
Σκοπός  

Του εκπαιδευτικού Προγράµµατος του ΚΠΕ «Οι δρόµοι του νερού» είναι από τη µία, 
η κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
µέσω της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, στα πλαίσια της παροχής ίσων ευκαιριών 
µε τους µαθητές των σχολείων γενικού πληθυσµού. Από την άλλη, η επαφή τους µε 
το φυσικό περιβάλλον που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή του και 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την προστασία του.                                                   
Είναι γνωστό ότι οι µαθητές των ειδικών σχολείων έχουν µειωµένη πρόσβαση στην 
γνώση και την πληροφόρηση, δυσκολία στην κοινωνική ένταξη και µειωµένη 
προσωπική ανάπτυξη. Στα πλαίσια, λοιπόν, ισότιµης µεταχείρισης προσπαθούµε να 
µετακινήσουµε κάποιους φραγµούς, να βλέπουµε τα άτοµα αυτά όπως κι εµάς και να 
τους δηµιουργήσουµε ίδιες συνθήκες εκπαίδευσης.                                                    
Στο πρόγραµµα αυτό εισάγεται µε πολύ απλό και κατανοητό τρόπο η έννοια της 
αειφόρου ανάπτυξης προκειµένου να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές µε νοητική 
υστέρηση –στο βαθµό που αυτό κάθε φορά είναι δυνατό- ότι η εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων πρέπει να είναι κύριο µέληµά µας, ένα «δώρο» που οφείλουµε να 
χαρίσουµε στις επόµενες γενιές. 

Επιλογή Θέµατος 

Το θέµα του προγράµµατος επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

• Το περιβαλλοντικό µονοπάτι στη «Μαύρη Λίµνα» και οι πηγές του Αροάνιου 
ποταµού στο Πλανητέρο (Πλατανοδάσος), είναι σε µικρή απόσταση από το 
ΚΠΕ και συνιστούν έναν ιδεώδη φυσικό χώρο, ένα οικοσύστηµα για 
βιωµατική προσέγγιση µε πολλά φυσικά ερεθίσµατα της περιοχής. 

• Το νερό είναι θέµα άµεσο, καθηµερινό και ελκυστικό που αφορά όλα τα 
παιδιά. 

• Αποτελεί προϋπάρχουσα έννοια στους περισσότερους µαθητές άρα µπορεί να 
γίνει ευαισθητοποίηση γύρω από θέµατα χρήσης και εξοικονόµησής του. 

• Προσφέρεται για σύνδεση του µε ανθρωπογενείς επιδράσεις και παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η ρύπανση και µόλυνση του νερού. 

• Επίσης, συνδέεται και µε το δάσος, εφόσον οι πηγές του Αροάνιου ποταµού 
βρίσκονται σε ένα πλατανοδάσος. 

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος 

Τα παιδιά έρχονται στο ΚΠΕ την πρώτη ηµέρα γύρω στις 11.00 πµ. Τακτοποιούνται 
στα δωµάτια και γίνεται µια πρώτη γνωριµία µε το χώρο του ΚΠΕ και τους 
υπευθύνους του προγράµµατος. Νωρίς το απόγευµα γίνεται ένας περίπατος στο λόφο 
του Αγίου Στεφάνου, εξοικείωση µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχή της 
Κλειτορίας και προσανατολισµός. Η πρώτη ηµέρα κλείνει µε παιχνίδια γνωριµίας – 
επικοινωνίας. 
Την επόµενη ηµέρα γίνεται η διαδροµή στο περιβαλλοντικό µονοπάτι της Μαύρης 
Λίµνας και επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου ποταµού στο Πλανητέρο, όπου τα 



παιδιά µέσα από περιβαλλοντικά παιχνίδια και παιχνίδια αισθήσεων, αποκοµίζουν 
εµπειρίες αλλιώτικες από τις συνηθισµένες. Στο Κέντρο εκφράζονται και 
δηµιουργούν µε το δικό τους τρόπο, παρουσιάζοντας έτσι, τις δικές τους εµπειρίες 
από το πρόγραµµα. 
Στα πλαίσια του προγράµµατος παρασκευάζουν ψωµί ή γιαούρτι και µπορεί να 
γίνουν και κάποιες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση και τοξοβολία.                     

 

Στόχοι του Προγράµµατος 

Οι στόχοι διαφοροποιούνται, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων που 
υλοποιούν το πρόγραµµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους πιο κάτω: 

• Να έρθουν σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και να γνωρίσουν τρόπους 
προστασίας του. 

• Να γνωρίσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του νερού και τους διάφορους 
τρόπους χρήσης του. 

• Να γνωρίσουν κάποια από τα βασικά είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχή της 
Κλειτορίας. 

• Να έρθουν σε επαφή µε την έννοια του προσανατολισµού και να µάθουν 
κάποιους πρακτικούς τρόπους προσανατολισµού. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες όπως το ζύµωµα του ψωµιού, την παρασκευή 
γιαουρτιού ή και σαπουνιού.  

• Να εξοικειωθούν σε ένα βαθµό µε τη χρήση χάρτη και πυξίδας. 
• Να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και τη δηµιουργικότητά τους µέσα από 

τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι, τη δηµιουργία κατασκευών. 
• Να αξιοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις µαθαίνοντας βιωµατικά. 
• Να ασκηθούν σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως είναι η αναρρίχηση 

και η τοξοβολία. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες ανεξαρτητοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών. 
• Να γνωρίσουν µε απλό και κατανοητό τρόπο την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης 

προκειµένου να συνειδητοποιήσουν –στο βαθµό που αυτό κάθε φορά είναι 
δυνατό- ότι η εξοικονόµηση φυσικών πόρων πρέπει να είναι κύριο µέληµά µας. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ» 

09:30                 Άφιξη στο ΚΠΕ 
09:30 – 10:30    Παρουσίαση ΚΠΕ και Προγράµµατος - Χωρισµός οµάδων  
10:30                 Αναχώρηση για Πλανητέρο  
10:45 – 12:45   Επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου στο πλατανοδάσος    
                          ∆ραστηριότητες στο πεδίο – (Περιβαλλοντικά παιχνίδια – Παιχνίδι  
                          του Κρυµµένου Θησαυρού ) 
12:45 – 13:00   Αναχώρηση για το Κ.Π.Ε 
13:00 – 13:30   Παρουσιάσεις εργασιών οµάδων – Αξιολόγηση – Κλείσιµο  
                          Προγράµµατος - Αναχώρηση 
 
  
 

 

 


