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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                                       

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ 

 ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ                                                             

  Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ                                                              

  ΔΚΠ/Ζ   ΚΡΖΣΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ                                                  

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   ΑΝΩΓΔΗΩΝ                                                                         

 

Σαρ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο 

Σαρ. Κώδηθαο:  74051 

Πιεξνθνξίεο: Κεθαινγηάλλε Εαραξέληα 

                          Γξακνπληάλε Αζεκέληα 

Σειέθσλν:  28340-31662 

FAX : 28340-31791  

E-mail: mail@kpe-anog.reth.sch.gr 

Ηζηνζειίδα: http://www.kpe-anogion.gr 

 

 

ΘΔΜΑ: «Δλεκέξσζε γηα Δπηζθέςεηο ρνιείσλ ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ θαηά ηνπο        

               θζηλνπσξηλνύο κήλεο» 

   

αο ελεκεξώλνπκε όηη το ΚΠΕ Ανωγείων θα δεχτεί για τουσ πρώτουσ 
φθινοπωρινοφσ μήνεσ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019, βάςει τησ περςινήσ εγκυκλίου 
20064/Δ2/23/11/2016, ςχολικζσ μονάδεσ Α/θμιασ κ Β/θμιασ Εκπ/ςησ, κατά 
προτεραιότητα, τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Ρεθφμνου, για να υλοποιήςουν  
προγράμματα ΠΕ του ΚΠΕ Ανωγείων, αυτή την περίοδο μζχρι τα Χριςτοφγεννα μόνο 
μονοήμερα. Οι αιτήςεισ θα πρέπει να ςταλοφν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2  
Οκτωβρίου  2018  ςτουσ  Υπεφθυνουσ Σχολικών Δραςτηριοτήτων.    
 
Σα Πξνγξάκκαηα Π.Δ. ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλσγείσλ θαηά 

ην ζρνιηθό έηνο 2018-19 είλαη ηα εμήο: 

 

1) ηεο Ακάιζεηαο ηε γε, ρξώκα, άξσκα, δσή  (Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν). 

(Βηνπνηθηιόηεηα θαη ελδεκηζκόο, έλα ηαμίδη ζηνλ ζαπκαζηό θόζκν ηεο θύζεο ηνπ 

Ψεινξείηε). 

 

 

   

Ανώγεια,     18/09/18 
Αριθ. Πρωτ.:  82 
 

 

ΠΡΟ: Γ/ΝΔΗ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠ/Ζ Π.Δ. ΡΔΘΤΜΝΖ, ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, 

ΥΑΝΗΧΝ, ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 
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Ζ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πινύζηνπ αλάγιπθνπ ηνπ Φεινξείηε, πνπ θηινμελεί έλα 

ζεκαληηθόηαην αξηζκό ελδεκηθώλ ηεο Κξήηεο, είλαη έλα βησκαηηθό «ζρνιείν» 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ελδεκηζκνύ. Οη καζεηέο κπνύληαη ζηνπο όξνπο «νηθνζύζηεκα», 

«βηνπνηθηιόηεηα» θαη «ελδεκηζκόο», θαζώο θαη ζε έλα επηζηεκνληθό ηξόπν 

εμεξεύλεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Σν πξόγξακκα 

απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ,  Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ζε καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ 

 

2) Όηαλ ην λεξό αγθάιηαζε ηελ πέηξα (Μνλνήκεξν - Γηήκεξν-Σξηήκεξν)  

(Από ηα ξσ ηνπ έξσηα ζην ξνπ ηνπ λεξνύ, 

αθνινπζώληαο ηνπο νξαηνύο θαη αζέαηνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ). 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε παηδηά  ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ (Γεκνηηθό, 

Γπκλάζην, Λύθεην ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ). To αλάγιπθν ηνπ Φεινξείηε ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο επηηξέπεη ζην καζεηή λα 

παξαθνινπζήζεη όινπο ηνπο νξαηνύο θαη αζέαηνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ, αιιά θαη ηηο 

ηερλεηέο παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνύ. Αθόκε κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη ην δξόκν ηνπ ρηνληνύ, θαζώο ιηώλεη θαη θαηεβαίλεη από ην βνπλό. 

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζε ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο, όπνπ γίλεηαη 

μελάγεζε ζηε βηνθνηλσλία ησλ ζπειαίσλ, ζηνπο κύζνπο θαη ηνπο ζξύινπο ηνπο . 

 

 3)(Α, κπε, κπα, κπινκ… πνπ ηξέρεη ην λεξό;) (Μνλνήκεξν)  

             αθνινπζώληαο ηνπο νξαηνύο θαη αζέαηνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ, γηα καζεηέο    

                        Νεπηαγσγείνπ θαη πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 

 

4) Δπίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ βνζθνύ,αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη ηνπ Αγίνπ 

Ταθίλζνπ   (Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν) 

Σν πξόγξακκα απηό αθνξά ζηα Μηηάηα-ιηζόθηηζηνπο νηθηζκνύο ηνπ βνπλνύ θαη 

απεπζύλεηαη ζε παηδηά όισλ ησλ ζρνιηθώλ βαζκίδσλ (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό, 

Γπκλάζην, Λύθεην ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ). ην πξόγξακκα απηό νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

δνπλ ηα Μηηάηα, ζνισηά ιίζηλα θηίζκαηα ηνπ βνπλνύ, σο αξκνληθή πξνέθηαζε ηνπ 

γεσινγηθνύ ηνπίνπ θαη σο κνλαδηθή νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ηεο 

πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξεζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο 

ησλ βνζθώλ. Μπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ην ρώξν ηνπ κηηάηνπ, ηε δσή ηνπ 

βνζθνύ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ηπξνθνκηθήο κέζα ζην ρώξν 

απηό. 

 

5) Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί (Μνλνήκεξν) 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ζε καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Σν πξόγξακκα αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη δόκεζε 

παιηώλ θαη ζύγρξνλσλ θαηνηθηώλ ηεο πεξηνρήο.  

 

6) «Αλαθαιύπησ ηνλ κπζηηθό  θόζκν ησλ ζπειαίσλ» (Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν). 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο  Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ζε καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη επίζθεςε 

ζε ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε, όπνπ γίλεηαη παξνπζηάδεηαη  ε βηνθνηλσλία 

ησλ ζπειαίσλ, νη κύζνη θαη νη ζξύινη ηνπο . 

  

7) «Πσο ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ γελλά Πνιηηηζκό…»(Μνλνήκεξν θαη Γηήκεξν). 
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 Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ θαη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

ζηελ γέλλεζε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηνπ Πνιηηηζκνύ. ην Φπζηθό Πάξθν 

Φεινξείηε ππάξρεη πνιηηηζκηθή πνηθηιία, παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλζξώπσλ, 

θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. Πξνζπαζνύκε ζην πξόγξακκα απηό λα 

αληρλεύζνπκε κε βησκαηηθά εξγαζηήξηα ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζην πνιηηηζκό.Eηδηθόηεξα εζηηάδνπκε ζηελ πθαληηθή ηέρλε, 

γηα ηελ νπνία έρεη παξαρζεί θαη ην εθαπηδεπηηθό πιηθό, ζεσξεηηθό κέξνο θαη ηεηξαδην 

δξαζηεξηνηήησλ.Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο παξαπάλσ καζεηηθέο νκάδεο 

θαη ειηθίεο, θαζώο θαη ζε θνηηεηέο θαη γεληθά από κηθξά παηδηά κέρξη ελήιηθεο 

νκάδεο, αιια ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα πξνζαξκόδνληαη 

αλάινγα ηελ ειηθία θαη ην γλσζηηθό ππόβαζξν ησλ ζπκκεηερόλησλ.Σν ζπγθεθξηκέλν 

παξαγόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό αθνξά κεγάιεο ηάμεηο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ. 

Σν πξόγξακκα δηεμαγεηαη κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΚΠΔ Αλσγείσλ, θαζώο ππάξρεη 

αίζνπζα κε αξγαιεηό θαη όια ηα εξγαιεία ηεο πθαληηθήο, αιιά θαη έμσ ζην 

πεδίν.Δίλαη κνλνήκεξν, δηάξθεηαο 5-6 ώξεο, αιιά θαη δηήκεξν δηάξθεηαο 12 ώξεο 

πεξίπνπ από ηα κέιε ηεο Πηαδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ ΚΠΔ Αλσγείσλ. Χζηόζν κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, θηηάρλνπκε απηνζρέδηνπο 

αξγαιεηνύο θαη δνπιεύνπκε θύιια εξγαζίαο από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, εθόζνλ καο 

δεηεζεί από ηα ζρνιεία, αιιά θαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην ζρνιείν ηνπο.Αθόκε, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη από άιιεο ελήιηθεο νκάδεο πνιηηώλ. 

 

8) «Εώληαο αεηθνξηθά: κεηώλνληαο ην νηθνινγηθό καο απνηύπσκα» 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Δ θαη Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 

Γπκλαζίνπ. θνπό έρεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο, παηρλίδηα ,εξγαζίεο λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο  αμίεο ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο θαη  λα θάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο επηινγέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ώζηε λα έρνπλ κηθξόηεξν 

νηθνινγηθό απνηύπσκα 

 

9) Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: Αμίεο θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα  

ζην πιαίζην ηεο Αεηθνξίαο(Πηινηηθή εθαξκνγή, κνλνήκεξν γηα καζεηέο Δ, Σ 

Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ) 

      θνπό έρεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηηο αμίεο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο θαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, ε νπνία πεξηέρεη ζέκαηα όπσο κάρε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

θηώρηαο, ξόινο ηνπ πνιίηε, εηξήλε, εζηθή, ππεπζπλόηεηα ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην 

επίπεδν, δεκνθξαηία, δηθαηνζύλε, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (πξνζθπγηθό δήηεκα) θ.ά. 

ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγύεο.  

Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα κέζα από παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο, ζπλεληεύμεηο θ.ά. κπνξνύλ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ .ζε ζέκαηα Φπζηθνύ θαη Αλζξσπνγελνύοο Πεξηβάιινληνο: 

αλαθνξηθά κε ηηο Αμίεο θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην πιαίζην ηεο Αεηθνξίαο, 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο UNECE γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε(Education for Sustainable Development). 
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10) Δίκαζηε… ό,ηη Σξώκε: δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, πεξηβάιινλ θαη πγεία 

(Μνλνήκεξν) 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε παηδηά κεγάισλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ (Γ΄, Δ΄, Σ΄) 

θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά σο Μνλνήκεξν.  

Σν πξόγξακκα αθνξά ζέκαηα ηξνθήο θαη δηαηξνθήο, θαζώο ε θαζεκεξηλή δηαηξνθή 

απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο δηαδηθαζία γηα θάζε δσληαλό νξγαληζκό. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο ηξνθήο ήηαλ ε θηλεηήξηνο δύλακε ζηε δηακόξθσζε ηνπ θόζκνπ καο. Από ηνπο 

πξώηνπο θπλεγνύο, ηα κεγάια ζπκπόζηα ζηα Μηλσηθά αλάθηνξα θαη σο ηελ ζεκεξηλή 

επνρή, δηαπηζηώλνπκε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ δηαηξνθηθνύ 

πνιηηηζκνύ. Έλα κέξνο ηνπ είλαη ε Κξεηηθή δηαηξνθή, ε νπνία πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη είλαη ζηνηρείν ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Ζ θηινζνθία θαη ε ζύζηαζε ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο 

δηδάζθεη έλα ιηηό ηξόπν δσήο πνπ ζπκβάιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα δσήο. 

Μέζα από ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, επηδηώθεηαη 

νη καζεηέο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθώλ πόξσλ, λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ην νηθνινγηθό απνηύπσκα ησλ 

ηξνθίκσλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο ώζηε λα 

βειηηώζνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. 

11) Το Γεωπάρκο ηοσ Ψηλορείηη, ένα Παγκόζμιο Γεωπάρκο 

UNESCO(μονοήμερο) 

Σν ΚΠΔ Αλσγείσλ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 19920/Γ2/6/2/2018 εγθξηηηθή 

απόθαζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ ηνπ ΚΠΔ 

Αλσγείσλ, «Ψηλαθώνηας ηη μνήμη ηης γης μέζα από ηη γεωποικιλόηηηα, ηα 

Γεωπάρκα και ηις ανθρωπογενείς δραζηηριόηηηες».ζα πινπνηήζεη πξόγξακκα 

ζρεηηθό  κε ζέκα: Το Γεωπάρκο ηοσ Ψηλορείηη, ένα Παγκόζμιο Γεωπάρκο 

UNESCOΣν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε παηδηά  ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ 

(Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην ΔΠΑΛ, ΓΔ, ΔΔΔΚ). To αλάγιπθν ηνπ Φεινξείηε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο επηηξέπεη ζην καζεηή λα 

παξαθνινπζήζεη όινπο ηνπο νξαηνύο θαη αζέαηνπο δξόκνπο ηνπ λεξνύ πνπ 

δνακόξθσζαλ ην γεσινγηθό αλαγιπθν ηνπ Φεινξείηε, ηνπο γεσινγηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο θαη ηνπο γεώηνπνπο. Να γλσξίζνπλ ζηε ζεκαζία ηεο γεσπνηθηιόηεηαο 

θαη ησλ Γεσπάξθσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο αλάδεημήο ζηνπο, θαζώο ηεινύλ ππό ηελ 

αηγίδα ηεο UNESCO, ηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γεσπάξθνπ ηνπ 

Φεινξείηε.θαη ηε  ζύλδεζε ησλ γεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Γεσπάξθνπ κε ηνλ 

ελδεκηζκό ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ πνιηηηζκνύ.Να αληηιεθζνύλ πώο ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ δηακνξθώλνπλ ηνλ πνιηηηζκό αιιά  ην 

ραξαθηήξα ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηε. Αθόκε, λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο αξρηθά ζε ηνπηθό επίπεδν, λα ζπλεξγαζηνύλ ζε επίπεδν 

ζρνιείσλ, λα παξάμνπλ πξνηάζεηο, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, ώζηε λα γίλνπλ νη απξηαλνί 

ελεξγνί πνιίηεο πνπ ζα δηαρεηξηζηνύλ απηέο ηηο πεξηνρέο 

 

 

 

   


