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Το ΚΠΕ Αρχανών ιδρύθηκε το έτος 2002 με την υπ’ αριθμ. 
72942/Γ2/11-07-2002 και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2003
(Από Σεπτέμβριο 2011 έως σήμερα: ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-
Γουβών)



Το Κ.Π.Ε Αρχανών βρίσκεται στο Δήμο 
Αρχανών –Αστερουσίων (16.650  
κάτοικοι, Έκταση: 337,137 km2)



ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 



• Το κτίριο ανήκει λειτουργικά στο Δήμο 
Αρχανών-Αστερουσίων με 15ετή σύμβαση με 
το Υπουργείο Παιδείας 

• Το ΚΠΕ χρηματοδοτείται  στα πλαίσια  της 
πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και μέσω του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και (από εθνικούς πόρους;;;)



Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 

58 ΚΠΕΑ/ Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Με εκπαιδευτικούς Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
διαφόρων ειδικοτήτων 



Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

• δέχονται εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
ενήλικες από όλες τις περιοχές της χώρας και 
επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς και πολίτες 
(σεμινάρια)

• αναδεικνύουν το τοπικό και φυσικό 
περιβάλλον ως βασικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο συνδέοντας το με την τοπική 
ιστορία της περιοχής

• στηρίζονται στη βιωματική και ανακαλυπτική
μάθηση και στη διαθεματικότητα, προσαρμόζουν 

τα εκπαιδευτικά τους προγράμματά τους 
σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου 
ανάπτυξης 

• δημιουργούν εκπαιδευτικό έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό

• προωθούν  τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα 
συνεισφέροντας στη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας  



Συμμετοχή στις δράσεις του  ΚΠΕ Αρχανών 

(Σεπτέμβριος 2011-έως σήμερα)

περίπου 3.500 επισκέπτες ανά χρόνο
(μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες όλων 

των ειδικοτήτων)



Τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; 

Η εκπαίδευση που μπορούμε: 

Να μάθομε, 

να συνεργαστούμε, 

να συμμετέχουμε, 

να προβληματιστούμε,

να αλλάξουμε συνήθειες, 

έτσι ώστε να  αναλάβουμε 
δράσεις για να 
προστατέψουμε το 
περιβάλλον και τη ζωή μας! 



Στόχος μας

Η εκπαίδευση των μαθητών μας σε θέματα για την 
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και της 
ποιότητας της ζωής του για: 

• να κατανοήσουν τις καταστάσεις που συμβαίνουν 
γύρω τους και να προβληματιστούν 

• να τις αντιμετωπίσουν, να προστατευτούν και να 
ενθαρρυνθούν να αλλάξουν τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές τους σε πιο  βιώσιμους τρόπους 
ζωής 

και να γίνουν ενεργοί πολίτες για να συμμετέχουν 
στη λήψη των αποφάσεων της κοινωνίας και να 
αναλάβουν δράσεις



Παιδαγωγικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται:

• Μέθοδος project ή μεθοδος των βιωμάτων

• Θεωρητική προσέγγιση-παρουσίαση του 
θέματος 

• Βιωματικές Δραστηριότητες προσομοίωσης 

• (π.χ παιχνίδια γνωριμίας, Θεατρικό παιχνίδι, 
Παιχνίδι ρόλων 

• Κατασκευές-Πειράματα 

• Μελέτη Πεδίου

• Κουκλοθέατρο 



Ορισμός-στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης  

• η διατήρηση, προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος

• η προστασία  της υγείας του ανθρώπου και 
της ποιότητας ζωής του

• η σωστή  χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων

• υιοθέτηση νέων ηθικών αξιών, δικαιοσύνη, 
ισότητα, δημοκρατία, αλληλεγγύη 

Η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανθρωπότητας σήμερα, χωρίς να 
υπονομεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 
ανάγκες, Agenta for Sustainable development (2015-2030)



Κοινωνία

Περιβάλλον

Οικονομία

Μια αναπαράσταση της Αειφόρου Ανάπτυξης



17 στόχοι της Agenta 2030
(Σεπτέμβριος 2015, Νέα Υόρκη, 193 χώρες)

1. Εξάλειψη φτώχειας 

2. Εξάλειψη πείνας (προώθηση βιώσιμης Γεωργίας, βελτίωση διατροφής) 

3. Καλή υγεία-Ευημερία σε όλες τις ηλικίες  (σωματική, ψυχική) 

4. Ποιοτική Εκπαίδευση για όλους  

5. Καθαρό νερό (βιώσιμη διαχείριση υδάτων)

6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

7. Ισότητα των δύο φύλων  

8. Εργασία και οικονομία (πλήρης παραγωγική και αξιοπρεπής εργασία)

9. Μείωση ανισοτήτων (και μεταξύ των χωρών)

10. Καινοτομία και σωστές υποδομές (εκβιομηχάνιση)

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

12. Υπεύθυνη χρήση πόρων

13. Μέτρα για κλιματική αλλαγή

14. Βιώσιμοι ωκεανοί και θάλασσες

15. Βιώσιμη χρήση της γης 

16. Ειρήνη και δικαιοσύνη

17. Ενίσχυση μέσων εφαρμογής για παγκόσμια συμμαχία στην βιώσιμη ανάπτυξη 



Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(2005-2014), UNESCO, Γιοχάνεσμπουρκ 2002

•Διαδικασία με χαρακτηριστικά της δια Βίου 
Εκπαίδευσης  

•Ενθαρρύνει για αλλαγή συμπεριφοράς για 
μια κοινωνία πιο δίκαιη με ενεργά 
υπεύθυνους πολίτες



Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Αρχανών
(Μονοήμερα η Διήμερα) 

• Εναλλακτικός Τουρισμός: Φυσικά!»
•Ταξιδεύοντας με τους Μινωϊτες, ας δούμε..  ας ακούσομε… ας 
γευτούμε» 
• H Bιοποικιλότητα της περιοχής μας» 
•Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; Ανακυκλώνω κι 
επιβιώνω!
• Ελιά: Είμαι του Ήλιου η θυγατέρα η πιο απ ’όλες χαϊδευτή!
• Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του!
•Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός ευθύς εγιόμισ’ άνθη…
Αντισεισμική προστασία.
•Εξοικονομώ ενέργεια. Ο πλανήτης φτάνει για όλους!
•Ίχνη στο νερό  
•Ηράκλειο! Η πόλη με τα κρυμμένα μυστικά
•Από το περβόλι έρχομαι..και στην τροφή μας..έλα! 



Σχεδιάστηκαν με ειδικούς στόχους

• Να ανακαλύπτονται γνώσεις από το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής

• Να προβληματιστούν οι μαθητές για την 
προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και να 
αντιληφθούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ 
φυσικού και ανθρωπογενές περιβάλλοντος 

• Να διευκολύνονται οι συνθήκες μάθησης, η 
ενεργός συμμετοχή και η ομαδική συνεργασία

• Να μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σύγχρονες 
παιδαγωγικές μέθοδοι



Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών 
συνεργάζεται με:

• Διοίκηση (Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Δ/νση
και  Δ/νσεις Εκπ/σης, Υπευθύνους 
Σχ.Δραστηριοτήτων, Σχολ.συμβούλους και άλλες 
δομές) 

• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας 
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
• Σχολική κοινότητα (Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς)
• Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Δήμους)  
• Μη κυβερνητικές οργανώσεις
• Περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 
• Ενεργούς πολίτες   



Η περιοχή μας….. 

Το βουνό  Γιούχτας (Jupiter-Δίας, στην αρχαιότητα: Ιυττός
(Κνωσσία Δίκτυ), 811 μέτρα, εντάσσεται στο πρόγραμμα NATURA 
2000, στον κατάλογο για τους Διεθνείς Ορνιθοβιοτόπους (40 
περίπου είδη πουλιών) και έχει ανακηρυχθεί ως σημαντικός 
Βιότοπος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, “Αρχαιολογικός Τόπος” και 
“Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”

Όρνιο



Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής  
και του Γιούχτα

• Ενδημικά
Λαδανιά, 
μικραγκαραθιά, 
ορχιδέες κ.α.) 

•Στις απόκρημνες 
πλαγιές του Γιούχτα
αναπτύσσονται 
χασμόφυτα (δίκταμος
κ.ά.)

Origanum dictamnus,
Δίκταμος, έρωντας Κρήτης



Ιδιαίτερα η τοπική βιοποικιλότητα
(380 είδη χλωρίδας, 18  ενδημικά, 

στην Κρήτη 1700 είδη) προσφέρεται για: 

• Ευρύ πεδίο δράσης για τις φυσικές 
επιστήμες 

• Κοντινό πεδίο-εύκολη πρόσβαση 
για βιωματικές δραστηριότητες

• Διευκολύνει την παρατήρηση κάθε 
εποχής (π.χ βιολογικές διαφορές)

• Ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για 
ποικιλία δραστηριοτήτων  



«H Bιοποικιλότητα της περιοχής μας» 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο

Μινωϊκό μονοπάτι (Φουρνί) 



Ο κήπος του ΚΠΕ Αρχανών 

• 50 φυτά της τοπικής 
χλωρίδας 

• 20 ποικιλίες αμπελιού

• 15 στρέμματα ελαιώνα 

• Εκπαιδευτικό εργαλείο για 
την υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και 
βιωματικών σεμιναρίων  

• Χώρος αναψυχής και  
διαλείμματος των 
επισκεπτών του ΚΠΕ



Οι μαθητές 
παρατηρούν, 
αισθάνονται…



Παίζουν αναγνωρίζοντας-μαθαίνοντας  
τα φυτά και φτιάχνουν φυτολόγια 



φυτεύουν 
μεταφυτεύουν 



συλλέγουν αρωματικά φυτά



στα στερεοσκόπια

Παρατηρούν



Άρδευση με σταγόνες

Εξοικονόμηση 
νερού



Κομποστοποίηση (οργανικά υλικά 
του κήπου) 



Από  τα Μινωικά χρόνια, η ελιά και το αμπέλι καλλιεργούνται 
στην Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή Αρχανών.  Στο χώρο του 
ΚΠΕ υπάρχει αμπελώνας με 20 κρητικές ποικιλίες αμπελιού. 



οι τοπικές καλλιέργειες και τα προϊόντα τους συνδέονται με τις 
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων και των επισκεπτών 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«Έφταξε ο καιρός καλέ που πέφτουν οι ελιές και τα λιόφυτα θα 

πιάσουν πάλι οι κοπελιές» 



Εργασίες εποχής, μάζεμα της ελιάς
Δραματοποίηση  μύθου

Ελιά



Ο ελαιώνας είναι το σπίτι ζώων, φυτών, εντόμων!



Παρασκευή Αρωματικού 
λαδιού/ξυδιού

με αρωματικά φυτά



Διατροφική αξία του ελαιόλαδου
Βιταμίνη Α, Ε, φαινόλες, ω-λιπαρά   



«Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του»

(Από Δ,Ε και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνάσιο και Λύκειο) 



Καλλιεργητικές εργασίες 
αμπελιού-Παρασκευή ντολμάδων  



Αμπέλι

• Θερμοκρασία εδάφους

• Μέτρηση pH



«Μα δεν υπάρχουν καθόλου σκουπίδια; 
Ανακυκλώνω και επιβιώνω» 

Παιχνίδι διαλογής απορριμμάτων



Παρασκευή σαπουνιού από 
χρησιμοποιημένο λάδι 



Τα Κ.Π.Ε στην  Εκπαίδευση για τον Αειφόρο τουρισμό

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
με θέματα αειφόρου τουρισμού, ανάδειξη 
φυσικού, πολιτισμικού, κοινωνικού  
περιβάλλοντος (οικοτουρισμός, 
αγροτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός)  

• Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες 
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και 
πολιτών. Προώθηση εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, τοπικών προϊόντων 

• επισκέψεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Δημιουργία Εθνικού Δοκτύου Π.Ε 
«Τουρισμός και περιβάλλον» (σύνδεση με 
το βιώσιμο τουρισμό της περιοχής...)

• Δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού



Το  Εθνικό Δίκτυο Π.Ε  «Τουρισμός και 
Περιβάλλον»  λειτουργεί από το έτος 

2006-07 και συντονίζεται από το ΚΠΕ Αρχανών

Στο Δίκτυο έχουν συμμετάσχει συνολικά από 
το 2006 έως σήμερα, 14500 μαθητές  και 500 
σχολικές ομάδες

(2021-22 34 σχολεία όλων των βαθμίδων, 782 
μαθητές, 83 εκπαιδευτικοί)



Το δίκτυο δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης του
τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες και τις
επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης γιατί
η Κρήτη είναι από τις μεγαλύτερες τουριστικές
περιοχές στη χώρα μας από την δεκαετία του ‘60



«Εναλλακτικός Τουρισμός: Φυσικά!»
Μονοήμερο και διήμερο για μαθητές από Δ’ Τάξη Δημοτικού 

μέχρι Λύκειο  



Οικισμός Αρχανών



Αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών



Λαογραφικό Μουσείο



Ανάκτορο στην Τουρκογειτονιά

Μινωικό νεκροταφείο στο Φουρνί 

Βαθύπετρο

Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μας

Μινωικά ιερά κορυφής στον Γιούχτα



«Ταξιδεύοντας με τους Μινωϊτες, ας δούμε..  
ας ακούσομε… ας γευτούμε»

Μονοήμερο για όλες τις τάξεις του   
Δημοτικού και για Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο  



Παρασκευή μινωικής
σούπας



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
“Απ’ το περβόλι έρχομαι και στην 

τροφή μας…έλα”

Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών: 

Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Έλενα Φανιουδάκη



Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος 

είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ότι η διατροφή 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλή υγεία, 

αλλά και να γνωρίσουν ότι υπάρχει ένα πλήθος 
ειδών διατροφής που παράγονται στον τόπο τους 
και επιλέγοντάς τα στηρίζουν την τοπική οικονομία

Να ενημερωθούν για τους τρόπους καλλιέργειας 
των φυτών και το πώς επηρεάζουν τη διατροφή 
μας 

Να εργαστούν σε ομάδες, 

να παρατηρήσουν, 

να συγκρίνουν και

να αποκτήσουν γνώσεις και καινούριες εμπειρίες 



Αναφορά στη Κρητική 
διατροφή και τα 
τοπικά προϊόντα

Παρασκευή ντάκου

Με παξιμάδι, πολτό 
ντομάτας, ελαιόλαδο,

ρίγανη, φέτα ή 
μυζήθρα και ελιές

«Διατροφή και τουρισμός»

Δεκατιανό: παραδοσιακά προϊόντα 
διατροφής (μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες, 
καλιτσούνια, σταφιδόψωμο, ελιόψωμο, 
τυρί γραβιέρα



Παραδοσιακός Ντάκος 

• Τυρί
• Παξιμάδι
• Ελιά 
• Ντομάτα
• Ρίγανη
• Λάδι 
• Νερό
• Αλάτι 



Από το αμπέλι….τι τρόφιμα μπορούμε 
να πάρουμε η να φτιάξουμε; 

• Σταφύλια 

• Σταφίδες 

• Κρασί

• Πετιμέζι

• Ξύδι 

• Μουσταλευριά

• Αμπελόφυλλα 



Πως φτιάχνουμε ένα καλό και υγιεινό 
ρόφημα από βότανα 

• Ζεσταίνουμε το νερό και 
πριν βράσει ρίχνουμε 
μέσα ένα κουταλάκι του 
γλυκού από μερικά 
φύλλα από το 
αποξηραμένο βότανο 

• Τα αφήνουμε στο νερό 
για 7 έως 10 λεπτά 

• Το στραγγίζουμε και 
προσθέτουμε λίγο μέλι 
αν θέλουμε. 

• Έτοιμο να το πιούμε!! 



«Οικολογικό αποτύπωμα» Ecological footprint
Εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 

καταναλώνουν τους πόρους της Γης

Η έννοια αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού 
και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις 
εκπομπές ρύπων (CO2) και την έκταση που χρειάζεται για την 
απόθεση των απορριμμάτων



Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς   



Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ενηλίκων 
«Ανάδειξη τοπικών γεωργικών καλλιεργειών: 

Το αμπέλι στο δρόμο για την Βιώσιμη Διαχείριση 
της Περιοχής»

Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 
23 και 24 Νοεμβρίου 2012



Ρακοκάζανα





Η Ένταξη της οροσειράς των 
Αστερουσίων (Αύγουστος 2020) 

στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του 
Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα 
(MAB/UNESCO) είναι σημαντικό για την περιοχή 
μας και αφορμή για προσέγγιση και 
ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας  
και της  τοπικής κοινωνίας 

Δήμοι που συμμετέχουν:

Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάνου, Μινώα, 
Γόρτυνας και Φαιστού



Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδέσει το φυσικό 
περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό με τα 

κοινωνικά πρότυπα των κατοίκων και 
να προάγει την οικονομική και 

τουριστική Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής  
με: 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
με καθημερινή επαγρύπνηση, με εκπαίδευση, και 

με καλές πρακτικές από το κράτος, την Περιφέρεια, 
τους Δήμους και τους ενεργούς πολίτες.  



Σύνδεση της Εκπαίδευσης με 
γεωργικές πρακτικές σε φάρμες 

(όμοιους στόχους) 

• Βιωματική εκπαίδευση

• Εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός 
(εναλλακτικές μορφές, ανάδειξη περιοχών, 
πολιτιστικών στοιχείων και τοπικών 
προϊόντων, περιβαλλοντικές διαδρομές κλπ)    

• Εκπαίδευση και αειφόρος γεωργία 
(βιολογικές καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες 
ζώα εκτροφής, παραγόμενα προϊόντα) 



Τρόποι σύνδεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις  
φάρμες που δημιουργούνται 

• Ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς

(για το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν, 
την διάρκεια του, περιγραφή της 
δραστηριότητας, εκπαιδευτές, κόστος, κλπ) 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών και 
εκπαιδευτικών των σχολείων στα 
αγροκτήματα (επαφή με τις καλλιέργειες, την 
εκτροφή των ζώων, διαδραστικά εργαστήρια, 
πιλοτική εφαρμογή, κλπ )



«Όσοι πονούν κι αγαπούν συνεργάζονται με 
μυστική επικοινωνία με το τοπίο που βλέπουν,

με τους ανθρώπους που σμίγουν και με τα 
γεγονότα που διαλέγουν. 

Γι’ αυτό κάθε άρτιος Ταξιδευτής δημιουργεί πάντα 
τη χώρα όπου ταξιδεύει.....» 

Νίκος Καζαντζάκης



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


