
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Απιθμ. Ππωη. 30/Φ21 
                              Ιεπάπεηπα 30/10/20 

 
 
 
 
                         Ππορ: Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο Κξήηεο 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «πκκεηνρή ζε Πεξηθεξεηαθό Θεκαηηθό Δίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο» 

 
Σν Πεξηθεξεηαθό Θεκαηηθό Δίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο «Γιαηποθή, 

πεπιβάλλον & ςγεία » πνπ ηδξύζεθε θαη ζπληνλίδεηαη από ην ΚΠΕ Ιεξάπεηξαο - Νεάπνιεο, 
ζπλερίδεη  ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηα επόκελα δύν ζρνιηθά έηε.  

 
Όζεο ζρνιηθέο νκάδεο επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην δίθηπν κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

ειεθηξνληθή αίηεζε κέρξη ηελ Παπαζκεςή 6 Γεκέμβπη ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν 
https://forms.gle/mRvJA5qR7DE6S5uR9 

 
 
1. κοπιμόηηηα Ίδπςζηρ ηος πεπιθεπειακού Θεμαηικού  Γικηύος:    

 
Η γε καο βξίζθεηαη ζε θξίζηκν ζεκείν θαη ην ελεξγεηαθό ηεο κέιινλ πξνδηαγξάθεηαη 

αβέβαην. Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ηνλ 
πιαλήηε, αθνύ ζπκπεξηθέξεηαη θαη θαηαλαιώλεη ηξνθή κε ηέηνην ηξόπν πνπ ρξεηάδεηαη 1,5 
γε γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ! Η ππεξθαηαλάισζε θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ 
πξντόλησλ επζύλνληαη ζνβαξά γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αθνύ ην ελεξγεηαθό απνηύπσκα 
ηεο δηαηξνθήο εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ, ηεο ελαπόζεζεο ππνιεηκκάησλ 
ηξνθήο ζην έδαθνο αιιά θαη ηεο παξαγσγήο ηνπο, είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν.  

  
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
 

 Σν 27% ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγεηαη θαηαιήγεη ζηα απνξξίκκαηα 

 Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ 25-30% πεξηζζόηεξα πξντόληα από ηελ εηήζηα 

παξαγσγή ηεο γεο 

 Ο ηνκέαο ηεο ζίηηζεο θαηαλαιώλεη ην 30% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη παγθνζκίσο 

 Έρεη ππνινγηζηεί όηη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε γε από ηελ έθηαζε νιόθιεξεο ηεο 

Κίλαο γηα λα παξαρζεί ην θαγεηό πνπ δελ θαηαλαιώλεηαη πνηέ! 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
& ΘΡ/ΣΩΝ,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  
 Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

 
Κ.Π.Δ. ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ - ΝΔΑΠΟΛΗ 

 

  Σαρ. Δ/λζε: 
ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ 
Σ.Κ. 72200 ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

Σειέθσλν : 28420 – 23103 
Fax : 28420 – 24684 
E – mail : 
Ιζηόηνπνο: 

mail@kpe-ierap.las.sch.gr 
http://kpe-ierap.las.sch.gr 

  

https://forms.gle/mRvJA5qR7DE6S5uR9
mailto:mail@kpe-ierap.las.sch.gr
http://kpe-ierap.las.sch.gr/


 

 

 

  
Ο Ιππνθξάηεο έιεγε «Φάξκαθν αο γίλεη ε ηξνθή ζαο θαη ε ηξνθή ζαο αο γίλεη θάξκαθό 

ζαο». Ο ίδηνο πίζηεπε πσο ε δηαηξνθή δηαδξακαηίδεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν γηα ηελ 
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. ήκεξα, κέζα από ηα λεόηεξα  εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά 
δεδνκέλα γλσξίδνπκε όηη ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή όπσο είλαη θαη ε Κξεηηθή δηαηξνθή 
είλαη έλαο αζθαιήο δξόκνο όρη κόλν γηα λα πξνιάβνπκε ηελ εκθάληζε ζύγρξνλσλ 
ζνβαξώλ αζζελεηώλ (πρ. θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα) αιιά θαη λα δηαηεξήζνπκε κηα θαιή 
πνηόηεηα δσήο. 

Η εκθάληζε θαη ξαγδαία αύμεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκό 
παξαγόλησλ, πνπ θπξίσο αθνξνύλ αιιαγέο ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη ηηο αιιαγέο 
ζηνλ ηξόπν δσήο. Η παηδηθή δηαηξνθή ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηε ζπρλή 
θαηαλάισζε πξόρεηξνπ θαγεηνύ θαη αλαςπθηηθώλ. Η Ειιάδα όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα βξίζθεηαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο ζηελ Επξώπε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία 
κε απμεηηθέο ηάζεηο.   

 

 
 
Σα δεδνκέλα απηά καο ώζεζαλ ζαλ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο λα 

αλαιάβνπκε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ πνπ αξρηθά ζηα όξηα ηεο 
Κξήηεο ζα βνεζήζεη όινπο καο λα γλσξίζνπκε ηελ αμία ηεο κεζνγεηαθήο (θξεηηθήο) 
δηαηξνθήο θαη ηνλ ξόιν ηεο ζηελ πγεία αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ.  

 
Η επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε κηθξώλ θαη κεγάισλ ζε ζέκαηα δηαηξνθηθώλ 

επηινγώλ είλαη απνιύησο αλαγθαία ζήκεξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηθήο καο 
δσήο, θαζώο θαη εθείλεο ησλ επόκελσλ γελεώλ. Κάζε πξόγξακκα ινηπόλ, πνπ 
απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (αλάινγα κε ειηθία, ηόπν δηακνλήο, ελδηαθέξνληα, 
θιπ.) έρεη νπσζδήπνηε ηελ αμία ηνπ. 

 

2. κοποί ηος δικηύος.  

Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

 

 ηηο επηπηώζεηο ησλ δηαηξνθηθώλ επηινγώλ ζηελ πγεία κηθξώλ θαη κεγάισλ. 

 ηηο επηπηώζεηο ηεο δηαηξνθήο καο ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε καο.  

 

 



 

 

 

3. Η λειηοςπγία ηος δικηύος ζηοσεύει κςπίωρ: 

 

 ζηελ νξγαλσκέλε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζηήξημε πξνγξακκάησλ 

αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο πνπ ζα έρνπλ ζρεηηθή ζεκαηνινγία 

 ζηε δεκηνπξγία ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ 

 ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη απόςεσλ κεηαμύ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ θαη 

όισλ ησλ κειώλ (Παηδαγσγηθώλ θαη καζεηηθώλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζρνιείσλ, ζπληνληζηηθώλ θνξέσλ) 

 

4. Οπγανωμένη επιζηημονική και παιδαγωγική ζηήπιξη ππογπαμμάηων αειθόπος 

εκπαίδεςζηρ ηων ζσολείων πος ζςμμεηέσοςν ζηο δίκηςο με: 

 

 Παξαρώξεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη βηβιηνγξαθίαο 

 Θεκαηηθή επηκόξθσζε ησλ ζπληνληζηώλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ νκάδσλ 

αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο 

 Δεκηνπξγία θνηλώλ εθδόζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε θνηλέο  πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ ζρνιείσλ-κειώλ ηνπ δηθηύνπ. 

 πλεξγαζία κε επηζηεκνληθνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο θνξείο, επηζηεκνληθέο 

ελώζεηο θιπ. 

 Καιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε λέαο νηθνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο 

εκπιεθόκελνπο καζεηέο, θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηε δηαηξνθή. 

 Αληαιιαγή επηζθέςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ.  

 Εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα δξάζεηο ησλ 

καζεηώλ γηα θηλεηνπνίεζε αξκόδησλ δεκόζησλ θνξέσλ. 

 Πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη ζρνιεία πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα ζεκαηνινγία. 

 

5. Θεμαηικέρ ενόηηηερ & ενδεικηική θεμαηολογία  

 

 

 Μεζνγεηαθή-Κξεηηθή δηαηξνθή. 

 εκαζία ηεο θαηαλάισζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ  

 Τπεξθαηαλάισζε θξέαηνο-γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο 

 Οηθνινγηθό απνηύπσκα ηεο δηαηξνθήο. 

 Κνκπνζηνπνίεζε νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ 

 Μείσζε παξαγσγήο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ 

 Δηαηξνθηθή πνιηηηθή. 

 Μεηαθνξέο ηξνθίκσλ θαη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε (ηξνθνρηιηόκεηξα) 

 Δηαρείξηζε γεσξγηθώλ θπηηθώλ απνξξηκκάησλ – κηθξέο θαη κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο θνκπνζηνπνίεζεο 

 …………………………………. 

 

 



 

 

 

6. Δπιζηημονικοί ζςνεπγάηερ. Με ηηο γλώζεηο ηνπο ζα καο βνεζήζνπλ επηζηήκνλεο 
από ην παλεπηζηήκην θαη ην ΣΕΙ Κξήηεο, ην WWF, δηαηξνθνιόγνη, θ.α. 

 
 

 
7. Γιάπκεια ανάπηςξηρ 

 
Η ιεηηνπξγία ηνπ Δηθηύνπ ζπλερίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηα δύν (2) ζρνιηθά έηε 

(2020-21 & 2021-22). 
  
 
 

 
 
 
 

  Ο ππεύζπλνο ηνπ ΚΠΕ Ιεξάπεηξαο-Νεάπνιεο                     Η πξόεδξνο ηνπ Δηθηύνπ 
 
 
 
      Μπισλάθεο Επζηξάηηνο                                                 Ειηζάβεη Δξνύγθα 
 
 

 
Βιβλιογπαθία: 
 

o https://www.mednutrition.gr 

o http://eyzin.minedu.gov.gr 

o www.wri.org 

o www.urbact.eu 

 
 

https://www.mednutrition.gr/
http://eyzin.minedu.gov.gr/
http://www.wri.org/
http://www.urbact.eu/

