
Σκοπός 

 
του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος του ΚΠΕ «Πέτρα την πέτρα…περπατώ» είναι οι 
µαθητές και οι εκπαιδευτικοί να κερδίσουν γνώσεις και εµπειρίες που σχετίζονται µε 
τους γεωλογικούς σχηµατισµούς και τα χαρακτηριστικά πετρώµατα της περιοχής, 
ακολουθώντας µία διαδροµή που παρουσιάζει σχετικό ενδιαφέρον (πεζοπορία στη 
Μαύρη Λίµνα). Πιο συγκεκριµένα, να ανακαλύψουν µόνοι τους τα χαρακτηριστικά 
πετρώµατα της περιοχής και στη συνέχεια, µε πειράµατα, τις ιδιότητές τους, αλλά και 
να γνωρίσουν τον τρόπο που δηµιουργούνται οι διάφοροι γεωλογικοί σχηµατισµοί 
(πτυχές, σπήλαια, πηγές). 

 

Επιλογή Θέµατος 

Η γεωλογία και οι γεωλογικοί σχηµατισµοί ως κεντρικό θέµα του προγράµµατος 
επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

• Σε µικρή απόσταση από το Κ.Π.Ε. βρίσκονται αξιόλογες και επισκέψιµες 
περιοχές µε γεωλογικό ενδιαφέρον όπως το Σπήλαιο Λιµνών στα Καστριά, 
οι περίφηµες πηγές του Αροάνιου ποταµού, οι πηγές και ο καταρράκτης 
της Μαύρης Λίµνας, η οροσειρά του Χελµού µε διάφορους 
χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηµατισµούς, καθώς και ένα εκτεταµένο 
υδρογραφικό δίκτυο ποταµών και παραποτάµων. Για το λόγο αυτό η ευρύτερη 
περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το 2009 ως Εθνικό Γεωπάρκο Χελµού-
Βουραϊκού. 

• Προσφέρεται για σύνδεσή του µε ανθρωπογενείς επιδράσεις και παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα 

• Αποτελεί προϋπάρχουσα έννοια στους περισσότερους µαθητές άρα µπορεί να 
γίνει χρήση της µεθόδου του κονστρουκτιβισµού. 

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος 
  

Το πρόγραµµα αυτό είναι τριήµερο και απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού 
καθώς και σε παιδιά Γυµνασίων και Λυκείων. Συµµετέχουν έως 30 παιδιά µε 3 
συνοδούς εκπαιδευτικούς.                                                                                               
Η άφιξη στο Κ.Π.Ε. γίνεται στις 12 π.µ. περίπου και γίνεται η υποδοχή και 
τακτοποίηση στα δωµάτια. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος ξεκινούν το 
απόγευµα της πρώτης ηµέρας µε διαδροµή και προσανατολισµό σε κοντινό λόφο και 
µετά την επιστροφή, γίνεται παρουσίαση του ΚΠΕ και γνωριµία µε τους 
εκπαιδευτικούς του. Γίνεται χωρισµός των παιδιών σε οµάδες και ενηµέρωση για το 
πρόγραµµα. Η πρώτη ηµέρα κλείνει µε διασκεδαστικά παιχνίδια γνωριµίας-
επικοινωνίας.  
Τη δεύτερη ηµέρα γίνεται µε τα πόδια η διαδροµή της Μαύρης Λίµνας. Σ’ αυτή τη 



διαδροµή µεταξύ άλλων τα παιδιά ανακαλύπτουν τα πετρώµατα και τους 
γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής. Το απόγευµα εργάζονται σε οµάδες 
µελετώντας τις ιδιότητες των πετρωµάτων. 
Την τρίτη ηµέρα το πρωί ολοκληρώνονται οι εργασίες και γίνεται η παρουσίασή τους. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και άλλες δραστηριότητες όπως παιχνίδια αισθήσεων, 
παιχνίδια µε καθρέφτες, τοξοβολία κ.ά. 

Στόχοι του Προγράµµατος 

Γνωστικοί: 

• Οι µαθητές να µάθουν να µελετούν τους γεωλογικούς σχηµατισµούς, να τους 
περιγράφουν, και να αναζητούν τα αίτια δηµιουργίας τους. 

• Να µάθουν να µελετούν τις ιδιότητες των πετρωµάτων. 
• Να γνωρίσουν τη µορφολογία και την ανατοµία της µικροπανίδας και της 

βλάστησης που βρίσκεται ανάµεσα στα πετρώµατα, καθώς και στον πυθµένα 
των ποταµών. 

• Να µάθουν να µετρούν τη θερµοκρασία εδάφους, νερού κι αέρα, να κάνουν 
συγκρίσεις και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα. 

• Να γνωρίσουν υδρόβιους µικροοργανισµούς. 
• Να µάθουν να υπολογίζουν υψοµετρικές διαφορές µε τη χρήση του αλτίµετρου. 

 

Συναισθηµατικοί: 

• Με τα παιχνίδια ρόλων, που αναφέρονται σε πραγµατικά προβλήµατα, καλούνται 
να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν τα επιχειρήµατα 
όλων των εµπλεκοµένων και να προτείνουν λύσεις.  

• ∆ιαπιστώνουν µε τα ίδια τους τα µάτια τη την αισθητική ρύπανση των 
απορριµµάτων στο έδαφος, στις πηγές κλπ. 

• Βιώνουν µερικά από τα συναισθήµατα που προσφέρει µία επίσκεψη στις πηγές 
ενός ποταµού ή σε ένα σπήλαιο και η επαφή µε το έδαφος και τα πετρώµατα. 

• ∆ιαπιστώνουν την ποικιλία της ζωής ανάµεσα στα πετρώµατα, καθώς και στο 
έδαφος. 

• Κρίνουν και αξιολογούν τις ανθρώπινες παρεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Ψυχοκινητικοί: 

• Οι µαθητές µέσα από τις δραστηριότητες του προγράµµατος ασκούνται στη 
χρήση και χειρισµό του στερεοσκοπίου,των θερµοµέτρων της ψηφιακής 
φωτογραφικής µηχανής του αλτίµετρου, και του υπολογιστή.  

• Χρησιµοποιούν τα χέρια και τη φαντασία τους για να δηµιουργήσουν µια 
καλλιτεχνική κατασκευή (λίθινα εργαλεία) 

• Ασκούνται στην αθλητική τοξοβολία 
• Μεταµφιέζονται και παίζουν θεατρικά δρώµενα µέσα από τα παιχνίδια ρόλων. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 
«ΠΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ…ΠΕΡΠΑΤΩ» 
 
1η Ηµέρα 
 
12:00                  Άφιξη στο ΚΠΕ – Τακτοποίηση στα δωµάτια. 
12:30 – 13:00    Ενηµέρωση – Γνωριµία µε το ΚΠΕ 
13:00 – 13:30    Παιδαγωγική Συνεδρίαση 
13:30 – 14:30     Γεύµα 
14:30 - 16:00     Ανάπαυση 
16:00 – 16:30     Χωρισµός σε οµάδες – Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες στο πεδίο 
16:30 – 18:00     ∆ιαδροµή στον Αγ. Στέφανο- Προσανατολισµός – ∆ραστηριότητες 
18:00 – 19:30     Επιστροφή – Παρουσίαση σχολείου - Ολοκλήρωση ενηµέρωσης   
                           Προγράµµατος -Παραλαβή υλικών– Συντονισµός οµάδων 
19:30 – 20:00     ∆είπνο 
20:30 – 21:30     Παιχνίδια γνωριµίας – επικοινωνίας 
 
2η Ηµέρα 
 
08:00-08:30       Πρωινό 
08:45                 Αναχώρηση για Πλανητέρο – ∆ραστηριότητες στο πεδίο 
09:30-10:30       Επίσκεψη στα Σπήλαια Λιµνών Καστριών 
10:30-13:00       ∆ιαδροµή στο µονοπάτι της Μαύρης Λίµνας - ∆ραστηριότητες 
13:15                  Επιστροφή στο Κ.Π.Ε. 
13:30-14:00       Γεύµα 
14:00-17:00       Ανάπαυση 
17:00-17:30       Παιχνίδι µε καθρέφτες 
17:30-19:00       Εργασία σε οµάδες-Εργαστήριο  
19:00 -19:30       Ανάθεση σεναρίων για παιχνίδια ρόλων 
19:30-20:00       ∆είπνο 
20:30-21:30       Παρουσιάσεις παιχνιδιών ρόλων 
 
3η Ηµέρα 
 
08:00– 08:30      Πρωινό 
08:30 - 09:00      Παράδοση υλικών 
09:00 – 10:30     Τοξοβολία 
10:30 – 11:00     Τελική προετοιµασία οµάδων για τις παρουσιάσεις 
11:00-13:30        Παρουσιάσεις- Αξιολόγηση Προγράµµατος 
13:30-14:00        Γεύµα 
14:30                   Αναχώρηση 
 
 
    
 
 
 
 
 
 


