Σο εθνικό θεμαηικό δίκησο «Σοσριζμός και περιβάλλον»
ζηην εκπαίδεσζη για ηην αειθορία
Μαξία Σθαθηαλάθε1, Καιιηόπε Γθηνπξέκνπ 2, Φξίληα Κξηηζσηάθε3,
Σηέξγηνο Φαηδάθεο4, Παξζέλα Μαπξνγελίδνπ5, Γηώξγνο Αιαηζάθεο6
1. Τπεχζπλε Κ.Π.Δ. Αξραλψλ-Ρνχβα-Γνπβψλ, Γεσπφλνο, Msc.
marsfakia@sch.gr
2. Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλε Κ.Π.Δ. Αξραλψλ-Ρνχβα-Γνπβψλ, Βηνιφγνο, PhD.
gkouremou@sch.gr
3. Μέινο Π.Ο. Κ.Π.Δ. Αξραλψλ-Ρνχβα-Γνπβψλ, Νεπηαγσγφο – Αξρηηέθηνλαο
frida.krits@yahoo.gr
4. Μέινο Π.Ο. Κ.Π.Δ. Αξραλψλ-Ρνχβα-Γνπβψλ, Γάζθαινο – Βηνιφγνο, Msc,
hasmatosindesmos@yahoo.co.uk
5. Μέινο Π.Ο. Κ.Π.Δ. Αξραλψλ-Ρνχβα-Γνπβψλ, Νεπηαγσγφο – Κνηλσληθή
Λεηηνπξγφο thena.mav@gmail.com
6. Δθπαηδεπηηθφο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνιφγνο,
alatsas@hotmail.com

ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ) Αξραλώλ έρεη ηδξύζεη θαη ζπληνλίδεη
ην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν «Τνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ». Σην Κέληξν πινπνηνύληαη
δύν πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηνλ ηνπξηζκό. Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012
δηνξγαλώζεθαλ πέληε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία πξνώζεζαλ ηελ έλλνηα ηεο
Αεηθνξηθήο Γηαρείξηζεο ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν πινπνηήζεθαλ ζε
ζπλεξγαζία κε άιια Κ.Π.Δ.. Με ην Γίθηπν ζπλεξγάδνληαη ζρνιεία, Κ.Π.Δ. θαη
Υπεύζπλνη Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ απ’ όιε ηελ Διιάδα, ηνπηθνί Γήκνη θαη
Σπλεηαηξηζκνί, ην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.), ε Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαη ην Τ.Δ.Ι.
Ηξαθιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζπλεξγαζηώλ απηώλ αλνίγνπλ ην
δξόκν γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηελ εκπινθή πεξηζζόηεξσλ νκάδσλ
πιεζπζκνύ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Κέληξν
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, βηώζηκνο ηνπξηζκόο, πεξηβάιινλ, αεηθνξία, ηνπηθή
θνηλσλία, ζπλεξγαζία.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα
θαηάζηαζε ζπλερνχο θαη κφληκεο ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο κε ην θπζηθφ, νηθνλνκηθφ,
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Pearce, 1991). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έληνλε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο έρεη νδεγήζεη ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ ηδηαίηεξα επαίζζεησλ πεξηνρψλ λεζησηηθψλ, νξεηλψλ θαη παξάθηησλ
κε πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη κηθξή παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
(Υξηζηνθάθεο, 2009). Oη επηπηψζεηο απηέο επηβάιινπλ ηελ πξννπηηθή κηαο

ζηξαηεγηθήο γηα βηψζηκε κνξθή αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο,
2001).
Ωο βηψζηκε ζεσξείηαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηζφξξνπα
ζηελ ηνπηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δνκή ηεο θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο,
δηακνξθψλνληαο παξάιιεια φξνπο (ππεξεζίεο, ππνδνκέο, ηερλνγλσζία) γηα ηε
ζπλερή αλαηξνθνδφηεζή ηεο. Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο νξίζζεθε αξρηθά σο «ν
ηνπξηζκφο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ ππνδνρήο
πξνζηαηεχνληαο θαη εληζρχνληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα ην κέιινλ» (World
Tourism Organization, 1993). O Woodley, 1993 ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ν
βηψζηκνο ηνπξηζκφο πξέπεη πξσηαξρηθά λα πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο βησζηκφηεηαο
ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιιέο θνξέο ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα εμαληιεί ηα φξηα
ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ηα
νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ «θέξνπζα ηθαλφηεηα»
είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο πεξηνρήο λ’ «αληέμεη» ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζηε βησζηκφηεηάο ηεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
ηζνξξνπίαο ηεο (Υξηζηνθάθεο, 2009). χκθσλα κε ηελ UNESCO (UNESCO, 1997) ε
ελαζρφιεζε κε ηελ αεηθνξία απαηηεί κία νιηζηηθή, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ε
νπνία νδεγεί ζε ζχγθιηζε δηαθνξεηηθνχο γλσζηηθνχο ρψξνπο θαη ζεζκνχο, ρσξίο
απηνί λα απσιέζνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία
απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
κηαο πεξηνρήο (Απνζηνιάθεο θαη θαθηαλάθε, 2006).
Σα Κ.Π.Δ ελζσκαηψλνπλ πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη ηελ νηθνδφκεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ζρνιεία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο.
Ζ εκπινθή ζρνιείσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ, ζηα
πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ ηνπ Κ.Π.Δ. Αξραλψλ, ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
ηδεψλ, θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε θνηλέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ζηηο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ, αλαδεηθλχνληαο θνηλά δεηήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπξηζηψλ
ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη
απνζθνπνχλ ζηελ νπζηαζηηθφηεξε γλσξηκία κε ηνλ ηφπν πνπ επηζθέπηνληαη
(πεξηβάιινλ, ηζηνξία, πνιηηηζκφο, άλζξσπνο). Σα πξνγξάκκαηα απηά εθαξκφδνληαη
ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπκβάιινπλ ζηε
βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (Κνθθψζεο θαη Σζάξηαο, 2001). ηα πιαίζηα ηνπ
Γηθηχνπ, ην Κ.Π.Δ. εθκεηαιιεχεηαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ησλ Φνξέσλ
δηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αμηνπνηψληαο ηε δηδαθηηθή θαη
παηδαγσγηθή εκπεηξία ηνπο (Παλειιήλην πλέδξην Δθπαηδεπηηθψλ ησλ ΚΠΔ, 2008).

ΜΔΘΟΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
Σν Κ.Π.Δ. Αξραλψλ έρεη ηδξχζεη θαη ζπληνλίδεη απφ ην 2005 ην Δζληθφ Θεκαηηθφ
Γίθηπν «Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ», κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζέζεσλ θαη
πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε βάζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ε
νπνία πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαβάζκηζή
ηνπ. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ νξγαλσκέλε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Με
ην Γίθηπν ζπλεξγάδνληαη 39 ζρνιεία απ’ φιε ηελ Διιάδα, 22 Κ.Π.Δ., ην Δ.Α.Π., ην
Σ.Δ.Η. Ζξαθιείνπ θαη νη Γήκνη Αξραλψλ-Αζηεξνπζίσλ, Υεξζνλήζνπ θαη Γφξηπλαο.

ην Κέληξν πινπνηνχληαη δχν πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα
ηνπξηζκνχ. Σν έλα έρεη ηίηιν «Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο; Φπζηθά!» θαη απεπζχλεηαη
ζε καζεηέο Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη .Γ.Δ. θαη είλαη
κνλνήκεξν ή δηήκεξν. Σν άιιν έρεη ηίηιν «Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο. Ταμηδεύνληαο κε
ηνπο Μηλσίηεο! Αο δνύκε… αο αθνύζνπκε… αο γεπηνύκε…» θαη απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ. Ωζηφζν, ην δήηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο
πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πξνζεγγίδεηαη ζε ηξία αθφκα πξνγξάκκαηα ηνπ
Κέληξνπ. Σν έλα έρεη ηίηιν «Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζηελ πεξηνρή καο» θαη απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαη είλαη κνλνήκεξν. Σν δεχηεξν έρεη ζέκα
«Διηά. Δίκαη ηνπ ήιηνπ ε ζπγαηέξα ε πην απ’ φιεο ε ρατδεπηή», απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαη είλαη κνλνήκεξν ή δηήκεξν. Καη ην
ηειεπηαίν έρεη ηίηιν «Έλα ηζακπί ζηαθχιη δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ», απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο Γ΄, Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη .Γ.Δ. θαη είλαη κνλνήκεξν
ή δηήκεξν. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ θαη επηζθέςεηο πεδίνπ (νηθηζκφο
Αξραλψλ, κνλνπάηη βηνπνηθηιφηεηαο, ειαηψλαο, ακπειψλαο), πνπ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε λα ζπλδέζνπλ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ην αλζξσπνγελέο (Υαηδεκηραήι, 2005). Απηή ε θαιιηέξγεηα
ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία μεθηλάεη απφ ηελ
Π/ζκηα θαη Γ/βάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζπλερίδεηαη κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε
(Παπαδήζε θαη Παπαδήζε, 2007).
Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην Κ.Π.Δ. Αξραλψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ήηαλ:
1. Σξηήκεξν εκηλάξην Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γηθηχνπ κε ηίηιν «Βηώζηκε δηαρείξηζε
ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Σν ζεκηλάξην αλαθεξφηαλ
ζηηο ελφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ «Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ» κε επηθέληξσζε ζηελ
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ κε ηελ εκπινθή ηεο ΠΔ.
Καηλνηνκία ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε ελεξγφο εκπινθή καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ
ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Οη καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ηνπ 3νπ ΔΠΑ.Λ.
Ζξαθιείνπ επηκειήζεθαλ ηελ αθίζα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη παξνπζίαζαλ ηελ εξγαζία
πνπ είραλ εθπνλήζεη ζην ζρνιείν ηνπο, κε ηίηιν «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ
θαη Αεηθφξν ρνιείν». Δπίζεο, καζεηέο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξραλψλ
αλέιαβαλ ηε μελάγεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην Μηλσηθφ Νεθξνηαθείν, ζην Φνπξλί
Αξραλψλ. Σέινο, καζεηέο ηνπ Λπθείνπ Μειεζζψλ αλέιαβαλ ηελ μελάγεζε ζην
Μνπζείν Καδαληδάθε ζηε Μπξηηά θαη ε κνπζηθή νκάδα ηνπ Λπθείνπ έπαημε
παξαδνζηαθή θξεηηθή κνπζηθή.
2.Ζκεξήζην βησκαηηθφ ζεκηλάξην κε ηίηιν «Τν Δπξσπατθό Σρνιείν ζηελ
Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία» ζε ζπλεξγαζία κε ην ρνιείν Δπξσπατθήο Παηδείαο
θαη ην Γήκν Μαιεβηδίνπ, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ
Ζξαθιείνπ. Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή Κξνπζψλα Μαιεβηδίνπ
θαη ζηφρεπε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο,
ζπκβάιινληαο ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ-θνηλσλίαο-θχζεο.
Γφζεθε έκθαζε ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ θαη θάηνηθνη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ
βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ. χκθσλα κε ηνπο Deri, 2005 θαη Smith,
2007, ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξνσζείηαη ε εθπαίδεπζε ε
βαζηζκέλε ζην ρψξν θαη εληζρχεηαη ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή
ζχλδεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε απηφλ. Σα Κ.Π.Δ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα θαη λα πξνσζνχλ δξάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη

επηκνξθνχκελνη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο
ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία (Εαραξίνπ, Κατια,
2009).
3. Ζκεξίδα κε ηίηιν «Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο; Φπζηθά!» ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ Κ.Π.Δ. Ρνχβα ζηε Γέξγεξε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γπκλάζην
Γέξγεξεο. Οκάδα ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξραλψλ, νη
νπνίνη θαη κεηαθηλήζεθαλ, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Γέξγεξεο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
δχν ζρνιείσλ θαη νη πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο γλψξηζαλ ηελ πεξηνρή (Ληκλνδεμακελή, Μνπζείν
ειηάο θ.ά.) θαη ζπκκεηείραλ ζηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ. ηφρνο ηεο
εκπινθήο ησλ επηκνξθνχκελσλ ήηαλ ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα βηψζηκνπ
ηνπξηζκνχ ησλ δχν πεξηνρψλ θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ, ελψ γηα ηνπο
πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ήηαλ θαη ε επηκφξθσζε ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηε
βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (Κνθθψζεο θαη Σζάξηαο, 2001).
4. Σξηήκεξν Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην Δλειίθσλ πνπ ζπλδηνξγαλψζεθε κε ην
Κ.Π.Δ. Αλσγείσλ θαη ην Κ.Π.Δ. Παξαλεζηίνπ, ζηα Αλψγεηα, κε ζέκα
«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Υπαίζξηα Γηαβίσζε ζην Γεσπάξθν ηνπ Χεινξείηε»,
ην νπνίν απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, ελήιηθεο πνιίηεο θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο
ζπιιφγνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Σν ζεκηλάξην ήηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
θαηαζθελσηηθφ κε δηαβίσζε ζηελ χπαηζξν.
5. πκκεηνρή ζην ηεηξαήκεξν ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Κ.Π.Δ. Κξεζηέλσλ κε
ζέκα, «Ο ξφινο ησλ Κ.Π.Δ. σο κνρινχ αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη
πνηθηιηψλ» γηα ηα κέιε ησλ Παηδαγσγηθψλ Οκάδσλ (Π.Ο) ησλ Κ.Π.Δ. ηεο ρψξαο.
Θέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ Κ.Π.Δ. ζηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε
ζπκβνιή ηνπο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ
θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ
νηθνηνπξηζκφ. Ζ Π.Ο. ηνπ Κ.Π.Δ. Αξραλψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ, πινπνίεζε
βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ζέκα: «Σνπξηζκφο θαη Πεξηβάιινλ: Πξνψζεζε ηνπηθψλ
πξντφλησλ ζηε δηαηξνθή».

σνεργαζία με ζτολεία
Σν Κέληξν ζπλεξγάδεηαη κε ζρνιεία απ’ φιε ηε ρψξα, κε ηα νπνία γίλεηαη
αληαιιαγή πιηθνχ θαη απνηειεζκάησλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο θαη
πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο.

Π/ζκηα Δθπ/ζε
Γ/ζκηα Δθπ/ζε
χλνιν

ρνιεία
14
25
39

Μαζεηέο
369
783
1152

Δθπαηδεπηηθνί
28
64
92

Πίνακας 1: Αξηζκφο ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Σνπξηζκφο
θαη Πεξηβάιινλ».

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηα ζρνιεία απηά κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ην
Κέληξν. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο κπνξνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζεκηλάξηα πνπ

πξαγκαηνπνηεί ην Κέληξν ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 ην
Κέληξν επηζθέθηεθαλ 16 ζρνιεία (451 καζεηέο θαη 39 εθπαηδεπηηθνί) γηα ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ. ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε
εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηνπο
καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη
ηνπ Λπθείνπ.

Σοπική κοινωνία και οικονομία
ηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ εκπιέθνληαη σο επηκνξθσηέο, πνηθίιεο επαγγεικαηηθέο
νκάδεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δθπαηδεπηηθνί, θαιιηηέρλεο, θηελνηξφθνη, γεσξγνί,
εξγαδφκελεο ζε γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, εζεινληέο ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο ηνπ
παξαξηήκαηνο Ζξαθιείνπ θαη άηνκα πνπ εκπιέθνληαη επαγγεικαηηθά κε ηνλ
ηνπξηζκφ. Δπηκνξθνχκελνη είλαη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο απφ ηελ Κξήηε,
ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ζηεξίδνληαη νη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη αζθνχλ κηθξήο θιίκαθαο επηρεηξεκαηηθή
δξάζε κε ηελ παξαγσγή, ηε ζπζθεπαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηνπο
ηνπξίζηεο (Δπζπκηφπνπινο, Μνδηλφο, βνξψλνπ, 2003). θνπφο είλαη ε πξνψζεζε
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο. (Αγνξαζηάθεο Γ., 2001). Δθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηα κνξθσηηθά πνπ απνθνκίδνπλ φινη νη επηκνξθνχκελνη, ζεκαληηθά
είλαη ηα πνιηηηζκηθά νθέιε κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο
θαη ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο δηαηξνθήο. εκαληηθά είλαη θαη ηα έκκεζα νθέιε πνπ
απνξξένπλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο. Πξνσζήζεθε, κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ, ν θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο θαη ε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά κε επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο.

σνεργαζία με άλλοσς θορείς
Σν Κ.Π.Δ. Αξραλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ, εθηφο απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο
θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ζπλεξγάδεηαη κε:
α) ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κξήηεο, ζηελ νπνία θαη
ππάγεηαη, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Commenius – Regio κε
ηίηιν: Environmental Tourism, δηάξθεηαο δχν εηψλ ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρν
θνξέα ηεο Σζερίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζηε γλσξηκία ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ησλ δχν ρσξψλ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ,
ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε λέσλ ζηάζεσλ, ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’επέθηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Δπηηπγράλεηαη επίζεο, ε πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ηεο θνπιηνχξαο, ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε γηα ηελ αεηθνξία.
Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ ηζφξξνπε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ
(World Tourism Organization, 1993) θαη πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα βειηηψζεη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηε δνκή
ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην Κέληξν θαη ηα απνηειέζκαηα ζα δηαδνζνχλ
ζε φια ηα Κ.Π.Δ. ηεο Διιάδαο. Απηή ε εκπεηξία βνεζάεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ηε ζχλδεζε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Οη καζεηέο σο κειινληηθνί ππεχζπλνη
πνιίηεο ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη κε θξηηηθή ζθέςε ζα ελαζρνιεζνχλ κε
ζέκαηα ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο αλαδεηθλχνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο σο ζηφρν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.

β) ην Σ.Δ.Η. Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Με ηε ρνιή Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (.ΣΔ.Γ.) ην
Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο ζπλεξγάζηεθε θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλάξην κε ζέκα
«Μείσζε ηνπ Οηθνινγηθνύ Απνηππώκαηνο ησλ Καηνηθηώλ καο», ζην νπνίν έγηλε
ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ζην πιαίζην ηνπ
ηνπξηζκνχ π.ρ. νξζή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζε φια ηα επίπεδα, ηεο
κεηαθίλεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπξηζηψλ θαη πξντφλησλ. Δπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε
ηε ρνιή Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο (.Γ.Ο.), ην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα
ην εκηλάξην «Βηψζηκε Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ΠΔ», ηνπ Δζληθνχ
Γηθηχνπ κε ζέκα εηζήγεζεο «Βηψζηκε Σνπξηζηηθή αλάπηπμε»
γ) ηνπο Γήκνπο Αξραλψλ-Αζηεξνπζίσλ, Υεξζνλήζνπ (Πξφηαζε ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ γηα Βηψζηκν Σνπξηζκφ, 2012) θαη Γφξηπλαο ζε ζέκαηα βηψζηκνπ
ηνπξηζκνχ θαη πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ.
δ) ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Πεδψλ Ζξαθιείνπ, ηνπο ρψξνπο ηεο
νπνίαο επηζθέπηνληαη νη καζεηέο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηνπ Κέληξνπ θαη
ελήιηθεο ζηα πιαίζηα ζεκηλαξίσλ.
ε) είθνζη δχν Κ.Π.Δ. απ’ φιε ηε ρψξα κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηάρπζε
ησλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ.
ζη) ην Παγθφζκην Πεξηβαιινληηθφ Γίθηπν Environment Online (ΔΝΟ). Ζ
δηαδηθαζία ζπιινγηθήο κάζεζεο, ζπλεξγαζηψλ, ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλερνχο
δηαιφγνπ είλαη απαξαίηεηε κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
ζπλεηδεηνπνίεζε, λα πξναρζεί ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη λα επηηεπρζεί
ε αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ θαη ηξφπσλ δσήο πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο
(Γηαθήξπμε Θεζ/λίθεο, 1997). ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο επηζθέθηεθαλ ην Κέληξν
23 καζεηέο, 2 εθπαηδεπηηθνί θαη 5 γνλείο ηνπ ζρνιείνπ Enon Koulu ηεο Φηλιαλδίαο
θαη ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο κε ζρνιεία απ’ φιν ηνλ θφζκν.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Αθνινπζνχλ η’ απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 181
καζεηψλ, πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπξηζκνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Σξηήκεξν εκηλάξην κε ηίηιν «Βηψζηκε
δηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε».
α) Μαθηηές ποσ παρακολούθηζαν ηα προγράμμαηα ηοσριζμού ηοσ Κένηροσ.
Αγόρια

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

Κορίτσια

14%
37%

46%
54%

49%

Σχήμα 1: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ α) σο πξνο ην θχιν β) σο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.

Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ θαίλνληαη παξαθάησ:
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Πάξα πνιχ

Σχήμα 2,3: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο
α) «Πφζν ζαο ηθαλνπνίεζε ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε ζην Κ.Π.Δ. Αξραλψλ;» θαη
β) «Θέιεηε λα επηζθεθηείηε μαλά ην Κ.Π.Δ. Αξραλψλ;»

122 καζεηέο (68,9%) έκεηλαλ πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, 42 καζεηέο
(23,02%) έκεηλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη 13 καζεηέο (7,34%) έκεηλαλ θαζφινπ ή
ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη. 4 καζεηέο δελ απάληεζαλ. Δλψ, 154 καζεηέο ζέινπλ λα
επηζθεθηνχλ μαλά ην Κ.Π.Δ. Αξραλψλ, 22 δε ζέινπλ θαη 5 δελ απάληεζαλ.
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Σχήμα 4: α) Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε
«Γξάςηε κηα ιέμε ή πξφηαζε γη’ απηφ πνπ δήζαηε ζήκεξα»

ηελ θαηεγνξία Θεηηθή αληηκεηψπηζε εληάρζεθαλ 142 απαληήζεηο (86,58%) φπσο
«ραξά, πέξαζα ππέξνρα, ηέιεηα, θαληαζηηθά, κνπ άξεζε πνιχ θ.ά.», ελψ ζηελ
θαηεγνξία Αξλεηηθή αληηκεηψπηζε 20 απαληήζεηο (12,19%) φπσο «θνχξαζε,
ππεξέληαζε θ.α.». 17 άηνκα δελ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη 2 άηνκα
έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο.
β) Δκπαιδεσηικοί ποσ παρακολούθηζαν ηα προγράμμαηα ηοσριζμού ηοσ
Κένηροσ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ
ηνπξηζκνχ ήηαλ 26.
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Σχήμα 5,6: α) Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ α) ζηελ εξψηεζε «Οη καζεηέο
θαηαλφεζαλ γλσζηηθά ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο;» θαη β) ζηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ
ππήξμε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ;»
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Σχήμα 7,8: α) Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ α) ζηελ εξψηεζε «Οη καζεηέο
ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ;» θαη β) ζηελ εξψηεζε «Ζ ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο πεδίνπ ήηαλ Μηθξή, Μεγάιε, Όζν ρξεηάδεηαη»

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ Π.Δ παξέρεη
ζηνπο κεηέρνληεο καζεζηαθέο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο, αιιάδεη ηηο αληηιήςεηο θαη
ηα αηζζήκαηά ηνπο γηα ην θπζηθφ θφζκν θαη εκπινπηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ (Tisdell & Wilson, 2005).
ηα ΚΠΔ κπνξεί λα πξνσζεζεί ε εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζην ρψξν θαη νη
επηκνξθνχκελνη λα έρνπλ νπζηαζηηθφηεξε θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή (Deri, 2005,
Smith, 2007). Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ησλ αεηθνξηθψλ
θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηνπ
βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ.
Μειινληηθφο ζηφρνο ηνπ Κέληξνπ είλαη λα θαηαλνήζνπλ φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ηα νθέιε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο
παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε: α) αχμεζε ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ θαη Κ.Π.Δ. ζην Γίθηπν, θαη γηα πξψηε θνξά, θαη κε
ζπκκεηνρή ελειίθσλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζ’ απηφ, β) παξαγσγή
ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζβάζηκνπ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα,
γ) δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κε νκάδεο – ζηφρνπο ην ζχλνιν ησλ ελειίθσλ, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ.
δ) δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ ζην νπνίν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζα παξνπζηάδνπλ ηηο
απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
εθπαίδεπζε, ε) ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Comenius
– Regio, ζη) ζπλέρηζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην πξφγξακκα ΔΝΟ,
δ) πξνγξακκαηηζκφ λέσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο κε ηνπο ήδε ζπλεξγαδφκελνπο Γήκνπο, ε) ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ κε
ην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Σν ζεηζκηθφ ηφμν πνπ καο ελψλεη» πνπ ζπληνλίδεη ην
Κ.Π.Δ. Εαθχλζνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή θξίλεηαη ζεκαληηθή, ιφγσ ηεο έληνλεο
ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζε δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο. πλεπψο, ζηα ζρέδηα ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ
ησλ πεξηνρψλ απηψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ
ηηο επηζθέπηνληαη.
χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΠΔ, είλαη ηφζν ε αλάδεημε θαη ε πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φζν θαη ε δεκηνπξγία γλψζεσλ
ζηάζεσλ θαη αμηψλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο ελήιηθεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ

ζπκκεηνρηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνινγηθήο
ηζνξξνπίαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αγοραστάκης Γ. (2001)Δηζήγ. ζηελ Ζκεξίδα INTERREG II-Οηθνλ. Δπηκει. /Σκ. Γπη.

Κξήηεο, «Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ Κξήηεο–Κύπξνπ» Ηνχλεο 2001
Απνζηνιάθεο Γ., θαθηαλάθε Μ. (2006) «Δπαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζέγγηζε ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ κέζα από ηηο δξάζεηο ηεο ΠΔ» 2ν πλέδξην
ρνι. Πξνγξακκάησλ ΠΔ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αζήλα, 15-17 Γεθεκβξίνπ.
Βαζάια Π.(2005) «Μαζαίλνληαο γηα ηνπο ζεηζκνύο» Αζήλα Σππσζήησ-Γ. Γαξδαλφο
Εαραξίνπ Α. θαη Κατια Μ..(2009). «Η ζπκβνιή ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε: ην παξάδεηγκα ησλ θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο. Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε αεηθφξν αλάπηπμε: λέα
δεδνκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκνί» Αζήλα Δθδφζεηο Αηξνπφο
Κνθθψζεο Υ. θαη Σζάξηαο Π. (2001) «Βηώζηκε Τνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ»
Κξηηηθή, Αζήλα.
βνξψλνπ Δ. «Οη δξόκνη ηεο αεηθνξίαο» ζει.165-182: «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνύ» Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, ΓΗΠΔ
Παπαδήζε Υ. θαη Παπαδήζε Δ. (2007) « Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν αλάπηπμε θαη
Αεηθόξνο ηνπξηζκόο» 3ν πλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, Αζήλα.
Υαηδηκηραήι Μ. Γεκνπνχινπ Μ. Γήκνπ Α. Εφκπνιαο Α. Καηλνπξγίνπ . Μπακπίια
Δ. Φιψξνπ Γ. (2005) Ζ ζεκαηνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ΠΠΔ, ζην 1ν
πλέδξην «ρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Λνπηξάθη
Υξηζηνθάθεο Μ. (2009) «Τνπξηζκόο θαη βηώζηκε ηνπηθή αλάπηπμε: Παξάγνληεο
Αεηθνξίαο ζε ηνπηθό επίπεδν θαη Καηεπζύλζεηο πνιηηηθήο. Δθπαίδεπζε γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε: λέα δεδνκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκνί» Αζήλα.
Δθδφζεηο Άηξνπνο.
Deri A. (2005) «Μάζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα βαζηζκέλε ζηελ θνηλφηεηα» ην Α.Γ
Γεσξγφπνπινο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ν λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη (ζζ.
621-634), Αζήλα. Guteberg.
Pearce D. (1991) «Tourism Development Longman» London
Smith G. (2007) Place-based Education:Breaking through the constraining regularities
of public School « Environmental education research» 13(2), 189-207
UNESCO (1997) Γηαθήξπμε ηεο Γηεζλνύο Γηάζθεςεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 8-12
Γεθεκβξίνπ 1977 «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ γηα ηελ Αεηθνξία»
WTO, Sustainable Tourism development: Guide for local planners, Madrid 1993.
(World Tourism Organization ,1993, p.7)

