
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας- Ακράτας, στα πλαίσια των 

δράσεων για την «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» διοργανώνει:  

1. Σειρά δράσεων από την Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 

με επίσκεψη στα σχολεία των περιοχών Κλειτορίας, Καλαβρύτων και Ακράτας.  

Οι δράσεις προγραμματίζονται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και απευθύνονται στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς των τοπικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που 

βρίσκονται εγγύτερα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Κλειτορία και Ακράτα. Οι 

δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων. 

Τα θέματα των δράσεων θα αφορούν στην προβολή και παρουσίαση του 

Γεωπάρκου Χελμού – Βουραϊκού, στην ανάδειξη της σημασίας των σπηλαίων με 

ιδιαίτερη αναφορά στο Σπηλαίου των Λιμνών Καστριών, με την ευκαιρία της 

ένταξης του ΚΠΕ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Σπήλαια της Ελλάδας στο Φως», 

αλλά και λόγω της αξιοποίησης του Σπηλαίου των Λιμνών Καστριών στα 

προγράμματα και τις δράσεις του Κέντρου. 

Ακόμη θα αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα 

ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. 

Στόχος είναι η γνωριμία των μαθητών:  

• με  το Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού που είναι ένα εκ των τεσσάρων 

Γεωπάρκων που βρίσκονται στην Ελλάδα 

• με τον πλούτο και την μαγεία των σπηλαίων, την διαδικασία 

δημιουργίας τους και την σημασία της προστασίας και ανάδειξής τους 

• με το Σπήλαιο των Λιμνών Καστριών, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο μνημείο 

της φύσης που βρίσκεται στην περιοχή τους και έχει μεγάλο 

επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον διεθνώς, λόγω της 

ιδιαιτερότητάς του 

• με την διαχείριση των απορριμμάτων και την έννοια και σημασία της 

ανακύκλωσης 

Οι δράσεις για το Γεωπάρκο και τα σπήλαια θα υλοποιηθούν σε όλα τα 

σχολεία πλην του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ακράτας όπου και θα 

υλοποιηθούν οι δράσεις για την ανακύκλωση.  

 Συμπληρωματικά θα υπάρξει και επικαιροποίηση των περσινών 

δράσεων στα σχολεία για την εβδομάδα Π.Ε.,  που υλοποιήθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2014 και αφορούσαν την κομποστοποίηση στο σχολικό 

περιβάλλον με πρακτική εφαρμογή. 

  Οι δράσεις για τα σπήλαια θα περιλαμβάνουν: 

• Ενημέρωση για το ΚΠΕ και την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με 

προβολή ολιγόλεπτων ταινιών και παρουσιάσεων  

• Ενημέρωση για το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού, τα σπήλαια γενικά και το 

Σπήλαιο των Λιμνών Καστριών, με παρουσίαση και προβολή ταινίας.  

• Συζήτηση με τους μαθητές  

Οι δράσεις για την ανακύκλωση θα περιλαμβάνουν: 

• Ενημέρωση για το ΚΠΕ και την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με 

προβολή ολιγόλεπτων ταινιών και παρουσιάσεων  

• Παρουσίαση και προβολή ταινίας που αφορά την μείωση του όγκου των 

σκουπιδιών και τη σωστή διαχείρισή τους, καταλήγοντας στην ανακύκλωση 

• Συζήτηση με τους μαθητές  



Ο συνολικός χρόνος σε κάθε ομάδα μαθητών θα κυμαίνεται γύρω στα 60 λεπτά. 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των δράσεων στα σχολεία.  

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΡΙΘ. 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΙΘ. ΕΚΠ/ΚΩΝ 

1. Γυμνάσιο Κλειτορίας Δευτέρα 

12/10/2015 

46 

Τάξεις: Α’, Β΄, Γ΄ 

5 

2. ΓΕΛ Κλειτορίας Δευτέρα 

12/10/2015 

42 

Τάξεις: Α’, Β΄, Γ 

5 

3. Δημοτικό Σχολείο 

Κλειτορίας 

Τρίτη 

13/10/2015 

31 

Τάξεις: Ε’, ΣΤ΄ 

2 

4. Δημοτικό Σχολείο 

Καλαβρύτων 

Τρίτη 

13/10/2015 

60 

Τάξεις: Ε΄, ΣΤ΄ 

3 

5. Γυμνάσιο Ακράτας Τετάρτη 

14/10/2015 

58 

Τάξεις: Α΄, Β΄ 

5 

6. ΓΕΛ Ακράτας Τετάρτη 

14/10/2015 

52 

Τάξεις: Α΄, Β΄ 

7 

7. 1
ο 

Δημοτικό Σχολείο 

Ακράτας 

Πέμπτη 

15/10/2015 

38 

Τάξεις: Ε΄, ΣΤ 

2 

8. 2
ο 

Δημοτικό Σχολείο 

Ακράτας 

Πέμπτη 

15/10/2015 

43 

Τάξεις: Ε΄, ΣΤ 

3 

9. Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας  Πέμπτη 

15/10/2015 

48 

Τάξεις: Ε΄, ΣΤ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ 418 35 

2. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση, που θα διοργανωθεί από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Δ/ντές 

Εκπ/σης, τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 


