
 

Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας - Ακράτας, στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδεύσης & 

Αποκαταστάσης  Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας», ύστερα από σχετικό αίτημά τους, τριήμερο 

Πρόγραμμα Π.Ε. από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 

2013, στην Κλειτορία και στα πεδία της περιοχής, που απευθυνόταν σε  μαθητές και 

εκπαιδευτές του ΚΕΑΤ, με θέμα: 

 

« Περιβαλλοντικές Διαδρομές» 
 

 Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της παροχής 

ίσων ευκαιριών ειδικότερα σε μαθητές, που λόγω προσωπικών δυνατοτήτων και 

αντικειμενικών συνθηκών έχουν μειωμένη πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση 

και δυσκολία στην κοινωνική ένταξη. Στο τριήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων για 

εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως  Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας», 

συμμετείχαν και μαθητές με προβλήματα όρασης.  

 Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως  Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας» με 

επιστολές του έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση τριήμερου προγράμματος 

ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες και δεξιότητες ατόμων με προβλήματα όρασης. 

             Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα είναι δώδεκα (12) εκπαιδευτές του ΚΕΑΤ, που θα 

συνεργασθούν με τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε για την υλοποίηση του προγράμματος και 

δεκαοχτώ (18) μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

 Στόχοι του προγράμματος ήταν: 

• η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών, στα πλαίσια της δια βίου 

μάθησης ενηλίκων, με άξονα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για 

την Αειφορεία στην Ειδική Αγωγή 

• η ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής και η γνωριμία με το φυσικό 

και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Κλειτορίας 

• η ενίσχυση της κατανόησης στο θέμα της προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα των προστατευόμενων περιοχών και των φυσικών πόρων  

• Η κατανόηση της σημασίας του νερού στη ζωή και τρόποι καλής διαχείρισής του 

• Η αναγνώριση της επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών στο Περιβάλλον 

• Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εκφραστικής ικανότητας των μαθητών 

• Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης με την ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων και τέλος 

• Η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, μέσω της 

συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της παροχής ίσων ευκαιριών με τους 

μαθητές των σχολείων γενικού πληθυσμού 

 

 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. Επίσης έχει εμπειρία υλοποίησης προγράμματος με μαθητές με 

προβλήματα όρασης και με άξονα αυτή την εμπειρία το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας 

προτίθεται να διοργανώσει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην 



 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία με την συμμετοχή του 

Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας.   

  

  Οι δαπάνες του Προγράμματος καλύφθηκαν 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 άξονας 

προτεραιότητας 7, του Υποέργου 2 και θα αφορούσαν δαπάνες διαμονής και διατροφής 

των εκπαιδευτών του ΚΕΑΤ στους ξενώνες του ΚΠΕ.  

          

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

 ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 15 ΕΩΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  

 

1
η
 ΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

12:30                 Άφιξη  

12:30 -13:30     Τακτοποίηση στα δωμάτια   

13:30 -14:00     Γεύμα 

14:00-17:00      Ελεύθερος χρόνος-Ανάπαυση 

17:00-17:20     Παρουσίαση του ΚΠΕ και των Δράσεών του  

17:20 - 17:40   Τα άτομα με προβλήματα όρασης στην  Εκπαίδευση για την Αειφορεία  

17:40 - 18:00   Παρουσίαση του Προγράμματος. 

18:00 - 18:30   Παρουσίαση των δράσεων του Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας  

18:30-19:30     Παιχνίδια Γνωριμίας - Επικοινωνίας 

20:00                Δείπνο 

 

2
η
 ΜΕΡΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

08:00 – 08:30  Πρωινό 

09:00-11:30     Περιβαλλοντικό μονοπάτι στη Μαύρη Λίμνα (διαδρομή τριών  χλμ.) 

                           Γνωριμία κι επαφή με τη χλωρίδα, την πανίδα και την γεωλογία της  

                          Περιοχής - Παιχνίδια Αισθήσεων 

11:30 – 13:00  Επίσκεψη στις πηγές του Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο-   

                          Δραστηριότητες και Περιβαλλοντικά Παιχνίδια 

13:30 – 14:00  Γεύμα 

14:00 -17:00    Ελεύθερος χρόνος 

17:00 – 19:30  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Περιοχής  

                          (Λαογραφικό Μουσείο, Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, Βιολογικό                           

                          καθαρισμό, Παραδοσιακό Φούρνο) – Διαδρομή μέσα στο Οικιστικό  

                          Περιβάλλον της Κλειτορίας. 

20:00                 Δείπνο 

 

 

3
η
 ΜΕΡΑ   ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 



 

08:00 -08:30        Πρωινό 

08:30-09:00         Παράδοση υλικών 

09:30-10:00         Εργαστήριο με θέμα: «Φτιάχνοντας το δικό μας ψωμί»  

10:00-12:00         Εργαστήριο με εργασία σε ομάδες, με θέμα: «Δώσε λέξη να κυλήσει… ήχος  

                              και χορός να αρχίσει… »  

12:00 – 13:30      Παρουσιάσεις των ομάδων – Συζήτηση -  Αξιολόγηση Προγράμματος 

13:30                    Γεύμα 

14:00                    Αναχώρηση 

 


