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 «Χηλαφώντασ τη Μνόμη τησ 
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Πνμγνάμμαηα Π.Γ. γηα ημ 2017-2018
 « Επίςκεψθ ςτο ςπίτι του βοςκοφ, ακολουκϊντασ το μοναπάτι του Αγίου Υακίνκου. » (Νθπιαγωγείο, 

Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Όταν το νερό αγκάλιαςε τθν πζτρα…. »
(Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Α Μπε Μπα Μπλομ… ποφ τρζχει το νερό; »
(Για Νθπιαγωγείο και τισ τζςςερισ πρώτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ)Μονοιμερο

 « Στθσ Αμάλκειασ τθ γθ, χρϊμα, άρωμα, ηωι. » (Βιοποικιλότθτα και ενδθμιςμόσ ςτον Ψθλορείτθ), 
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Πωσ το Φυςικό Περιβάλλον γεννά Πολιτιςμό… » 
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο( Μονοιμερο και Διιμερο)

 « Ανακαλφπτω τον μυςτικό  κόςμο των ςπθλαίων »
(Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Παραδοςιακοί οικιςμοί .»
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Ζϊντασ Αειφορικά: μειϊνοντασ το οικολογικό μασ αποτφπωμα »
(E, Σ Δθμοτικοφ-Γυμνάςιο), Μονοιμερο

 « Φυςικό και Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον: Αξίεσ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτο πλαίςιο τθσ Αειφορίασ
»
(Πιλοτικι εφαρμογι, μονοιμερο για μακθτζσ Ε, Σ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου)

 Είμαςτε…ό,τι τρϊμε: Πιλοτικι Εφαρμογι



Από το 2006, ζτοσ ίδρυςθσ του ΚΠΕ Ανωγείων, τα παρακάτω προγράμματα 
Π.Ε. ςχετίηονται με το Γεωπάρκο και τθν γεωποικιλότθτα

 « Επίςκεψθ ςτο ςπίτι του βοςκοφ, ακολουκϊντασ το μοναπάτι του Αγίου Υακίνκου. »
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Όταν το νερό αγκάλιαςε τθν πζτρα…. »
(Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Α Μπε Μπα Μπλομ… ποφ τρζχει το νερό; »
(Για Νθπιαγωγείο και τισ τζςςερισ πρώτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ)Μονοιμερο

 « Στθσ Αμάλκειασ τθ γθ, χρϊμα, άρωμα, ηωι. » (Βιοποικιλότθτα και ενδθμιςμόσ ςτον 
Ψθλορείτθ), 
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Πωσ το Φυςικό Περιβάλλον γεννά Πολιτιςμό… » 
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο( Μονοιμερο και Διιμερο)

 « Ανακαλφπτω τον μυςτικό  κόςμο των ςπθλαίων »
(Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο

 « Παραδοςιακοί οικιςμοί .»
(Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο), Μονοιμερο-Διιμερο



Ο Ψειμνείηεξ
 Έπεη εκηαπζεί ζημ 

δίθηομ Natura 2000,

 Έπεη παναθηενηζηεί 
ςξ Φοζηθό Πάνθμ θαη

 Ακήθεη ζημ Δίθηομ ηςκ 
Γονςπαηθώκ 
Γεςπάνθςκ. 



Γεωμορφολογία



Φοζηθό Πάνθμ 
Ψειμνείηε

 Πιμύζηα γεωιμγηθά 
παναθηενηζηηθά πμο 
απμηειμύκ βαζηθή αηηία 
γηα ημκ εκδεμηζμό ηεξ 
πιςνίδαξ θαη πακίδαξ 
ημο βμοκμύ



 To ακάγιοθμ ημο Ψειμνείηε ζε 
ζοκδοαζμό με ηηξ ηδηόηεηεξ ημο 
αζβεζημιηζηθμύ πεηνώμαημξ 

 επηηνέπεη ζημ μαζεηή 

 κα παναθμιμοζήζεη όιμοξ ημοξ 
μναημύξ θαη αζέαημοξ δνόμμοξ 
ημο κενμύ, αιιά θαη

 ηηξ ηεπκεηέξ πανεμβάζεηξ ημο 
ακζνώπμο γηα ηεκ 
εθμεηάιιεοζε ημο κενμύ. 

(Από ηα νς ημο ένςηα ζημ νμο 
ημο κενμύ)

 Τμ πνόγναμμα απεοζύκεηαη ζε 
παηδηά όιςκ ηςκ 
εθπαηδεοηηθώκ βαζμίδςκ 
(Δεμμηηθό, Γομκάζημ, Λύθεημ).

 Γηα ημ Νεπηαγςγείμ θαη ηηξ 
πνώηεξ ηέζζενηξ ηάλεηξ ημο 

Δεμμηηθμύ…

(Α μπε μπα μπιμμ… πμο 
ηνέπεη  ημ κενό….).

«Όηακ ημ κενό αγθάιηαζε ηεκ πέηνα….» 
(Μμκμήμενμ θαη Δηήμενμ)



Γονςπασθό γεςπάνθμ



Όηακ ημ κενό αγθάιηαζε ηεκ πέηνα…





Απμιζώμαηα:Απμηθία Θαιάζζηςκ ζπόγγςκ



Σηεξ Αμάιζεηαξ ηε γε,
πνώμα, άνωμα, δωή»

Βημπμηθηιόηεηα θαη εκδεμηζμόξ, έκα 
ηαλίδη ζημ      

ζαομαζηό θόζμμ ηεξ θύζεξ 
ημο Ψειμνείηε

 Τμ πνόγναμμα εζηηάδεη ζηα 
ηδηαίηενα μηθμζοζηήμαηα ημο 
Ψειμνείηε, οπμγναμμίδεη ηε 
ζεμαζία ημο εκδεμηζμμύ θαη 
ακαδεηθκύεη ηεκ αλία ηεξ 
δηαηήνεζεξ ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ.

 Απεοζύκεηαη ζε μαζεηέξ Δ, Γ, 
ΣΤ, Δεμμηηθμύ –Γομκάζημο-
Λοθείμο.



Σηόπμη ημο 
Πνμγνάμμαημξ:

 Να θαηακμήζμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ 
βημπμηθηιόηεηαξ θαη ημο 
εκδεμηζμμύ

 Να ζοζπεηίζμοκ ηεκ ύπανλε 
ηςκ ζογθεθνημέκςκ εηδώκ 
δςήξ με ημ ηδηαίηενμ γεςιμγηθό 
πενηβάιιμκ ηεξ πενημπήξ

 Να δηαπηζηώζμοκ βηςμαηηθά 
ημκ θύθιμ ηεξ δςήξ ζ’ αοηό ημ 
μηθμζύζηεμα

 Να εοαηζζεημπμηεζμύκ ζηε 
ζεμαζία δηαηήνεζεξ ηςκ 
εκδεμηθώκ εηδώκ θαη κα 
πνμηείκμοκ ιύζεηξ γηα ηεκ 
πνμζηαζία ημοξ

 Να εθθναζημύκ θαιιηηεπκηθά 
θαη κα πανμύκ ηε θύζε



Φοζηθό Πάνθμ 
Ψειμνείηε

 19 ηύπμη μηθμηόπςκ. 
Οη μηθόημπμη πμο 

ζογθεκηνώκμοκ ημ μεγαιύηενμ 
ανηζμό εκδεμηθώκ θοηώκ είκαη:

 ηα αζβεζημιηζηθά πνακή ηςκ 
μνεηκώκ ζπεμαηηζμώκ 
(γθνεμκά)

 ηα θνύγακα θαη 

 μη πενζόημπμη με ηε παμειή θαη 
αναηή βιάζηεζε.

 Αναηό δάζμξ



Κπόκορ των κπητικών 
βοςνών (Crocus 
oreocreticus)

Κολσικό το κπητικό 

( Colchicum cretense)

Χιονόδοξα η νανώδηρ 

(Chionodoxa nana)

Κπόκορ τος Sieber

( Crocus sieberi)
Ρωμούλεα ( Romulea 
bulbocodium)







«Γπίζθερε ζημ ζπίηη ημο βμζθμύ, 
αθμιμοζώκηαξ ημ μμκμπάηη ημο Αγίμο 
Υαθίκζμο»

Μμκμήμενμ –Δηήμενμ (Νεπηαγςγείμ-Δεμμηηθό

Γομκάζημ-Λύθεημ)



Καηαζκευή καμπυλόζχεμου Μιηάηου





Ονηάθεδεξ ή Παημύιηα ή 

Σοδεοηέξ

Οη άκζνςπμη 
ημο μηηάημο:



Τυποκομική





Ακαθαιύπης ημ μαγηθό θόζμμ
ηςκ ζπειαίςκ



Σπήιαηα ημο 
Ψειμνείηε

• Καηαγεγναμμέκα 800

• Γλενεοκεμέκα 400

• Βαζύηενμ -860m

• Μαθνύηενμ >6.000m



Πενηγναθή Σπειαίςκ

 Σηαιαθηίηεξ

 Σηαιαγμίηεξ

 Κμιώκεξ

 Θάιαμμη, Δηάδνμμμη, 
Σημέξ



Σπειαημζέμαηα



Ε δςή ζημ ζθμηάδη

Τπωγλόξενα

(γεννιούνηαι έξω από ζπήλαιο, δουν 

πεπιζηαζιακά εκεί)

Τπωγλόθιλα 

(δουν με ευκολία μέζα και έξω από ηο ζπήλαιο)

Τπωγλόβια

(δεν αθήνουν ποηέ ζηο ζπήλαιο)









Δναζηενηόηεηεξ 
ζημ πεδίμ   



Πςξ ημ Φοζηθό Πενηβάιιμκ
γεκκά Πμιηηηζμό….

ε ηέπκε ηεξ Υθακηηθήξ
ε ηέπκε ηεξ Δομμπιαζηηθήξ

ε ηέπκε ηεξ Κεναμηθήξ





Βηςμαηηθή 
πνμζέγγηζε 
ηεξ Υθακηηθήξ 
ηέπκεξ:

 ϑνδεςη με την 
αρχαιϐτητα-διαχρονικό 
προςϋγγιςη

 Τφαντικϋσ ϑλεσ

 Η διαδικαςύα τησ 
ςυλλογόσ του μαλλιοϑ

 Φειροχτϋνιςμα-ξϊςιμο

 Βαφϋσ νημϊτων

 Συλιγϊδιαςμα 







Παραδοςιακοί Οικιςμοί
(Δεμμηηθό,Γομκάζημ,Λύθεημ)
Μμκμήμενμ -Δηήμενμ

 Τμ πνόγναμμα αθμνά ηεκ 
ανπηηεθημκηθή θαη δόμεζε 
παιηώκ θαη ζύγπνμκςκ 
θαημηθηώκ ηεξ πενημπήξ. 

 κα θαιιηενγήζμοκ ηεκ 
αηζζεηηθή ημοξ άπμρε θαη κα 
πνμηείκμοκ ηνόπμοξ βειηίςζεξ 
ημο πενηβάιιμκηα θόζμμο ημοξ

 κα εθθναζημύκ θαιιηηεπκηθά





υπ’ αρικμ. 19920/Δ2/6/2/2018 εγκριτικι απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
για τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου του ΚΠΕ 
Ανωγείων   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Σην ύδρυςη και λειτουργύα του Εθνικοϑ Θεματικοϑ Δικτϑου 
«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. 

 υντονιςτικϐσ φορϋασ : ΚΠΕ Ανωγείων 

 Διϊρκεια λειτουργύασ : Σα ςχολικϊ ϋτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-20. 



Οι Στόχοι:
 Να γνωρύςουν  τη ςημαςύα τησ γεωποικιλϐτητασ ,των Γεωπϊρκων και τη ςημαςύα τησ ανϊδειξόσ ςτουσ, 

καθώσ τελοϑν υπϐ την αιγύδα τησ UNESCO

 Η ανϊδειξη τησ φυςικόσ κληρονομιϊσ του Γεωπϊρκου του Χηλορεύτη.

 Η ςϑνδεςη των γεωλογικών χαρακτηριςτικών του Γεωπϊρκου με τον ενδημιςμϐ τησ περιοχόσ και τη 
διαμϐρφωςη του πολιτιςμοϑ.

 Η ενημϋρωςη για τουσ κινδϑνουσ που απειλοϑν την γεωποικιλϐτητα.

 Να  ανακαλϑψουν βιωματικϊ την ποικιλομορφύα τησ ζωόσ ςτουσ γεώτοπουσ

 Να αντιληφθοϑν πώσ τα μορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του τϐπου διαμορφώνουν τον πολιτιςμϐ αλλϊ 
και το χαρακτόρα των κατούκων

 Να αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ αρχικϊ ςε τοπικϐ επύπεδο, να ςυνεργαςτοϑν ςε επύπεδο 
ςχολεύων, να παρϊξουν προτϊςεισ, να ανταλλϊξουν ιδϋεσ, ώςτε να γύνουν οι αυριανού ενεργού πολύτεσ 
που θα διαχειριςτοϑν αυτϋσ τισ περιοχϋσ

 Να υπϊρξει ςυνεργαςύα με ςχολεύα του εξωτερικοϑ που βρύςκονται ςε ανϊλογεσ περιοχϋσ

 Η προώθηςη των δραςτηριοτότων του Εθνικοϑ Θεματικοϑ Δικτϑου Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, η 
διϊχυςη καλών πρακτικών και η ανταλλαγό ιδεών των μελών του Δικτϑου



Θεματικζσ Ενότθτεσ:
 Θεματικέσ Ενότητεσ

 Γεωποικιλϐτητα και γεωλογικό κληρονομιϊ

 Καρςτικϊ τοπύα και Γεώτοποι

 Νερϐ και Πετρώματα-πόλαια

 Θϋςεισ Απολιθωμϊτων

 Γεωποικιλϐτητα και Βιοποικιλϐτητα

 Γεωποικιλϐτητα και Υυςικού Πϐροι

 Γεωποικιλϐτητα και Σοπικό αρχιτεκτονικό

 Γεωποικιλϐτητα και Πολιτιςμϐσ

 Γεωποικιλϐτητα και ανθρωπογενεύσ 
δραςτηριϐτητεσ-παρεμβϊςεισ

 Γεωποικιλϐτητα και Σοπικϊ  Προώϐντα 

 Γεωποικιλϐτητα και Περιβαλλοντικό 
Εκπαύδευςη 

 Ο Ευρωπαώκϐσ και διεθνόσ χαρακτόρασ των 
Γεωπϊρκων

 Μορφϋσ Αναγλϑφου-Μϑθοι&Θρϑλοι, 
Σοπωνϑμια

 Γεωποικιλϐτητα και φυςικϋσ καταςτροφϋσ-
κλιματικό αλλαγό

 Ορθϋσ παραδοςιακϋσ πρακτικϋσ και 
γεωποικιλϐτητα

 Γεωποικιλϐτητα , βιώςιμη ανϊπτυξη και 
εναλλακτικϐσ τουριςμϐσ

 Χηφιακό χαρτογρϊφηςη αναγλϑφου



 Σο Δύκτυο θα ϋχει 3ετό διϊρκεια. Η 
ςυμμετοχό μιασ ςχολικόσ ομϊδασ ςτο 
δύκτυο θα πρϋπει να ϋχει διϊρκεια ενϐσ 
ςχ. ϋτουσ τουλϊχιςτον.

 Επύςησ η περιβαλλοντικό ομϊδα θα 
πρϋπει να υλοποιεύ πρϐγραμμα με θϋμα 
που εντϊςςεται ςτην ευρϑτερη 
θεματολογύα του δικτϑου και να 
αποτελεύται απϐ 25-30 μαθητϋσ των 
τϊξεων του Δημοτικοϑ, και ϐλων των 
τϊξεων του Γυμναςύου και του Λυκεύου. 

 Με την ολοκλόρωςη τησ ανϊπτυξησ του 
δικτϑου, ςτϐχοσ εύναι η ϋνταξη 100 
ςχολικών μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςε ϐλη την 
Ελλϊδα. 

 Mϋχρι ςόμερα 45 ςχολεύα

 Όλεσ οι διευθϑνςεισ τησ 
Ελλϊδασ

 13 ΚΠΕ

 υντονιςτικό και 
Παιδαγωγικό Ομϊδα και 
υνεργαζϐμενα ΚΠΕ 

 Παραγωγό εκπαιδευτικοϑ 
υλικοϑ και επιμορφωτικϊ 
ςεμινϊρια



υνεργαηόμενοι Φορείσ:
 Εκτϐσ των θεςμικών παραγϐντων τησ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, Διευθϑνςεισ Εκπαύδευςησ και Γραφεύα χολικών 

Δραςτηριοτότων, ϊλλα ΚΠΕ, ςτο δύκτυο πρϐκειται να ςυμμετϊςχουν: 

 Αναπτυξιακό Εταιρεύα ΑΚΟΜ-Μ Χηλορεύτησ 

 Ελληνικϐ Υϐρουμ Γεωπϊρκων

 Παγκϐςμιο Γεωπϊρκο Χηλορεύτη

 Υορεύσ Διαχεύριςησ Γεωπϊρκων

 ΑΕΙ – ΣΕΙ (ΠΣΔΕ, κ.α.) 

 ΙΝΠΕ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

 ΓΕΨΣΕ(ΓΕΨΣΕΦΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΡΗΣΗ) 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 WWF παρϊρτημα Κρότησ 

 Μουςεύο Υυςικόσ Ιςτορύασ Πανεπιςτημύου Κρότησ 

 Παλαιοντολογικϐ Μουςεύο Ρεθύμνου - Μουςείο Γουλανδρή Φυςικήσ Ιςτορίασ 

 Μη Κυβερνητικϋσ Περιβαλλοντικϋσ Οργανώςεισ 

 Ορειβατικού, Περιηγητικού ϑλλογοι 

 Ομϊδεσ Διϊςωςησ (Ε.Ε., Ε.Ο.Δ κ.α) 

 Μουςεύα και Κϋντρα Πληροφϐρηςησ (π.χ. Μουςεύα Υυςικόσ Ιςτορύασ, Αρχαιολογικϊ Μουςεύα, Μουςεύο Ρεθϑμνησ, 
Μουςεύο Ελεϑθερνασ, Κϋντρο Αρχαιολογικόσ Πληροφϐρηςησ Ανωγεύων, Λαογραφικϊ Μουςεύα) 

 Εφορεύεσ Προώςτορικών και Κλαςςικών Αρχαιοτότων και Νεοτϋρων Μνημεύων 

 Δόμοι 

 πηλαιολογικού ϑλλογοι 

 Παλαιοντολογικϊ Μουςεύα 



ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ-ΜΙΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ

 ΓΕΨΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ & ΔΙΚΣΤΑ ΠΑΓΚΟΜΙΨΝ ΓΕΨΠΑΡΚΨΝ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΗ 
ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

 Σο πρϐγραμμα Παγκϐςμιων Γεωπϊρκων UNESCO

 Σα ελληνικϊ και ευρωπαικϊ Γεωπϊρκα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ –ΟΡΑΜΑ ΟΦΕ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ «Περιοχών UNESCO 
Κρότησ»

 1Ο Διεθνϋσ υνϋδριο 

 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ

Ανάδειξη και αξιοποίηςη τησ γεωλογικήσ και φυςικήσ κληρονομιάσ και τοπική ανάπτυξη 

Αθόνα  17 και 18  ΜαϏου 2018 



Επιμόρφωςθ-Προγράμματα-Δικτφωςθ  





Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή 

σας !!!!

Τηλ.2834031662
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