
Σκοπός  

του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος του ΚΠΕ «Περιβαλλοντικές ∆ιαδροµές» είναι η 
προσέγγιση της βαθύτερης και ευρύτερης έννοιας του «Περιβάλλοντος» µέσα από 
την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού φαντασίας, πληροφοριών και επισκέψεων 
προκειµένου να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα την Κλειτορία και την ευρύτερη 
περιοχή της. ΤΤοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  εεννόόςς  ««ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  
ΜΜοοννοοππααττιιοούύ»»..  ΠΠεερριιλλααµµββάάννεειι  δδύύοο  οορργγααννωωµµέέννεεςς  ααππόό  ππρριινν  δδιιααδδρροοµµέέςς::  

��  ΗΗ  µµίίαα  γγίίννεεττααιι  σσττοο  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ((ππεερριιοοχχήή  ΜΜααύύρρηηςς  
ΛΛίίµµννααςς,,  ΠΠλλααννηηττέέρροο))..  ΚΚααττάά  µµήήκκοοςς  ττηηςς  δδιιααδδρροοµµήήςς  τταα  ππααιιδδιιάά  
ππααρρααττηηρροούύνν,,  ααφφοουυγγκκρράάζζοοννττααιι,,  ννιιώώθθοουυνν,,  κκααττααγγρράάφφοουυνν……  

��  ΗΗ  άάλλλληη  δδιιααδδρροοµµήή  γγίίννεεττααιι  σσττοο  αασσττιικκόό  ––  ααννθθρρωωπποογγεεννέέςς  ππεερριιββάάλλλλοονν  
ττηηςς  ΚΚλλεειιττοορρίίααςς,,  όόπποουυ  τταα  ππααιιδδιιάά  ππααρρααττηηρροούύνν,,  ππααίίρρννοουυνν  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς,,  
σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  ααπποοκκττοούύνν  εεµµππεειιρρίίεεςς……  

 Επιλογή Θέµατος 

Η επιλογή του θέµατος έγινε µε βάση το σκεπτικό ότι πολλές φορές µαθητές – αλλά 
και εκπαιδευτικοί-  εστιάζουν µόνο στο φυσικό περιβάλλον, ενώ το Περιβάλλον είναι 
µια έννοια πιο ολική που περιλαµβάνει τη φύση, τον άνθρωπο και ό,τι αυτός έχει 
φτιάξει. Πιο συγκεκριµένα, ως «Περιβάλλον» νοείται «το σύνολο των φυσικών και 
ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και 
επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, 
την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες». Έτσι, σχεδιάσαµε 
και υλοποιούµε ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει εξερεύνηση και δραστηριότητες 
µοιρασµένες τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής 
της Κλειτορίας, δίνοντας εξίσου βάρος και στα δύο.  

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος 
  
Το πρόγραµµα αυτό είναι τετραήµερο και απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και Στ’ 
∆ηµοτικού καθώς και σε παιδιά Γυµνασίων και Λυκείων. Συµµετέχουν έως 30 παιδιά 
µε 3 συνοδούς εκπαιδευτικούς.                                                                                           
Την πρώτη ηµέρα γίνεται χωρισµός σε οµάδες, ενηµέρωση για το πρόγραµµα και το 
απόγευµα γίνεται µια βόλτα σε κοντινό λόφο και µια πρώτη γνωριµία µε την 
ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας. Το βράδυ παιχνίδια γνωριµίας – επικοινωνίας. 
Κατά την διάρκεια αυτού του προγράµµατος γίνονται δύο διαδροµές: 
Η µία γίνεται στο αστικό – ανθρωπογενές περιβάλλον της Κλειτορίας, όπου τα παιδιά 
χωρισµένα σε οµάδες και κάνοντας στάσεις σε διάφορα σηµεία του χωριού 
(Ξενοδοχείο, ∆ηµαρχείο, Βρύση του χωριού, Εκκλησία, Παραδοσιακός φούρνος, 
Υποδηµατοποιείο, Λαογραφικό µουσείο, Βιολογικός καθαρισµός κ.α.) παρατηρούν, 
παίρνουν συνεντεύξεις, καταγράφουν πληροφορίες και εµπειρίες. 
Η άλλη διαδροµή γίνεται σε φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Κατά µήκος της 
διαδροµής τα παιδιά παρατηρούν, αφουγκράζονται, νιώθουν, καταγράφουν. . . 
Τις πληροφορίες που συλλέγουν τα παιδιά και στις δύο αυτές διαδροµές τις 



επεξεργάζονται κατά οµάδες και τις παρουσιάζουν, µε όποιον τρόπο επιλέξουν τα 
ίδια (αφηγηµατικό, ποιητικό, εικαστικό, θεατρικό) την τελευταία µέρα του 
προγράµµατος. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και εκτός προγράµµατος δραστηριότητες όπως: 
Παιχνίδια αισθήσεων, ζύµωµα (τα παιδιά φτιάχνουν ψωµί µε τα χέρια τους), 
παρατηρήσεις και πειράµατα στο εργαστήριο, τοξοβολία κ.α. 
Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες θέλουµε να γνωρίσουµε στα παιδιά έναν 
άλλο τρόπο συµπεριφοράς και µιαν άλλη στάση ζωής απέναντι στο Περιβάλλον 
(φυσικό και ανθρωπογενές).  
 
 
 

 
Στόχοι του Προγράµµατος 
 
Γνωστικοί: 
 

� Γνωριµία µε τα πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν το ιστορικό παρελθόν του 
τόπου και τη Λαϊκή Παράδοση .  

� Γνωριµία µε τουριστική ανάπτυξη περιοχής.  
� Γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα και εργαλεία. 
� Γνωριµία µε την αρχιτεκτονική κληρονοµιά. 
� Γνωριµία µε κάποιες βασικές Υπηρεσίες του χωριού και τον κοινωνικό τους 

ρόλο.  
� Γνωριµία µε τη Φύση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής.  
� Επαφή µε Κλιµατικές συνθήκες  
� Εξοικείωση µε τη Λογοτεχνία 
 

Συναισθηµατικοί: 
 

� Εξοικειώνονται µε χλωρίδα και πανίδα 
� Ευαισθητοποιούνται µε χρώµατα, αρώµατα, ήχους της φύσης 
� Ενεργοποιούν την κριτική σκέψη (Παιχνίδι Ρόλων) 
� ∆ηµιουργούν αισθητικές κατασκευές, θεατρικά δρώµενα, παραµύθι, ποίηµα… 
� Αλλαγή στάσης συµπεριφοράς 
 

Ψυχοκινητικοί: 
 

� Οι µαθητές ασκούνται στη χρήση και χειρισµό θερµόµετρου, ψηφιακής 
µηχανής και υπολογιστή 

� Χρησιµοποιούν τα χέρια και τη φαντασία τους, για να δηµιουργήσουν µια 
καλλιτεχνική κατασκευή 

� Παίζουν θεατρικά δρώµενα 
 

 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ» 
 
1η Ηµέρα 
 
12:00                  Άφιξη στο ΚΠΕ – Τακτοποίηση στα δωµάτια. 
12:30 – 13:00    Ενηµέρωση – Γνωριµία µε το ΚΠΕ 
13:00 – 13:30    Παιδαγωγική Συνεδρίαση 
13:30 – 14:00     Γεύµα 
14:00 - 16:00     Ανάπαυση 
16:00 – 16:30    Χωρισµός σε οµάδες – Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες στο πεδίο 
16:30 – 18:00    ∆ιαδροµή στον Αγ. Στέφανο- Προσανατολισµός – ∆ραστηριότητες 
18:00 – 19:30    Επιστροφή – Παρουσίαση σχολείου - Ολοκλήρωση ενηµέρωσης  
Προγράµµατος – Παραλαβή υλικών– Συντονισµός οµάδων 
19:30 – 20:00      ∆είπνο  
20:30 – 21:30      Παιχνίδια γνωριµίας – επικοινωνίας 
 
 
2η Ηµέρα 
 
08:00– 08:30       Πρωινό 
08:30 - 09:00       Παραλαβή σακιδίων, παγουριών, σάντουιτς,  
Μικρή συνάντηση οµάδων εργασίας 
09:00                   Αναχώρηση για τη διαδροµή στη Μαύρη Λίµνα 
09:15 – 12:15      ∆ιαδροµή στη Μαύρη Λίµνα-∆ραστηριότητες 
12:15                   Αναχώρηση για το Πλανητέρο 
12:30                   Επίσκεψη στο Πλατανοδάσος –∆ραστηριότητες -Παιχνίδια στο 
∆άσος   
13:15                   Αναχώρηση για το ΚΠΕ 
13:30 – 14:00      Γεύµα 
14:00 – 17:00      Ανάπαυση  
17:00 – 19:00      Εργασία σε οµάδες. - Εργαστήριο  
19:00 – 19:30      Ανάθεση σεναρίων για παιχνίδια. ρόλων 
19:30 – 20:00      ∆είπνο  
20:30 – 21:30      Παρουσίαση παιχνιδιών ρόλων 
 
3η Ηµέρα 
 
08:00– 08:30       Πρωινό 
08:30 - 09:30       Συντονισµός οµάδων 
09:30                   Αναχώρηση για τη διαδροµή µέσα στην Κλειτορία 
09:30 – 13:30      Επίσκεψη στους διάφορους σταθµούς µέσα στο χωριό-
∆ραστηριότητες 
13:30-14:00         Επιστροφή στο ΚΠΕ- Γεύµα 
14:00-17:00        Ανάπαυση  
17:00 – 19:30      Εργασία σε οµάδες. - Εργαστήριο  
19:30 – 20:00      ∆είπνο  
 
 
 



 
4η Ηµέρα 
 
08:00– 08:30      Πρωινό 
08:30 - 09:00      Παράδοση υλικών 
09:00 – 10:30     Τοξοβολία 
10:30 – 11:00     Τελική προετοιµασία οµάδων για τις παρουσιάσεις 
11:00-13:30        Παρουσιάσεις- Αξιολόγηση Προγράµµατος 
13:30-14:00        Γεύµα 
14:30                   Αναχώρηση 
 
 
 
 
 


