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εκηλάξην Δ.Θ.Γ. ΚΠΔ Αλσγείσλ

«Ψειαθώληαο ηε κλήκε ηεο γεο κέζα από ηε 

γεωπνηθηιόηεηα, ηα Γεωπάξθα θαη ηηο 

αλζξωπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο»

11, 12 & 13 Ματνπ 2018

Η Πεξηβαιινληηθή 

Εθπαίδεπζε/Ε.Α.Α ζηα Παγθόζκηα 

Γεωπάξθα UNESCO ζηελ 

Ειιάδα



 «Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ αλάπηπμε 

ζαθνύο αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνινγηθή αιιειεμάξηεζε ζε αζηηθέο 

θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν δπλαηόηεηα 

απόθηεζεο γλώζεωλ, αμηώλ, ζηάζεωλ, αθνζίωζεο θαη 

δεμηνηήηωλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεύζεη θαη λα 

θαιπηεξεύζεη ην πεξηβάιινλ. Σπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέωλ 

πξνηύπωλ ζπκπεξηθνξάο, αηόκωλ, νκάδωλ, θνηλωληώλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ.»

 UNESCO, Σηθιίδα 1977
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Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε

Πεξηβαιινληηθέο 
επηζηήκεο

Οηθνινγία
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Αεηθνξία

Οηθνλνκία

Πεξηβάιινλ Κνηλσλία

Κέξδνο, κείσζε 

θόζηνπο, νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, έξεπλα & 

αλάπηπμε

Δπίπεδν δηαβίσζεο, 

παηδεία, δηθαηνζύλε, 

εηξήλε, ίζεο επθαηξίεο, 

ηζόηεηα θύισλ, 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο, 

αμηνπξεπήο εξγαζία 

Υξήζε θπζηθώλ πόξσλ, 

Ηζηνξία, πνιηηηζκόο, 

πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε, πξόιεςε 

ξύπαλζεο
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 Κξηηηθή ζθέςε, 

Κνηλσληθή 

ππεπζπλόηεηα, 

ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε 

απνθάζεσλ

Γλώζεηο

ηάζεηο

Αμίεο 

πλαηζζήκαηα

Γξάζε
Δλεξγόο 

πνιηηεηόηεηα
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«εκπέδσζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε», 
κέζα από ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ  θαη ηεο 
όμπλζεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο

Μέζα από ηελ Π.Δ. νη καζεηέο ζεσξνύλ 
ηα πξνβιήκαηα δηθά ηνπο, ηα κειεηνύλ θαη  
πξνεηνηκάδνληαη γηα ζπλεηδεηή θαη γόληκε 
παξέκβαζε ζηα ηεθηαηλόκελα –
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο πνιηηεηόηεηαο
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θηλήζεηο ηεθηνληθώλ πιαθώλ (1.34΄)

ύγθιηζε ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ πνπ 

θέξνπλ σθεάλεην θινηό (1.28΄)

Plate tectonics (2.36΄)

Γεσινγηθή Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο θαη 

ηεο Διιάδαο (12.42΄)

Δμσγελείο δπλάκεηο (6.51΄)Δλδνγελείο δπλάκεηο (7.55΄)

https://www.youtube.com/watch?v=5O2uyk_x-04
https://www.youtube.com/watch?v=fk0VtLqTlwA
https://www.youtube.com/watch?v=fk0VtLqTlwA
https://www.youtube.com/watch?v=QsGf1HuAS6I
https://www.youtube.com/watch?v=LobpdTPsFP4
https://www.youtube.com/watch?v=kXLwP5iYPSM
https://www.youtube.com/watch?v=kXLwP5iYPSM
https://www.youtube.com/watch?v=QsGf1HuAS6I
https://www.youtube.com/watch?v=7zRGB9HlNsM


 ΓΑΗΑ (πιηθή πιεπξά ηνπ θόζκνπ)

 Δληαίνο ρώξνο

 Γεσινγηθή θιεξνλνκηά εμέρνπζαο ζεκαζίαο 
παγθνζκίσο

 Αμηνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε βαζηθώλ δεηεκάησλ ηεο 
θνηλσλίαο

 πλδπάδεη ηε δηαηήξεζε κε ηε βηώζηκε 
αλάπηπμε

 πκκεηνρή ηνπηθώλ θνηλνηήησλ
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 αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ 

 πξνώζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 
πνιπκνξθίαο

 δηάδνζε ηεο εθπαίδεπζεο

 ελίζρπζε ησλ επηζηεκώλ 

 ελίζρπζε ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο 
κεηαμύ ησλ ιαώλ, κε ζεβαζκό ζηηο αμίεο 
θάζε πνιηηηζκνύ θαη θνπιηνύξαο

 Πξνζηαζία Γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο
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Πνιηηηζκόο –

πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία



12

Πεδίν Δθπαίδεπζεο -
Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο/Δ.Α.Α –
εθπαίδεπζεο ζηελ ελεξγό 

πνιηηεηόηεηα

Πεδίν δξάζεο -
αληηπαξαζέζεσλ
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ελίζρπζε ησλ επηζηεκώλ  

- πξνζηαζία γεσινγηθήο 

θιεξνλνκηάο
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Πεδίν γλώζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο 

ελίζρπζε ηεο 

νπζηαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο 

κεηαμύ ησλ ιαώλ

δηνξγαλώλνπλ δηεζλή ζεκηλάξηα θαη

ζρνιεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηθαλώλ ζηειερώλ

λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ

γεσπάξθσλ ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζόκελεο

ρώξεο

http://www.lesvosmuseum.gr/site/home/ws/primary+menu/news-events/nea/idisis/2017/June/diethnes_therino_sxoleio_2017*.csp;jsessionid=6EB7D143E6F964819D0D475B728EEB23?mode=print
http://www.lesvosmuseum.gr/site/home/ws/primary+menu/news-events/nea/idisis/2017/June/diethnes_therino_sxoleio_2017*.csp;jsessionid=6EB7D143E6F964819D0D475B728EEB23?mode=print


 ζπκβάινπλ ζηελ βηώζηκε ηνπηθή αλάπηπμε

αγξνηηθώλ, λεζησηηθώλ θαη δπζπξόζηησλ

πεξηνρώλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο

αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ

 ...Ζ αλάγθε γηα επαλαθνξά θαη αλάπηπμε ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνπξηζκνύ

ηεο γλώζεο, ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο ληόπηνπο θαη ηεο επαθήο κε

ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θαη

πξνώζεζε ηνπ βηώζηκνπ θαη ππεύζπλνπ ηνπξηζκνύ, πνπ αζπάδεηαη ηηο

βαζηθέο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο (Γξ Υαξάιακπνο Φαζνπιάο)
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πξνσζνύλ ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ 

ζε θαηλνύξηα πεδία δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ππαίζξνπ

Νέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο



 ζπκβάιινπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηζόηεηαο ησλ 

δύν θύισλ κέζα από ηε πξνώζεζε ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
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http://www.sitiapress.gr/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8
http://www.sitiapress.gr/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8
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Γλσξηκία  - Γεκηνπξγία νκάδαο



Υαηξεηηζκόο Γεκάξρνπ εηείαο, 

θνπ  Θνδσξή Παηεξάθε

πλεξγαζία κε Ο.Σ.Α. – εθπαίδεπζε ζηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα
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πλεξγαζία κε θνξείο– εθπαίδεπζε ζηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα



Δπίζθεςε ζην ζπήιαην ηνπ Κάησ 

Πεξηζηεξά, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Φπζηνιαηξηθνύ Οξεηβαηηθνύ πιιόγνπ 

εηείαο 

Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Μειέηε Πεδίνπ
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παξνπζίαζε ηεο Μνπζεηνβαιίηζαο 

Βνπκβνπιάθεο Υάξεο, Αλαπιεξσηήο 

Τπεύζπλνο  ηνπ ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο

Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Μνπζεηνπαηδαγσγηθή Μέζνδνο
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Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Δξγαζηήξην γηα ηα ηνπηθά πξντόληα
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ύζθημε ζρέζεσλ κέζα 

από ην εξγαζηήξην!



Πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη ζην ηκήκα 

ηνπ Δπξσπατθνύ κνλνπαηηνύ Δ4 κέζα 

από ην θαξάγγη ησλ λεθξώλ έσο ηελ 

Κάησ Εάθξν
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Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη
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Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη



Ξεξόθακπνο – Ακκνζίλεο (παξάθηηνο γεώηνπνο)

Φνηληθόδαζνο-Βάη
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Αξραηνινγηθόο ρώξν ηεο Κάησ Εάθξνπ – Φύζε 

& πνιηηηζκόο
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Μνλή Σνπινύ – Φύζε & Πνιηηηζκόο 
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Μνλή Σνπινύ – Φύζε & Πνιηηηζκόο 



Κάησ Εάθξνο. Σν ζήκεξα θαη ην ρζεο 

– νη άλζξσπνη θαη ηα επαγγέικαηα
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Πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη από ηελ πεγή 

ηεο Δπάλσ Εάθξνπ (πδξνγεσινγηθόο 

γεώηνπνο) κέρξη ην ηνπηθό κνπζείν 

θπζηθήο ηζηνξίαο
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Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη
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Υξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ ηερληθώλ – Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη

Σν ζπίηη ηνπ 

παππνύ!



Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο-επαθή 

κε ηελ πνηθηιόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
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Πξνθνξηθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο 

ζην Καξύδη εηείαο
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Σν ζρνιείν - ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο 

ζην Καξύδη εηείαο
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ΜΑΡΗΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑΆλλα

ΝΗΚΟ

ΑΠΑΗΑ

ΑΡΗΣΔΑ
ΚΑΣΔΡΗΝΑ

ΒΗΒΖ

ΚΧΣΑΟΛΤΜΠΗΑ

ΥΡΤΟΤΛΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΔΚΣΑΡΗΑ

ΒΗΚΤΜΑΡΙΝΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΗΑΝΝΑ

ΟΜΑΓΑ

ΠΤΡΟ

ΜΑΡΗΛΔΝΑ

ΒΑΗΛΗΚΖ

ΓΗΑΝΝΖ
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εκηλάξην Γεσπάξθνπ  

εηείαο – 18 έσο 21-06-2016
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 17 ΣΟΥΟΤ 

ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
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17 ΣΟΥΟΗ ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

https://www.linkedin.com/pulse/teaching-sdgs-17-goals-transform-our-world-classrooms-marshall
https://www.linkedin.com/pulse/teaching-sdgs-17-goals-transform-our-world-classrooms-marshall
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
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Δλληνικά Γεωπάρκα Ελληνικό 

Forum Γεωπάρκων

Γεσπάξθν εηείαο

http://www.hellenicgeoparks.gr/?page_id=46


 ην Απνιηζσκέλν Γάζνο Λέζβνπ (2000) –

επέθηαζε ζε νιόθιεξν ην λεζί

 ην Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε (2001)

 ην Δζληθό Πάξθν Υεικνύ – Βνπξατθνύ (2009)

 ε πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ – Αώνπ 

(2010)

 Φπζηθό Πάξθν εηείαο (2015-Γίθηπν 

Δπξσπατθώλ Γεσπάξθσλ)
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Γεωπάρκο Λέζβοσ

44

http://www.lesvosgeopark.gr/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85/


Γεωπάρκο Ψηλορείηη, Δκπαιδεσηικά 

Προγράμμαηα

45

http://www.psiloritis-natural-park.gr/Ekpaideutika-programmata/1/12.html
http://www.psiloritis-natural-park.gr/Ekpaideutika-programmata/1/12.html
http://www.psiloritis-natural-park.gr/1/20.news


Γεωπάρκο Ψηλορείηη, Κένηρο Πληροθόρηζης

 Σν θύξην έξγν ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο 

είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε όρη 

κόλν ησλ επηζθεπηώλ, αιιά θαη καζεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

ηνπ Γεσπάξθνπ Φεινξείηε κέζα από εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα επίζθεςεο θαη 

μελάγεζεο.

46

http://www.psiloritis-natural-park.gr/1/20.news
http://www.psiloritisgeopark.gr/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/


Γεωπάρκο Ψηλορείηη, Γιαδραζηικός 

τάρηης γεωηόπων
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http://staridasgeography.gr/psiloritis-geosites/
http://staridasgeography.gr/psiloritis-geosites/
http://www.psiloritis-natural-park.gr/Ekpaideutika-programmata/1/12.html


Γεώηοποι

Γεώηνπνη  : 

 ρεκαηηζκνί πεηξσκάησλ

 ζέζεηο απνιηζσκάησλ

 εληππσζηαθέο κνξθέο ηνπ αλαγιύθνπ

 ζπήιαηα θαη άιιεο θαξζηηθέο κνξθέο, 

πηπρώζεηο θαη ξήγκαηα ησλ 

πεηξσκάησλ

48

http://www.psiloritisgeopark.gr/%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9/
http://www.psiloritisgeopark.gr/%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9/


Γεωπάρκο Βίκοσ-Αώοσ, γεωδιαδρομές

49

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=0192918bbf9a4db68ba6a92d2dae3999
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=0192918bbf9a4db68ba6a92d2dae3999
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=0192918bbf9a4db68ba6a92d2dae3999
http://vikosaoosgeopark.com/


Φαράγγι ηοσ Βίκοσ

50

Καηαθόξπθνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί

ελαιιαγή νηθνζπζηεκάησλ

 πινύζηα βηνπηθνηιόηεηα 

έλα από ηα ιίγα ελαπνκείλαληα 

θαηαθύγηα άγξηαο δσήο ζηελ Δπξώπε

Έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν Guiness 

(2005) σο ην πην βαζύ θαξάγγη ηνπ θόζκνπ

http://www.psiloritisgeopark.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
http://www.psiloritisgeopark.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/


Γεωπάρκο Σηηείας

51

http://www.sitia-geopark.gr/
http://www.psiloritisgeopark.gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/


Γεωπάρκο Σηηείας, τάρηης, γεώηοποι

52

http://www.sitia-geopark.gr/
http://www.fdchelmos.gr/el/


Γεωπάρκο Χελμού-Βοσραϊκού

53

http://www.hellenicgeoparks.gr/?page_id=83
http://www.hellenicgeoparks.gr/?page_id=83
http://www.hellenicgeoparks.gr/?page_id=83


Δθνικό Πάρκο Χελμού-Βοσραϊκού
 ε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή

Υεικνύ-Βνπξατθνύ εληάζζεηαη ζηελ

θαηεγνξία ησλ Δζληθώλ Πάξθσλ.

 Δζληθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη

εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή

βηνινγηθήο ζεκαζίαο. ηηο πεξηνρέο

απηέο πξνζηαηεύεηαη ην θπζηθό

πεξηβάιινλ από θάζε

δξαζηεξηόηεηα ή επέκβαζε πνπ

είλαη δπλαηόλ λα κεηαβάιιεη ή λα

αιινηώζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε,

ζύλζεζε ή εμέιημε ηνπ.
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http://www.fdchelmos.gr/el/park.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park.html
http://www.fdchelmos.gr/el/


Προζηαηεσόμενη περιοτή εθνικού Πάρκοσ 

Χελμού-Βοσραϊκού
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εθηείλεηαη ζηνπο λνκνύο Αραΐαο θαη Κνξηλζίαο θαη 

νξηνζεηείηαη από ηνπο πδξνθξίηεο ησλ πνηακώλ Βνπξατθνύ, 

Κξάζη, Αξναλίνπ θαη ηελ παξαιηαθή δώλε ηνπ Γηαθνπηνύ

http://www.fdchelmos.gr/el/park/2011-12-29-15-42-21.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park/2011-12-29-15-42-21.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park/2011-12-29-15-42-21.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park/2011-12-29-15-42-21.html
http://www.fdchelmos.gr/el/park.html


Γεωπάρκο Χελμού-Βοσραϊκού, 

Σπήλαιο Λιμνών
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http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.kastriacave.gr/
http://www.fdchelmos.gr/el/park/2011-12-29-15-42-21.html

