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Αρχάνες  



H ομάδα μας… 



Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε  
Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

Υπεύθυνη:  Σφακιανάκη Μαρία, Γεωπόνος, Msc Βιολογίας  

 

Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας:  

Κριτσωτάκη Φρίντα, Νηπιαγωγός, Αρχιτέκτονας   

Μαρτιμιανάκη Άννα, Φιλόλογος,Msc στη Νεοελληνική Φιλολογία 

Μαυρογενίδου Θένα, Νηπιαγωγός, Κοινωνική Λειτουργός  

Φανιουδάκη Έλενα, Αγγλικής Φιλολογίας 

Χατζάκης Στέργιος, Δάσκαλος, Βιολόγος, Msc στην Περ/κή Εκπ/ση 

 

Γραμματειακή υποστήριξη, Μόκας Μανόλης, Οικονομολόγος,  

Msc στη Λογιστική & Ελεγκτική   

  



Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού 
Δράση του προγράμματος:  

  Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!  

 Μορφές εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Μονοήμερο ή διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο για 
μαθητές Δημοτικού (Δ’Ε’ΣΤ’), Γυμνασίου (Α’,Β’,Γ’), Λυκείου (Α’,Β’,Γ’), ΣΔΕ. 

 

 



Στόχοι:  
 Η επίσκεψη και η γνωριμία με χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία της ιστορίας, της παράδοσης και 
της αρχιτεκτονικής της περιοχής. 

Να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής και να μάθουν 
για τις ασχολίες, τα επαγγέλματα, τις παραδόσεις και τα έθιμα. 

 Να γνωρίσουν βιωματικά κάποιες από τις μορφές εναλλακτικού 
τουρισμού οι οποίες οδηγούν στην αειφορία (οικοτουρισμός, 
αγροτοτουριμός κτλ.) σε μια κωμόπολη στην ευρύτερη περιοχή της 
οποίας  κυριαρχεί ο μαζικός τουρισμός και τα μεγάλα ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα.  

Να συνειδητοποιήσουν ότι το αναβαθμισμένο περιβάλλον (φυσικό ή 
δομημένο) είναι πόρος και προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη του 
τουρισμού σε κάθε τόπο.  

Να μάθουν να αγαπούν, να σέβονται και να υπερασπίζονται την 
πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Να μάθουν να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα. 



Βήματα 
 
 
1) Σε διάφορα σημεία αρχαιολογικού, λαογραφικού, 

θρησκευτικού, φυσικού κλπ. ενδιαφέροντος, έχουν 
αναρτηθεί από πριν καρτέλες οι οποίες δίνουν 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο χώρο. 



Πλατεία Αρχανών (σημείο εκκίνησης) 

2)  Όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται στο σημείο εκκίνησης, 
που είναι η πλατεία των Αρχανών, όπου χωρίζονται σε 
ομάδες (από δυο έως τέσσερις ανάλογα με τον αριθμό 
τους). Κάθε ομάδα παίρνει ένα φύλλο εργασίας καθώς και 
πληροφορίες για το πρώτο σημείο που θα επισκεφθεί, στο 
οποίο οι μαθητές πρέπει να φτάσουν ρωτώντας τους 
κατοίκους της πόλης.  





3) Στο σημείο αναζήτησης βρίσκουν την καρτέλα με  
πληροφορίες για το χώρο, καθώς και οδηγίες για το 
επόμενο σημείο-σταθμό που πρέπει να αναζητήσουν μέσα 
στην πόλη. Επίσης στην ίδια καρτέλα υπάρχει ένα γράμμα 
της αλφαβήτου, το οποίο σημειώνουν στο φύλλο εργασίας 
για να σχηματίσουν με αναγραμματισμό μια λέξη κατά τη 
λήξη του παιχνιδιού.  





 

 

Ι.Ν. Παναγίας  (σημείο τερματισμού) 

4) Η αναζήτηση συνεχίζεται με τον 
ίδιο τρόπο σε διάφορα  σημεία 
της πόλης και όλες οι ομάδες 
καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο τερματισμού.  

5) Για να διασφαλιστεί η 
ομαλή διεξαγωγή του 
παιχνιδιού κάθε ομάδα 
ακολουθεί διαφορετική 
πορεία. Απόδειξη του ότι 
όλες οι ομάδες πέρασαν 
από τα σημεία αναφοράς 
είναι το γράμμα που 
κατέγραψαν από κάθε 
καρτέλα. 



Πλατεία  Άη Νικολιώτη  Παραδοσιακό Καφενείο 

Κρήνη στην πλατεία Τιμίου Σταυρού  Μινωικό ανάκτορο στην Τουρκογειτονιά 



7) Επιπλέον οι μαθητές είναι εφοδιασμένοι με ένα ακόμα 
φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις. Για να τις 
απαντήσουν, πρέπει να ρωτήσουν τους κατοίκους (πχ. 
για τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, επαγγέλματα που 
χάθηκαν, τις ασχολίες των κατοίκων και τυχόν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν). 





8) Στο τέλος του παιχνιδιού απονέμεται σε όλους τους 
μαθητές έπαινος συμμετοχής και προσφέρεται ένα 
κέρασμα.  



Ευχαριστούμε πολύ!!! 


