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ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
 

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Υπεύθυνη 
Φιλόλογος 
 
Δραμουντάνη Ασημένια, Αναπληρώτρια  
Υπεύθυνη, Δασκάλα 
 
Δακανάλη Ερωφίλη, Νηπιαγωγός, μέλος 
Π.Ο. ομάδας 
    
 



      Η ταυτότητα του Κ.Π.Ε. 
 

 Το Κ.Π.Ε Ανωγείων λειτουργεί από το 
Φεβρουάριο του 2006 

 

 Ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου 

 

 Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων 
(ξενώνες, εστιατόριο, αίθουσες προβολών). 

  



Οι χώροι του Κ.Π.Ε 





Προγράμματα Π.Ε. για το 2018-2019 
 « Επίσκεψη στο σπίτι του βοσκού, ακολουθώντας το μοναπάτι του Αγίου Υακίνθου. » 

(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Μονοήμερο-Διήμερο 
 

 « Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα…. »  
     (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Μονοήμερο-Διήμερο 

 
 « Α Μπε Μπα Μπλομ… πού τρέχει το νερό; »  
     (Για Νηπιαγωγείο και τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού)Μονοήμερο 

 
 « Στης Αμάλθειας τη γη, χρώμα, άρωμα, ζωή. » (Βιοποικιλότητα και ενδημισμός στον 

Ψηλορείτη),  
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Μονοήμερο-Διήμερο 
 

 « Πως το Φυσικό Περιβάλλον γεννά Πολιτισμό… »  
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο( Μονοήμερο και Διήμερο) 
 

 « Ανακαλύπτω τον μυστικό  κόσμο των σπηλαίων »  
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Μονοήμερο-Διήμερο 
 

 « Παραδοσιακοί οικισμοί .»  
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Μονοήμερο-Διήμερο 

      
 « Ζώντας Αειφορικά: μειώνοντας το οικολογικό μας αποτύπωμα » 

(E, ΣΤ Δημοτικού-Γυμνάσιο), Μονοήμερο 
 

 « Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Αξίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της 
Αειφορίας »  
(Πιλοτική εφαρμογή, μονοήμερο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) 

 Είμαστε…ό,τι τρώμε: Πιλοτική Εφαρμογή 

 Το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, ένα Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO 

 



Στάδια Προγράμματος 
 Ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των 

μαθητών σε βασικές έννοιες 

με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων. 

 Έρευνα στο πεδίο και 

βιωματική εξερεύνηση  

 ( χωρισμός σε ομάδες) 

 

 Παρατήρηση και καταγραφή 

των στοιχείων του πεδίου με 

συγκεκριμένους στόχους 

 Επεξεργασία και 

αξιολόγηση των δεδομένων 

στο χώρο του Κ.Π.Ε 

 Καλλιτεχνική έκφραση 

 



Ο Ψηλορείτης 
  Έχει ενταχθεί στο 

δίκτυο Natura 2000, 

 

  Έχει χαρακτηριστεί 
ως Φυσικό Πάρκο και 

  

 Ανήκει στο Δίκτυο των 
Ευρωπαικών 
Γεωπάρκων.  



 To ανάγλυφο του Ψηλορείτη σε 
συνδυασμό με τις ιδιότητες του 
ασβεστολιθικού πετρώματος  

 επιτρέπει στο μαθητή  

 να παρακολουθήσει όλους τους 
ορατούς και αθέατους δρόμους 
του νερού, αλλά και 

  τις τεχνητές παρεμβάσεις του 
ανθρώπου για την 
εκμετάλλευση του νερού.  

 

(Από τα ρω του έρωτα στο ρου 
του νερού) 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
παιδιά όλων των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). 

 
 Για το Νηπιαγωγείο και τις 

πρώτες τέσσερις τάξεις του 
Δημοτικού… 

    (Α μπε μπα μπλομ… που 
τρέχει  το νερό….). 

 

 

                                               

«Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα….»  
 (Μονοήμερο και Διήμερο) 



Ευρωπαϊκό γεωπάρκο 



Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα… 

          

        

     





Απολιθωμένα σφουγγάρια 



Στης Αμάλθειας τη γη, 
  χρώμα, άρωμα, ζωή» 

   
      
 
 
 
     
 

         Βιοποικιλότητα και ενδημισμός, ένα 
ταξίδι στο       

      θαυμαστό κόσμο της φύσης 
του Ψηλορείτη 

 
 Το πρόγραμμα εστιάζει στα 

ιδιαίτερα οικοσυστήματα του 
Ψηλορείτη, υπογραμμίζει τη 
σημασία του ενδημισμού και 
αναδεικνύει την αξία της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

 
 Απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, 

ΣΤ, Δημοτικού –Γυμνάσιου-
Λυκείου. 

 
 

 
   



Στόχοι του 
Προγράμματος: 

 Να κατανοήσουν την έννοια της 
βιοποικιλότητας και του 
ενδημισμού 

 Να συσχετίσουν την ύπαρξη 
των συγκεκριμένων ειδών 
ζωής με το ιδιαίτερο γεωλογικό 
περιβάλλον της περιοχής 

 Να διαπιστώσουν βιωματικά 
τον κύκλο της ζωής σ’ αυτό το 
οικοσύστημα 

 Να ευαισθητοποιηθούν στη 
σημασία διατήρησης των 
ενδημικών ειδών και να 
προτείνουν λύσεις για την 
προστασία τους 

 Να εκφραστούν καλλιτεχνικά 
και να χαρούν τη φύση 

 



Φυσικό Πάρκο  
Ψηλορείτη 
 

 19 τύποι οικοτόπων.  
     Οι οικότοποι που 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
αριθμό ενδημικών φυτών είναι: 

 
  τα ασβεστολιθικά πρανή των 

ορεινών σχηματισμών 
(γκρεμνά) 

 
 τα φρύγανα και  

 
 οι χερσότοποι με τη χαμηλή και 

αραιή βλάστηση. 
 

 Αραιό δάσος 

 



Κρόκος των κρητικών 
βουνών (Crocus 
oreocreticus) 

Κολχικό το κρητικό  

( Colchicum cretense) 

Χιονόδοξα η νανώδης  

(Chionodoxa nana) 

Κρόκος του Sieber 

( Crocus sieberi) 
Ρωμούλεα ( Romulea 
bulbocodium) 







«Επίσκεψη στο σπίτι του βοσκού, 
ακολουθώντας το μονοπάτι του Αγίου 
Υακίνθου» 

Μονοήμερο –Διήμερο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο) 

 

 

 

       

   



Στόχοι του 
Προγράμματος: 

 

 

 να κατανοήσουν οι μαθητές τη φύση των 
δομικών υλικών της περιοχής και τον τρόπο 
χρήσης τους από τους κτηνοτρόφους 

 να συνειδητοποιήσουν το φυσικό 
συνταίριασμα των οικισμών με το φυσικό 
τοπίο  

 να προσεγγίσουν βιωματικά το Μιτάτο και να 
εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική του 
χώρου και τη χρηστική του λειτουργία 

 να ανιχνεύσουν το λιτό τρόπο του απλού 
ανθρώπου, ο οποίος λειτουργούσε στο μέτρο 
των πραγματικών του αναγκών 

 να αντιληφθούν πως ο άνθρωπος 
προσαρμόζεται δημιουργικά στο περιβάλλον 
του 

 να καλλιεργήσουν την αισθητική τους άποψη 
και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης του 
περιβάλλοντα κόσμου τους 

 να εκφραστούν καλλιτεχνικά 
  

 



      Οι χώροι του Μιτάτου 

 Μιτάτο 

 Κλειδόσπιτο ή 
Τυροκέλι 

 Μάντρα  

 



Κατασκευή καμπυλόσχημου Μιτάτου 



Ορτάκηδες ή Πατούλια ή 

Συζευτές 

 

Οι άνθρωποι  
του μιτάτου: 



Τυροκομική 



 



Ανακαλύπτω το μαγικό κόσμο 
 των σπηλαίων 



Σπήλαια του 
Ψηλορείτη 

 
• Καταγεγραμμένα 800 

•  Εξερευνημένα 400 

•  Βαθύτερο -860m 

•  Μακρύτερο >6.000m 

 



Οικολογικές ζώνες 
(Καλούστ Παραγκαμιάν, ΙΣΕΕ) 

Ζώνη 
εισόδου 

Εύφωτη
ζώνη 

Σκοτεινή ζώνη 
μεταβλητής 
σχετικής 
υγρασίας και 
θερμοκρασίας  

Σκοτεινή ζώνη 
σταθερής 
σχετικής 
υγρασίας και 
θερμοκρασίας  



Περιγραφή Σπηλαίων 

 Σταλακτίτες 

 

 Σταλαγμίτες 

 

 Κολώνες 

 

 Θάλαμοι, Διάδρομοι, 
Στοές 



Σπηλαιοθέματα  



Η ζωή στο σκοτάδι 

Τρωγλόξενα  

       (γεννιούνται έξω από σπήλαιο, ζουν 

περιστασιακά εκεί) 

 

Τρωγλόφιλα  

       (ζουν με ευκολία μέσα και έξω από το σπήλαιο) 

 

Τρωγλόβια  

         (δεν αφήνουν ποτέ στο σπήλαιο) 

 



Δραστηριότητες  
στο πεδίο    



 
Πως το Φυσικό Περιβάλλον 

γεννά Πολιτισμό…. 
η τέχνη της Υφαντικής 

η τέχνη της Ζυμοπλαστικής 
η τέχνη της Κεραμικής 



Στόχοι του Προγράμματος: 
Το πρόγραμμα αφορά  

 την επίδραση του Φυσικού 
Περιβάλλοντος στην γέννηση, την 
παραγωγή και την εξέλιξη του 
Πολιτισμού.  

 Στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη 
υπάρχει πολιτισμική ποικιλία, 
παραγωγικές διαδικασίες των 
ανθρώπων, καλλιτεχνική έκφραση 
και δημιουργία.  

 Προσπαθούμε  να ανιχνεύσουμε με 
βιωματικά εργαστήρια τη σχέση 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 
φυσικό περιβάλλον και στο 
πολιτισμικό. 

 



  

 

 

 

 

 

 



 
Βιωματική 
προσέγγιση 
της Υφαντικής 
τέχνης: 

 Σύνδεση με την 
αρχαιότητα-διαχρονική 
προσέγγιση 

 Υφαντικές ύλες 

 Η διαδικασία της 
συλλογής του μαλλιού 

 Χειροχτένισμα-ξάσιμο 

 Βαφές νημάτων 

 Τυλιγάδιασμα  

   







Παραδοσιακοί Οικισμοί 
(Δημοτικό,Γυμνάσιο,Λύκειο) 
Μονοήμερο -Διήμερο 

 

 

 Το πρόγραμμα αφορά την 
αρχιτεκτονική και δόμηση 
παλιών και σύγχρονων 
κατοικιών της περιοχής.  

  να καλλιεργήσουν την 
αισθητική τους άποψη και να 
προτείνουν τρόπους βελτίωσης 
του περιβάλλοντα κόσμου τους 

 να εκφραστούν καλλιτεχνικά 

 

 

 
 
  
 

 
 
 





Πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος,  

Μονοήμερο για Ε, ΣΤ Δημοτικού-Γυμνάσιο 



Οι Στόχοι του Προγράμματος: 
με αφορμή το θεματικό έτος «Ενεργοί 
Πολίτες»  

 την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος 
 το οικολογικό αποτύπωμα του ανθρώπου 

σχηματίζεται αθροίζοντας τις καθημερινές 
του συνήθειες 

 η γή μας έχει πεπερασμένο μέγεθος και 
περιορισμένη ικανότητα να μας τροφοδοτεί 

 ο σημερινός τρόπος ζωής ξεπερνά την 
εκτιμώμενη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη 
κι ότι αυτό δεν οφείλεται εξ ίσου σε όλους 
τους κατοίκους του. 

 Να αμφισβητήσουν τις αξίες της 
υπερκαταναλωτικής κοινωνίας και να 
αποδέχονται λύσεις μικρού οικολογικού 
αποτυπώματος. 

 Να υποκινούν άτομα του περιβάλλοντος τους 
σε στάσεις και αξίες που προκρίνουν την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
κοινωνική δικαιοσύνη 
 



 





Είμαστε…ό,τι Τρώμε: διατροφικές συνήθειες και 
περιβάλλον (Μονοήμερο-Πιλοτική Εφαρμογή) 



 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά μεγάλων 
τάξεων του Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και του 
Γυμνασίου και θα λειτουργήσει πιλοτικά ως 
Μονοήμερο.  

 Το πρόγραμμα αφορά θέματα τροφής και 
διατροφής, καθώς η καθημερινή διατροφή 
αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία για κάθε 
ζωντανό οργανισμό. Η διαχείριση της τροφής 
ήταν η κινητήριος δύναμη στη διαμόρφωση του 
κόσμου μας.. 

 Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια του 
συγκεκριμένου προγράμματος, επιδιώκεται οι 
μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που 
αφορούν στην αειφορική διαχείριση των 
φυσικών πόρων, να ενημερωθούν σχετικά με το 
οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων, να 
προβληματιστούν και να αναπτύξουν στάσεις 
και δεξιότητες ώστε να βελτιώσουν τις 
καταναλωτικές τους συνήθειες. 

 

 



 Στόχοι του προγράμματος είναι: 
 Οι μαθητές: 

 -Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διατροφής ώστε να βελτιώσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες. 

 -Να αντιληφθούν πώς επιδρά το τοπικό περιβάλλον στη διαμόρφωση του διατροφικού πολιτισμού και πως επηρεάζει 
την ποιότητα τροφής και την υγεία.  

 -Να ενημερωθούν για την Κρητική διατροφή, να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα και να διαπιστώσουν την αξία κατανάλωσης 
τους. 

 -Να διαπιστώσουν ότι με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων ενδυναμώνεται η  τοπική οικονομία. 

 -Να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (μείωση καταναλωτισμού 
και του οικολογικού αποτυπώματος- Τροφοχιλιόμετρα). 

  -Να συνδέσουν το καταναλωτικό πρότυπο της σύγχρονης εποχής με την κατανάλωση ενέργειας, τα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα. 

 - Να συσχετίζουν την επιλογή της τροφής με τις διατροφικές ετικέτες στις συσκευασίες τροφίμων (ημερ. λήξης των 
προϊόντων- προέλευση-θρεπτικά συστατικά στοιχεία) και να ενημερωθούν για τον ασφαλή τρόπο συντήρησής τους.  

 - Να ενημερωθούν για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις συνέπειες που 

 έχουν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

 -Να αποκτήσουν πρωτοβουλία, να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

 



» 

 

 

 

 

 



υπ’ αριθμ. 19920/Δ2/6/2/2018 εγκριτική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
για την ίδρυση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ 
Ανωγείων   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   

 Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου 
«Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα 
Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες» από το ΚΠΕ 
Ανωγείων, για σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
της χώρας.  

 Συντονιστικός φορέας : ΚΠΕ Ανωγείων  

 Διάρκεια λειτουργίας : Τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-20.  



Οι Στόχοι: 
 Να γνωρίσουν  τη σημασία της γεωποικιλότητας ,των Γεωπάρκων και τη σημασία της ανάδειξής στους, 

καθώς τελούν υπό την αιγίδα της UNESCO 

 Η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη. 

 Η σύνδεση των γεωλογικών χαρακτηριστικών του Γεωπάρκου με τον ενδημισμό της περιοχής και τη 
διαμόρφωση του πολιτισμού. 

 Η ενημέρωση για τους κινδύνους που απειλούν την γεωποικιλότητα. 

 Να  ανακαλύψουν βιωματικά την ποικιλομορφία της ζωής στους γεώτοπους 

 Να αντιληφθούν πώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου διαμορφώνουν τον πολιτισμό αλλά 
και το χαρακτήρα των κατοίκων 

 Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις αρχικά σε τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούν σε επίπεδο 
σχολείων, να παράξουν προτάσεις, να ανταλλάξουν ιδέες, ώστε να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες 
που θα διαχειριστούν αυτές τις περιοχές 

 Να υπάρξει συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού που βρίσκονται σε ανάλογες περιοχές 

 Η προώθηση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η 
διάχυση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή ιδεών των μελών του Δικτύου 



Θεματικές Ενότητες: 
 Θεματικές Ενότητες 

 Γεωποικιλότητα και γεωλογική κληρονομιά 

 Καρστικά τοπία και Γεώτοποι 

 Νερό και Πετρώματα-Σπήλαια 

 Θέσεις Απολιθωμάτων 

 Γεωποικιλότητα και Βιοποικιλότητα 

 Γεωποικιλότητα και Φυσικοί Πόροι 

 Γεωποικιλότητα και Τοπική αρχιτεκτονική 

 Γεωποικιλότητα και Πολιτισμός 

 

 Γεωποικιλότητα και ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες-παρεμβάσεις 

 Γεωποικιλότητα και Τοπικά  Προϊόντα  

 Γεωποικιλότητα και Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση  

 Ο Ευρωπαϊκός και διεθνής χαρακτήρας των 
Γεωπάρκων 

 Μορφές Αναγλύφου-Μύθοι&Θρύλοι, 
Τοπωνύμια 

 Γεωποικιλότητα και φυσικές καταστροφές-
κλιματική αλλαγή 

 Ορθές παραδοσιακές πρακτικές και 
γεωποικιλότητα 

 Γεωποικιλότητα , βιώσιμη ανάπτυξη και 
εναλλακτικός τουρισμός 

 Ψηφιακή χαρτογράφηση αναγλύφου 

 

 



 Στο πλαίσιο αυτού του 
δικτύου, δημιουργήθηκε νέο 
πρόγραμμα με τίτλο: Το 
Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, 
ένα Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCOΤο πρόγραμμα 
απευθύνεται σε παιδιά  των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
ΕΠΑΛ, ΣΔΕ, ΕΕΕΚ).  



   





Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή 

σας !!!!Καλή σχολική χρονιά!!! 

Τηλ.2834031662 
Fax: 2834020335 
       2834031791 
mail@kpe-anogion.gr 
http://www.kpe-anogion.gr/cms/  
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