ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018
Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής πεζοπορίας «Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Περιβάλλον» στο όρος Κίρφη – Ζεμενό, 23 -24
Ιουνίου 2018

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Εκπαιδευτική Πεζοπορία στο όρος Κίρφη
(Ξηροβούνι), στο Ζεμενό Βοιωτίας, με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, στο Περιβάλλον», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου,
το Γυμναστήριο του Παντείου Πανεπιστημίου και τον Πεζοπορικό Όμιλο
Διστόμου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο έχει την έδρα του στο
Δίστομο.
Η διοργάνωση διήρκεσε δύο ημέρες, από το Σάββατο 23 Ιουνίου έως την
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και περιέλαβε 4 επιστημονικές εισηγήσεις σχετικές με
τη φύση, τη φυσική κατάσταση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη, προβολή και
σχολιασμό της ταινίας “Marathon Boy” και μία 4ωρη πεζοπορία συνολικού
μήκους περί τα 7χλμ. (Εθνικό Μονοπάτι Ο22), μέχρι το υψόμετρο των 1.200
μέτρων, κατά την διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες μάζεψαν και όποια
απορρίμματα βρήκαν στο μονοπάτι.
Ακόμα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης – ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Μαυσωλείο Θυμάτων Ναζισμού του Διστόμου, καθώς και στο
Μουσείο «Αλλοτροπία» - Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών & Παράδοσης
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στην Αντίκυρα, αγγίζοντας έτσι ένα σύνολο 8 ωρών με διάφορες
δραστηριότητες, εξορμήσεις και εισηγήσεις.
Η Εκπαιδευτική Πεζοπορία αποτέλεσε μία καινοτόμα δράση, με στόχο την
διαφυγή από την ακαδημαϊκή πεπατημένη, βγαίνοντας δηλαδή έξω από τους
τέσσερις τοίχους της αίθουσας, κάνοντας μάθημα μέσα στο δάσος και δίνοντας
σάρκα και οστά σε αυτό που λέγεται «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
στο Περιβάλλον». Αποτέλεσε δε μία πρώτη, εξαιρετική, συνεργασία του
Παντείου Πανεπιστημίου με τον Πεζοπορικό Όμιλο Διστόμου που θα καταστεί
βάση για μελλοντικές συνέργειες και συνεργασίες όπως π.χ. η συνδιοργάνωση
βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων στη φύση ή ακόμα και η δημιουργία ενός
Γεωπάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας.
Στην Εκπαιδευτική Πεζοπορία συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων
προπτυχιακών
και
μεταπτυχιακών
φοιτητών
προερχόμενων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και Μέλη του
Πεζοπορικού Ομίλου Διστόμου, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Χάνι του Ζεμενού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- ΕΚεΠΕΚ
- ΠΟΔΙ
- Γυμναστήριο Παντείου Πανεπιστημίου

Επισυναπτόμενες Φωτογραφίες:
1. Οι συμμετέχοντες στο υψόμετρο 1200 μέτρων
2. Επιστρέφοντας στο Ζεμενό
3. Οι συμμετέχοντες στο Εθνικό Μονοπάτι Ο22
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