
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

_________________ 
«“Αει” διδαζκόμενοι ζηο  “αει” ηηρ Αειθοπίαρ» - Οι εκπαιδεςηικοί ηηρ 

Κπήηηρ μαθαίνοςν για ηην Αειθοπία  

 

«Γεξάζθσ αεη δηδαζθόκελνο» είρε πεη ν Σόισλαο, έλαο από ηνπο 7 ζνθνύο ζηελ 

αξραία Αζήλα, πνπ έδεζε 100 ρξόληα πξηλ ηνλ Σσθξάηε. Απηή ηε θξάζε 

κεηνπζίσζαλ ζε πξάμε εθπαηδεπηηθνί από όιε ηελ Κξήηε πνπ ζπκκεηείραλ ζην 2
ο
 

Θεπινό σολείο Εκπαίδεςζηρ για ηην Αειθοπία πνπ νξγαλώζεθε από ηελ 

Σπληνλίζηξηα Εθπαίδεπζεο Κξήηεο ηνπ ΠΕ.Κ.ΕΣ. Κξήηεο (https://pekes.pdekritis.gr/)  

Αμαλία Φιλιππάκη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύιινγν Εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ «Δνκήληθνο Θενηνθόπνπινο» θαη ηελ ΕΛΜΕ Ηξαθιείνπ, κε 

ηελ ζηήξημε ηνπ Δήκνπ Πιαηαληά ζηα Φαληά θαη ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Φαλίσλ.  

Σην επηκνξθσηηθό απηό ζεκηλάξην πνπ αθνξνύζε ζηελ «Εθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθνξία» νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ δηδάρηεθαλ βησκαηηθά ζε κεζόδνπο θαη 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε δηδάζθνληαο, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζέβνληαη ηνλ πιαλήηε θαη ηε δσή ζε απηόλ πνπ 

ηόζν έρεη δηαηαξαρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ ζε απηόλ! Τν Θεξηλό 

Σρνιείν μεθίλεζε κε ηελ ππνδνρή ζηελ Οξζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο (Ο.Α.Κ.) από 

ηνλ ππεύζπλν ηνπ Θλζηηηνύηνπ Οξζνδνμίαο & Οηθνινγίαο 

(https://www.oac.gr/el/draseis/institoyto-theologias-kai-oikologias/)  ηεο Ο.Α.Κ.  θ. 

Καλογεπάκη Ανηώνιο θαη ην θαισζόξηζκα από ηελ εθπξόζσπν  ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Ελόηεηαο Φαλίσλ, εληεηαικέλε ζύκβνπιν ζε ζέκαηα παηδείαο θ. Μαλανδπάκη 

οθία, ηνλ Δήκαξρν Πιαηαληά θ. Μαλανδπάκη Ιωάννη θαη ηνλ Αληηδήκαξρν 

Παηδείαο θ. Δαπάκη Ιωάννη. Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ μεθίλεζε κε 

εξγαζηήξην Αζηξνπαξαηήξεζεο από ηελ θνηηεηηθή νκάδα Αζηξνλνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (https://astro.culture.uoc.gr/)  κε επηθεθαιή ηνλ θ. 

Καπακωνζηανηάκη Άγγελο. Σηνλ έλαζηξν νπξαλό ηεο Κξήηεο νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιήθζεθαλ ηε ζέζε ηνπ πιαλήηε καο ζην ζύκπαλ αληηιακβαλόκελνη ηελ 

ζαπκαζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζε ηόζνπο πιαλήηεο. Αληηιήθζεθαλ ην πόζν 

αζήκαληνο ζε κέγεζνο είλαη ν πιαλήηεο καο ζην ζύκπαλ αιιά θαη πόζν κνλαδηθόο 

είλαη αθνύ θηινμελεί ηε «Ζσή». Η επηκόξθσζε ζπλερίζηεθε ζην κεηόρη ηεο Αγίαο 

Κπξηαθήο ηεο Θεξάο Μνλήο Φξπζνπεγήο (http://www.imx.gr)  όπνπ ε αδελθή 

Θεοζέμνη παξνπζίαζε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη ην Κέληξν 
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Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ηεο Μόλεο ζε καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

Εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα ε θαζεγήηξηα Νεκηαπία Απσονηάκη (ρεκηθόο) δίδαμε 

βησκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αμία ησλ θπηώλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαζθεπή αηζέξησλ ειαίσλ θαη αξσκάησλ. Ο 

Ρονιώηηρ Αλέξανδπορ (θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο) δίδαμε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα 

ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε θύζε. Ο ίδηνο έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

ηζηνζειίδα πεξηήγεζεο ζε θάζε γσληά ηεο Κξήηεο 

(https://www.cretanbeaches.com/el/). Τε ζθπηάιε πήξαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ «Παηδαγσγηθή ηνπ Δάζνπο» Λαμππινού Νεθέλη θαη 

Πςποβολάκηρ Μανώληρ, νη νπνίνη κίιεζαλ γηα ηελ αλάγθε ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

ζηελ Ειιάδα λα αλαγλσξίζεη ζεζκηθά ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζρνιείσλ πνπ ζα 

εθαξκόδνπλ απηήλ ηε Παηδαγσγηθή Φηινζνθία θαη πξαθηηθή, όπσο ζπκβαίλεη 

άιισζηε ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο. Οη εθπαηδεπηηθνί Καηζούλη Δήμηηπα 

θαη Θεωδωπίδος Μαπία παξνπζίαζαλ ην έξγν ηνπο ζε δεκόζην ζρνιείν 

(Νεπηαγσγείν Κπξηάλλαο) πνπ αθνινπζεί βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο απηήο ηεο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο έρνληαο κεηαηξέςεη ην ζρνιείν ηνπο ζε «Σρνιείν ηεο 

Φύζεο». 
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