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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 

Τουρισμού  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας 

προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και στο 

πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και 

Περιβάλλον» που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών, καλεί μαθητές/μαθήτριες και 

εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προτεινόμενες δράσεις σχετικές με τον 

αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. 

 Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού καθιερώθηκε από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στις 27 Σεπτέμβρη, με στόχο την ευαισθητοποίηση 

της παγκόσμιας κοινότητας για την αξία του Τουρισμού στο πεδίο της κοινωνίας, του 

πολιτισμού, της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και την ανάδειξη της συμβολής του 
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τουρισμού στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Ο φετινός εορτασμός 

έχει τίτλο “Rethink Τourism” - «Επανεξετάζοντας τον Τουρισμό» και προσβλέπει 

στην επανεξέταση και στον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού παγκοσμίως. 

Ιδιαίτερα, κατά την εποχή της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας του κορωνοϊού 

δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις για την προοπτική της τουριστικής 

ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη.   

Επειδή, σκοπός του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός 

και περιβάλλον» είναι η εκπαίδευση για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για 

την ανάπτυξη του Αειφόρου τουρισμού, η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται τον 

σεβασμό στο περιβάλλον και την αναβάθμισή του, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ 

Αρχανών προτείνει δραστηριότητες, με σύνθημα της Ημέρας: «Επανεξετάζω την 

τουριστική ανάπτυξη του τόπου μου». 

Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

1. Φωτογραφία ή φωτογραφικό κολάζ από σημείο/σημεία της περιοχής σας που 

πιστεύετε ότι αξίζει να προβληθούν (μνημείο, πάρκο, γεώτοπος, φυσικό τοπίο, 

κτίριο κ.ά.). Μπορείτε να αναρτάτε τις φωτογραφίες/τα κολάζ μέχρι τις 21 

Οκτωβρίου 2022 στο padlet που βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

https://padlet.com/kpearchanon/wtzmax9pyrs05w8e 

Θα επιλεγούν οι πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για χρήση σε αφίσες 

προβολής του Δικτύου.  

2. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του διαδραστικού – αφηγηματικού χάρτη του 

ΚΠΕ Αρχανών, με την αποστολή υλικού για την περιοχή σας. Πληροφορίες για τον 

χάρτη μπορείτε να βρείτε εδώ: ΧΑΡΤΗΣ_ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ    

Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας για τον χάρτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Σκοπός της δημιουργίας του αφηγηματικού χάρτη είναι να 

συμβάλει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την οργάνωση 

επισκέψεων με βάση τις αρχές του αειφόρου τουρισμού. 

3. Υλοποίηση βιωματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, προτείνονται οι εξής: α) 

Για μαθητές/τριες Γ – Στ΄ Δημοτικού. Μπορείτε να βρείτε τη δραστηριότητα εδώ: 

«Κι αν ήταν στον τόπο μας;»  

β) Δραστηριότητα για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου: «Επανεξετάζοντας την 

τουριστική ανάπτυξη του τόπου μου»   

Μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες ή κείμενα από τις δράσεις σας μέχρι τις 21 

Οκτωβρίου 2022 στο padlet που βρίσκεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://padlet.com/kpearchanon/wtzmax9pyrs05w8e
http://www.kpearchanon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=256
https://drive.google.com/file/d/1Ilb37cYTyzlQN8bJDQwWumdJiImAI5RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNrDshJNfA_Hk2a56aXAt_KmtVLolo8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNrDshJNfA_Hk2a56aXAt_KmtVLolo8e/view?usp=sharing
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 Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών σε θέματα 

Τουρισμού σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής 

τους, ώστε να εντοπίσουν αδυναμίες και αρνητικές επιπτώσεις της άναρχης 

τουριστικής ανάπτυξης και να επεξεργαστούν τις δυνατότητες επανεξέτασής του. 

  

Η Υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών  

 

 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας   
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