
 

             Το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων του και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος διοργάνωσε δράσεις στις 5 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή στην Ακράτα, 

με την συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων της περιοχής και σε συνεργασία με 

το Τμήμα Π.Ε. της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας.  

 Το θέμα της Δράσης είναι:  

 

«Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.  

Ας δράσουμε για ένα ζωντανό Πλανήτη!» 
 

Σκοπός της υλοποίησης της Δράσης ήταν η ανάδειξη της σημασίας εορτασμού της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία 

και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος,  μέσα από την γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής και με δραστηριότητες.  

      Στόχοι της δράσης ήσαν: 

• η συνειδητοποίηση των συνεπειών που έχει για τον άνθρωπο η υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος και η κατανόηση του παγκόσμιου χαρακτήρα της  

• η ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης  

• η συμβολή στη μείωση των απορριμμάτων και στη συνειδητοποίηση της αξίας της 

ανακύκλωσης  

• η αξιοποίηση «υλικών από τη φύση» για έκφραση και δημιουργία 

• να δοθεί ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης και ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, για 

την ενεργή συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην 

αναβάθμιση και ανάδειξη των ακτών του τόπου μας. 

• η ανάληψη δράσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από 

δράσεις όπως ο καθαρισμός των ακτών για την ανάπτυξη της υπεύθυνης στάσης του 

ενεργού πολίτη 

 

Η δράση περιελάμβανε: 

• ενημέρωση των μαθητών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και τη σημασία της 

προστασίας του. 

• ενημέρωση για τις ακτές της περιοχής με βάση το πρόγραμμα ΚΠΕ: « Γνωρίζοντας τις 

ακτές μας» 

• μετάβαση με πούλμαν, για συμβολικό καθαρισμό, στην ακτή του Κρυονερίου, στην 

περιοχή της Ακράτας 

• κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά από τους μαθητές για 

ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης, ώστε να συμβάλλουμε στη μείωση των 

απορριμμάτων και στη συνειδητοποίηση της αξίας της ανακύκλωσης 

• προβολή ταινίας και συζήτηση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 

Η δράση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα, στο 2
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ακράτας και στις ακτές του Κρυονερίου. 

 

Τα σχολεία της περιοχής που συμμετείχαν στην δράση ήσαν τα παρακάτω: 



 

 

Α/Α Σχολεία Ημ/νια δράσης Αριθ. μαθητών Αριθ. συνοδών 

1 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ 

05/06/2015 54 4 

2 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ 

05/06/2015 96 10 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω Σχολείων που συμμετείχαν στην δράση ήσαν: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1 Νικολόπουλος Αργύρης ΠΕ70 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

2 Αλεξοπούλου Ζαχαρούλα ΠΕ70 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

3 Αλμπάνη Παναγούλα ΠΕ70 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

4 Αλιβιζάτου Κατερίνα ΠΕ70 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

5 Ευσταθίου Αναστασία ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

6 Βασιλόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

7 Οικονόμου Χαρίκλεια ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

8 Τσοκανά Αλεξάνδρα ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

9 Παπασταθοπούλου Μαριάννα ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

10 Κατούφα Αγγελική ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

11 Αγγελακοπούλου Μαρία ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

12 Φραντζή Γαριφαλιά ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

13 Ευστρατίου Εύη ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

14 Κυριαζή Έφη ΠΕ70 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

 

• Οι δαπάνες του σεμιναρίου καλ΄θφθησαν από το Τ.Δ.Ε. με φορέα υλοποίησης του 

έργου το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» του άξονα 

προτεραιότητας 7, του Υποέργου 2 και αφορούσαν σε δαπάνες για σάντουιτς και νερό 

των μαθητών, και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, δαπάνη μετακίνησης με 

λεωφορεία των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της δράσης για 

μετάβαση στην παραλία Κρυονερίου καθώς και δαπάνες για αγορά υλικών για τον 

καθαρισμό των ακτών  

 

Ακολουθεί το  πρόγραμμα των δράσεων στο ΚΠΕ και στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας  

 
 
 
 
 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 

 
Ακράτα 05 Ιουνίου 2014  

09.00               Άφιξη μαθητών 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ακράτας στο ΚΠΕ 

09.00 – 09.30  «5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον» Ενημέρωση από μέλη της    

                          Π.Ο.  του ΚΠΕ και προβολή ταινίας για την Ημέρα Περιβάλλοντος. 

                           Συζήτηση με τους μαθητές           

09.30 – 10.00  Παρουσίαση του Προγράμματος: «Γνωρίζοντας τις ακτές μας»  

10.00 – 10.30  Διάλειμμα για σάντουιτς και νερό 

10.30 – 10.45 Αναχώρηση για την παραλία Κρυονερίου 

11.00 – 12.30 Καθαρισμός ακτών 

12.30               Επιστροφή 

13.15 Λήξη Δράσης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ 2
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 

Ακράτα 05 Ιουνίου 2014  

09.00                 Άφιξη κλιμακίου μελών Π.Ο. ΚΠΕ στο 2
ου

 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

09.00 – 10.00 «5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον» Ενημέρωση από μέλη της    

                          Π.Ο.  του ΚΠΕ και προβολή ταινίας για την Ημέρα Περιβάλλοντος. 

                           Συζήτηση με τους μαθητές           

10.00 – 10.30  Διάλειμμα για σάντουιτς και νερό 

10.30 – 12.30 Δραστηριότητες με κατασκευές από ανακυκλώσιμα  και φυσικά  υλικά 

12.30               Λήξη Δράσης 


