
Η συμμετοχή του Δ.ΙΕΚ Νέων Μουδανιών στην Ημερίδα (28-03-2017) 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής για την 

Αειφορία, την Εκπαίδευση – Κατάρτιση και τον Τουρισμό 

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, στο άνετο θέατρο του ολοκαίνουργιου διδακτηρίου του ΕΠΑ.Λ 

Νικήτης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής διοργάνωσε ενημερωτική – 

επιμορφωτική ημερίδα με το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα: «αειφόρο σχολείο – αειφόρος 

τουρισμός». 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιτυχημένης αυτής εκδήλωσης συνεργάστηκαν με τα 

έμπειρα στελέχη τους: το Γραφείο Σχολικών Προγραμμάτων, το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Επαγγελματικό Λύκειο Νικήτης.  

Συμμετείχαν με ειδικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις: ο Δήμος Σιθωνίας, δια του κ. Στυλιανού 

Κωστίκα, προέδρου της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, ο 

Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, δια του προέδρου κ. Γρηγόρη Τάσιου, το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας, δια της υπευθύνου κ. Σοφίας Θεοδωρίδου, το Δημόσιο 

Ινστιτούτο Εππαγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Νέων Μουδανιών, δια του Διευθυντού κ. 

Πέτρου Ζαγκλιβερινού και δύο ομάδων σπουδαστών, καθώς και εκπαιδευτικοί σχολείων του 

Νομού, οι οποίοι παρουσίασαν προϊόντα περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εκπόνησαν με 

τους μαθητές τους. 

Η συμμετοχή του Δ.ΙΕΚ ξεκίνησε με σύντομη εισήγηση 

του διευθυντή σχετικά με την προσφερόμενη κατάρτιση 

στα επαγγέλματα του Τουριστικού Τομέα της 

Οικονομίας και τονίστηκε τόσο το πλήθος των 

ευκαιριών που παρέχει η πολυσχιδής και πολύμορφη 

χαλκιδική γη για πάρα πολλές μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού, όσο και η προσπάθεια που καταβάλλεται 

στο ΙΕΚ για την προώθηση της αειφορίας μέσα από την 

επαγγελματική τουριστική κατάρτιση.  

 Ακολούθησε πολύ άρτια και επιτυχημένη παρουσίαση 

της τελειοφοίτου μας ειδ. Τεχνικός Τουριστικών 

Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας κ. Βιργινίας 

Τσακίρη , η οποία, σε συνεργασία με τη συνάδελφό της 

κ. Θεοδώρα Κοτρώνη σχεδίασε και υποστήριξε πολύ 

ενδιαφέρον πακέτο εναλλακτικού τουρισμού, με τίτλο: 

«Πενταήμερη εκδρομή στη Χαλκιδική το μήνα 

Σεπτέμβριο – Fall in Halkidiki».  

 

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας με την εισήγηση που ετοίμασαν οι σπουδαστές της ειδ. 

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού: Δημήτρης Κήπος, Ελένη 

Μητσαράκη, Ιβέτα Ντιμιτρόβα και Θανάσης Κεφαλάς.  



Το θέμα της ομάδας αυτής ήταν η Αειφορία μέσα από 

τον Αρχαιολογικό Τουρισμό και οι Αρχαιολογικοί 

Χώροι στη Χαλκιδική.  

Ιδιαίτερα άξιος εισηγητής – παρουσιαστής αποδείχτηκε 

ο κ. Δημήτρης Κήπος, ως εκπρόσωπος της 

συγκεκριμένης ομάδας εργασίας. 

 

 

Τέλος, τονίζεται ότι καταλυτική για την επιτυχία τόσο 

της Ημερίδας γενικότερα, όσο και της συμμετοχής του 

ΙΕΚ Μουδανιών ειδικότερα ήταν η συμβολή της 

εκπαιδεύτριας κ. Ελένης Ζουμπουλίδου.  

Η κ. Ζουμπουλίδου συνέβαλε στο σχεδιασμό της 

Ημερίδας, εισηγήθηκε το θέμα: «αειφορία και 

τουρισμός», ως εκπρόσωπος του ΕΠΑ.Λ Νικήτης και με 

την ιδιότητα της εκπαιδεύτριας τουριστικολόγου του 

Δ.ΙΕΚ Νέων Μουδανιών επέβλεψε την προετοιμασία των παρουσιάσεων των σπουδαστών μας. 

Εκ μέρους του Δ.ΙΕΚ, συγχαίρω όλους τους συντελεστές της επιμορφωτικής αυτής 

πρωτοβουλίας και, ιδαίτερα, συγχαίρω και ευχαριστώ τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές μας 

που μας εκπροσώπησαν επάξια με τη συμμετοχή τους. 

28 Μαρτίου 2017, 

Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ Νέων Μουδανιών, 

Πέτρος Ζαγκλιβερινός 

Αγγλικής - Οικονομολόγος 

 

 


