
 
 
 

Το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας υλοποίησε τριήμερο Πρόγραμμα επιμόρφωσης 

ενηλίκων, από την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, 

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 αίτηματά τους. 

  Τα άτομα που συμμετείχαν ήσαν συνολικά τριάντα δύο (32), τέσσερις (4) 

εκπαιδευτές και δεκαεφτά (17) εκπαιδευόμενοι από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία» και δύο (2) εκπαιδευτές και εννέα (09) 

εκπαιδευόμενοι από το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική 

Υστέρηση «Η Μέριμνα».  

               Το θέμα του προγράμματος ήταν: 

 «Αξιοποιώντας τα δώρα της Φύσης: Το παράδειγμα της οικονομικής και οικοτουριστικής 

ανάπτυξης της περιοχής μας» 

              Το πρόγραμμα βασίζεται στο τριήμερο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του ΚΠΕ και είχε 

τροποποιηθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ως προς τα πεδία και το περιεχόμενο για το 

συγκεκριμένο θεματικό άξονα και για την συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων.  

Στόχοι του προγράμματος ήταν: 

• 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 

• η ανάδειξη της αξίας της οικονομικής ανάπτυξης ορεινών περιοχών μέσα από την 

αξιοποίηση φυσικών πόρων 

• η ανάδειξη και η αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ως μοχλός της 

οικονομικής ανάπτυξης ορεινών περιοχών 

• η ενίσχυση του γεωτουρισμού μέσα από την ανάδειξη σημαντικών γεωλογικών 

μνημείων 

• η σύνδεση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με τη γεωλογική κληρονομιά, τα 

πολιτιστικά στοιχεία και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

• η γνωριμία και επαφή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων με ορεινά δασικά 

οικοσυστήματα και ορεινά οικοτουριστικά μονοπάτια 

• η γνωριμία και επαφή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων με παραδοσιακές μονάδες 

επεξεργασίας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων  

• η ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και τέλος 

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

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.  

Το Πρόγραμμα περιελάμβανε: 

• Παρουσίαση με θέμα: «Ανάπτυξη ορεινών περιοχών αξιοποιώντας τα δώρα της φύσης» 

• Παρουσίαση από μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Κλειτορίας της περιοχής τους 

μέσα από γεύσεις και αρώματα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 



 
 
 

• Παρουσίαση από τοπικό παραγωγό μελισσοκόμο με θέμα: «Το βιολογικό μέλι μας… με 

αγάπη για τη μέλισσα και σεβασμό προς τον άνθρωπο!» 

 

Το Πρόγραμμα περιελάμβανε ακόμη επισκέψεις: 

• σε παραδοσιακή μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων  

• στο Σπήλαιο Κάψια Αρκαδίας 

• στη μοναδικής αρχιτεκτονικής κατασκευής εκκλησία της Αγίας Φωτεινής Μαντίνειας 

• σε σύγχρονη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας οίνου 

• σε οικοτουριστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι του Όρους Μαινάλου Αρκαδίας 

• στον παραδοσιακό οικισμό Βυτίνας 

• στο Λαογραφικό Μουσείο Βυτίνας 

• σε εργαστήριο ξυλόγλυπτων κατασκευών στη Βυτίνα 

• στο Δασοβοτανικό Κήπο Βυτίνας 

• στις πηγές και τα πεστροφοτροφεία του Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο 

• στο Νερόμυλο και στη Νεροτριβή στο Πλανητέρο 

 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 των παραπάνω 

φορέων ειδικής αγωγής.  

Οι φορείς που συμμτείχαν στο πρόγραμμα ήσαν: 

Α/Α Φορείς Ειδικής Αγωγής Ημ/νία 

επίσκεψης 

Αριθ. ατόμων 

με νοητική 

υστέρηση 

Αριθ. 

Εκπαιδευτών 

1 Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με 

Νοητική Υστέρηση «Εστία» 

 

12-14/10/2018 

 

17 

 

4 

2 Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών 

Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η Μέριμνα» 

 

12-14/10/2018 

 

09 

 

2 

ΣΥΝΟΛΟ  26 6 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

12 ΕΩΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

1
η
 ΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

14:30                   Άφιξη  

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

15:30 - 17:00     Ελεύθερος χρόνος-Ανάπαυση 

17:00 - 17:30     Παρουσίαση του  Κ.Π.Ε      

                            Παρουσίαση του Προγράμματος  «Οικοτουριστική και   

                            γεωτουριστική ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας τα   

                            δώρα της φύσης» 

17:30 - 18:15     Παρουσίαση των φορέων Ειδικής Αγωγής «Κέντρο  

                             Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση»  



 
 
 

                             και «Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πάτρας: Η  

                             Μέριμνα» 

18:15 - 18:45     Μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Κλειτορίας   

                             παρουσιάζουν την περιοχή τους μέσα από γεύσεις και  

                             αρώματα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

18:45 - 19:15     Ένας μελισσοκόμος μας διηγείται την ιστορίας του: «Το   

                             βιολογικό μέλι μας… με αγάπη για τη μέλισσα και  

                             σεβασμό προς τον άνθρωπο!» 

19:30                  Δείπνο 

20:00 – 21:00   Παιχνίδια γνωριμίας επικοινωνίας 

 

2
η
 ΜΕΡΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

08:00 – 08:30     Πρωινό 

09:00                   Αναχώρηση για το πεδίο 

09:30                   Επίσκεψη σε παραδοσιακό Τυροκομείο  

10:00                   Αναχώρηση από το Τυροκομείο 

10:30 – 12:00    Άφιξη στο Σπήλαια Κάψια Αρκαδίας-  

                             Ξενάγηση και δεκατιανό 

12:15                  Επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής  

                            Μαντίνειας-Ξενάγηση και δραστηριότητες στον  

                            προαύλιο χώρο  

12:45                  Αναχώρηση από Αγία Φωτεινή για το Οινοποιείο  

13:00 – 13:45    Επίσκεψη στο Οινοποιείο και ενημέρωση από τους υπευθύνους του  

                            για τη διαδικασία παρασκευής οίνου 

13:45                  Αναχώρηση για Βυτίνα  

14:15-14:35      Στάση στη θέση Κοκκινόβραχος του Μαινάλου για   

                            βιωματικό Παιχνίδι στο Ελατοδάσος – Διαδρομή σε μονοπάτι 

15:00                  Άφιξη στη Βυτίνα- Φαγητό-Ξεκούραση 

16:00-17:00      Περιήγηση στον Παραδοσιακό Οικισμό Βυτίνας- 

                            Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Βυτίνας και σε  

                            Εργαστήριο ξυλόγλυπτων κατασκευών 

17:00-18:00      Επίσκεψη στο Δασοβοτανικό κήπο Βυτίνας-Βιωματικές Δραστηριότητες σε   

                            ομάδες- Το παιχνίδι των γνώσεων 

18:00                 Αναχώρηση για το ΚΠΕ 

19:00                 Άφιξη στο ΚΠΕ- Ξεκούραση 

20:00                 Δείπνο 

20:30-22:00     Προβολή ταινίας περιβαλλοντικού περιεχομένου 

 

3
η
 ΜΕΡΑ   ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

08:00-08:30        Πρωινό 

09:00                   Αναχώρηση για Πλανητέρο 

09:30-12:30        Επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου ποταμού, στο  

                              Νερόμυλο, τη Νεροτριβή και τα Πεστροφοτροφεία στο  

                              Πλανητέρο. Δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια 

12:45 – 13.30     Επιστροφή στο ΚΠΕ -  Συζήτηση - Αξιολόγηση - Κλείσιμο Προγράμματος 

13:30                   Γεύμα 

14:30                   Αναχώρηση 


