
 
 

Το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας υλοποίησε τριήμερο Πρόγραμμα επιμόρφωσης 

ενηλίκων, από Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως και Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017, στις 

εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε στην Κλειτορία και στα πεδία της περιοχής. Το πρόγραμμα 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτές φορέων ειδικής αγωγής και σε ενήλικα άτομα με νοητική 

υστέρηση, ύστερα από αίτημά τους, το οποίο και σας επισυνάπτουμε. 

  Τα άτομα που συμμετείχαν ήσαν τέσσερις (4) εκπαιδευτές και δεκαεπτά (17) 

εκπαιδευόμενοι από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 

«Εστία».  

               Το θέμα του προγράμματος ήταν: 

«Οι δρόμοι του Νερού: Το Νερό Πηγή Ενέργειας και Πολιτισμού.» 

              Το πρόγραμμα βασίζεται στο τριήμερο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του ΚΠΕ «Οι 

Δρόμοι του Νερού» και έχει τροποποιηθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ως προς τα πεδία 

και το περιεχόμενο για την συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.  

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

• η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών, με άξονα την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στην Ειδική Αγωγή 

• η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής και η ενίσχυση της κατανόησης 

στο θέμα της προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος  

• η γνωριμία και η βιωματική προσέγγιση με το φυσικό περιβάλλον στις περιοχές που θα 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα 

• η γνωριμία και η βιωματική προσέγγιση με το ανθρωπογενές περιβάλλον, την ιστορία 

και τον πολιτισμό των περιοχών που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα 

• γνωριμία με την αξία και τις χρήσεις του νερού 

• η σημασία της ενεργειακής αξιοποίησης του νερού 

• η ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης με την ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων και τέλος 

• η ανάληψη ενήλικων ρόλων, όπως η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και η 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.  

 Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας είναι το πρώτο Κ.Π.Ε που σχεδίασε και υλοποιεί 

προγράμματα ειδικής αγωγής, έχει μάλιστα παράγει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και 

έχουν γίνει από μέλη της Π.Ο. ανακοινώσεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών συνεδρίων για την 

δράση αυτή του Κ.Π.Ε. Με άξονα αυτή την εμπειρία, το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας 

διοργάνωσε το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία με τη συμμετοχή του παραπάνω φορέα 

ειδικής αγωγής.  

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε χωρίς δαπάνες από το ΚΠΕ. 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

1
η
 ΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

14:30                   Άφιξη  

14:30 - 15:30     Γεύμα - Τακτοποίηση στα δωμάτια   

15:30 - 17:00     Ελεύθερος χρόνος-Ανάπαυση 

17:00 - 17:30     Ενημέρωση των επιμορφούμενων για το Κ.Π.Ε  και το Πρόγραμμα και τους   

                             στόχους του 

17:30 - 18:00     «Το Νερό ως Πηγή Ενέργειας και Πολιτισμού» 

                             Συζήτηση -  Χωρισμός σε ομάδες 

18:00 - 19:30     Επίσκεψη στο Βιολογικό Καθαρισμό και το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο της  

                             Κλειτορίας 



 
 

19:30 - 20:00    Δείπνο 

20:00 – 21:00   Παιχνίδια γνωριμίας επικοινωνίας 

 

2
η
 ΜΕΡΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

08:00 – 08:30     Πρωινό 

09:00                   Αναχώρηση για το πεδίο 

10:00 – 14.00    Επίσκεψη στους παραδοσιακούς οικισμούς της Στεμνίτσας, της  

                             Δημητσάνας και της Ελάτης. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, τα  

                             Εργαστήρια και τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας, το Μουσείο   

                              Υδροκίνησης της Δημητσάνας και στο παλιό Συνεταιριστικό Εργαστήριο  

                              επεξεργασίας ξύλου στην Ελάτη. Εργασία σε ομάδες. Δραστηριότητες και  

                               περιβαλλοντικά παιχνίδια. 

14:00 – 15:00    Πρόχειρο γεύμα 

15:00 – 16:00    Επίσκεψη στο παραδοσιακό οικισμό της Βυτίνας 

16:00                  Αναχώρηση από τη Βυτίνα  

17:00 – 18:30    Άφιξη στο ΚΠΕ - Ανάπαυση 

18:30 – 20:00    Εργασία σε ομάδες στις αίθουσες εργασίας του ΚΠΕ 

20:00                  Δείπνο 

 

3
η
 ΜΕΡΑ   ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

08:00 -09:00      Πρωινό 

09:00                   Αναχώρηση για Πλανητέρο 

09:30-12:00        Επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου ποταμού, στο νερόμυλο και στη   

                             νεροτριβή στο Πλανητέρο. Εργασία σε ομάδες στο πεδίο για τις χρήσεις  

                             του νερού. Δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.        

12:00-13:00       Παρουσιάσεις των ομάδων – Συζήτηση -  Αξιολόγηση Προγράμματος 

13:30                   Επιστροφή στο ΚΠΕ 

14:00                   Γεύμα 

14:30                   Αναχώρηση 

 

 


