ΑΠ1717/06-02-2012 ηεο ΔΤΓ) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Σακείν–Δ.Κ.Σ.), θαη από εζληθνύο πόξνπο, δηνξγαλώλεη ηξηήκεξν 

επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνύο όιεο ηεο ρώξαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Δζληθό Γίθηπν «Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ», κε ηίηιν: 

"Σοςπιζμόρ και Πεπιβάλλον: ηα μονοπάηια ηος Πολιηιζμού"  

Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηην Παπαζκεςή 27, ηο άββαηο 28 

Φεβποςαπίος και ηην Κςπιακή 1 Μαπηίος 2015 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΚΠΔ Αξραλώλ (Παιηό Κηήξην Γίαο, Αξράλεο). Θα μεθηλήζεη ζηηο 16:30 ηεο 

Παξαζθεπήο θαη ζα ιήμεη ζηηο 15:00 ην κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο θαη 

απεπζύλεηαη ζε 80 εθπαηδεπηηθνύο ηεο ρώξαο. 

ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: α) ε πξνώζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Δζληθνύ Γηθηύνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο:«Σνπξηζκόο θαη πεξηβάιινλ», 

β) Η ζύλδεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ κηαο πεξηνρήο κε ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηνλ αεηθόξν ηνπξηζκό ηεο ρώξαο καο γ) ε αλάδεημε θαιώλ 

πξαθηηθώλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ θαη ε αληαιιαγή 

πξνηάζεσλ θαη ηδεώλ ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ. 

 

 ηο εμινάπιο μποπούν να  ζςμμεηάζσοςν : 

α) εθπαηδεπηηθνί από ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο εληαγκέλεο ζην 

ζεκαηηθό δίθηπν «Σνπξηζκόο θαη πεξηβάιινλ».  

β) εθπαηδεπηηθνί ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ΚΠΔ ηνπ δηθηύνπ  

γ) Τπεύζπλνη ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γ/ζεσλ πνπ ζρνιεία ηνπο 

αλήθνπλ ζην δίθηπν. 

          δ) Δθπαηδεπηηθνί ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο  Παηδαγσγηθήο 

νκάδαο ηνπ Γηθηύνπ  

ε) Δθπαηδεπηηθνί  πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπν.  

.   



 

 

Οη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα ππνβάιινληαη ζηνπο Τπεύζπλνπο 

ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γ/ζεσλ ηνπο, μέσπι ηην Σεηάπηη 28 

Ιανοςαπίος  2015 

Οη αηηήζεηο από ηα ζπλεξγαδόκελα ΚΠΔ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

απεπζείαο ζην ΚΠΔ Αξραλώλ mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή κε Φαμ ζην 

2810752970 μέσπι ηην Σεηάπηη 28 Ιανοςαπίος  2015.  

Οη Τπεύζπλνη ρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθαινύληαη λα απνζηείινπλ ηηο 

αηηήζεηο (νλόκαηα εθπαηδεπηηθώλ  κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) μέσπι ηην 

Γεςηέπα 2 Φεβποςαπίος  2015 ειεθηξνληθά ζην ΚΠΔ Αξραλώλ      

mail@kpe-archan.ira.sch.gr ή κε Φαμ ζην 2810752970, έηζη ώζηε λα 

δηακνξθσζεί ην πξόγξακκα.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα γίλεη επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν 

Ηξαθιείνπ θαη ρξεηάδεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο λα έρνπλ 

καδί ηνπο θάξηα ειεπζέξαο εηζόδνπ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.  

Μπνξείηε λα εθδώζεηε θάξηα ζηηο θαηά ηόπνπο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο 

έρνληαο καδί ζαο: 2 θσηνγξαθίεο, βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο ζαο θαη αίηεζε 

ζηελ ηνπηθή αξραηνινγηθή ππεξεζία. 

 

Σν ΚΠΔ Αξραλώλ-Ρνύβα-Γνπβώλ από ην Σερληθό ηνπ δειηίν, ζα θαιύςεη ηα 

έμνδα: 

 Γηακνλή (2 βξαδηέο) θαη δηαηξνθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηθηύνπ, 

ηεο Παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ Τπεπζύλσλ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 Γηαηξνθή ησλ κειώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ΚΠΔ  

 Μεηαθηλήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πεδίν  

Η κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ΚΠΔ 

ηνπ δηθηύνπ  ζα θαιπθζνύλ από ηα ΣΓΔ ησλ νηθείσλ ΚΠΔ.     
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Από θάζε ζρνιείν ηνπ Γηθηύνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 1 εθπαηδεπηηθόο (ή 1 

αλαπιεξσκαηηθόο). Από θάζε ζπλεξγαδόκελν ΚΠΔ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

κέρξη 2 εθπαηδεπηηθνί. 

Η κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα γίλεη κε δηθή ηνπο δαπάλε.   

Δπηζπλάπηεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

**Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Παηδαγσγηθή νκάδα 

ηνπ ΚΠΔ Αξραλώλ. 

 

Δνδεικηικό ππόγπαμμα 

Παπαζκεςή 27 Φεβποςαπίος  2015  

Ππωί  

12:00 – 14:00  πλάληεζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο θαη Παηδαγσγηθήο 

νκάδαο ηνπ Γηθηύνπ «Σνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ»  

 

Απόγεςμα  (Έναπξη εμιναπίος)  

16:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόλησλ   (Δγθαηαζηάζεηο ΚΠΔ Αξραλώλ)  

16:30- 18:00 εηζεγήζεηο  

19:00-21:00 Δηζεγήζεηο, εξγαζηήξηα ζπκκεηερόλησλ  

 

άββαηο 28  Φεβποςαπίος 2015 

Ππωϊ 

9:00- 14:30  Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην πεδίν-Βησκαηηθά εξγαζηήξηα 

Γάζνο ηεο Κέξεο, Βνπιηζκέλν Αιώλη, Πεγέο αικπξνύ πνηακνύ (Γήκνο 

Μαιεβηδίνπ, πεξηνρή Σπιίζνπ)  

 

 Απόγεςμα   

Δγθαηαζηάζεηο ΚΠΔ Αξραλώλ  

17:00-21:30  Δηζεγήζεηο, εξγαζηήξηα ζπκκεηερόλησλ 

 



 

 

Κςπιακή 1 Μαπηίος 2015 

 

9:00- 11:00  Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ηξαθιείνπ (ζύλδεζε 

πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνύ) Ξελάγεζε από Αξραηνιόγνπο ηνπ Μνπζείνπ  

11:00- 12:30 Πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ 

(Παηδαγσγηθή Οκάδα ΚΠΔ Αξραλώλ) 

12:30-14:00   Μνπζείν Φπζηθήο ηζηνξίαο Κξήηεο (ύλδεζε ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο κε ηνλ Αεηθόξν ηνπξηζκό) 

14:00-15:00   Αμηνιόγεζε ζεκηλαξίνπ - Κιείζηκν ηνπ εκηλαξίνπ   

 

Η Τπεύθςνη ηος ΚΠΔ Απσανών-Ρούβα-Γοςβών 

 

 

θακιανάκη Μαπία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


