
 
 

             Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας, σε συνεργασία με τη 

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, διοργάνωσε δράσεις στην Κλειτορία και στην Ακράτα, στο 

πλαίσιο των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του και στο πλαίσιο του 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν την 

Τρίτη 4 Ιουνίου, Τετάρτη 5 Ιουνίου και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στην εγκαταστάσεις του 

ΚΠΕ στην Κλειτορία και στην πλατεία της Κλειτορίας, καθώς και σε σχολεία της περιοχής 

Ακράτας και Αιγείρας. 

 Οι εκδηλώσεις στην Ακράτα για το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας 

πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 4 Ιουνίου, για το Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας την Τετάρτη 5 

Ιουνίου, ενώ οι εκδηλώσεις στην Κλειτορία  για το Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας 

πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.  

  Οι δράσεις στην Ακράτα και στην Αιγείρα αφορούσαν στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα δελφίνια και ειδικά για τα δελφίνια του Κορινθιακού 

κόλπου, καθώς και για την ένταξη του Κορινθιακού κόλπου στις περιοχές NATURA. 

 Οι δράσεις περιελάμβαναν ενημέρωση και προβολή βίντεο για τα δελφίνια, τα 

θαλάσσια αυτά θηλαστικά καθώς και για τα είδη των δελφινιών που ζουν στον Κορινθιακό , 

για τις απειλές από ανθρώπινες ενέργειες που ευθύνονται για το θάνατο τους, καθώς 

επίσης και για ενέργειες και μέτρα που πρέπει να παρθούν για την προστασία τους. 

            Οι δράσεις στην Κλειτορία αφορούσαν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

μαθητών για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και πως αυτά οδηγούν σε μια 

οικολογική καταστροφή με επίκεντρο τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Κλειτορίας και 

της ευρύτερης περιοχής και μπορούν με μικρές καθημερινές συνήθειες να περιοριστούν.  

 Τα Περιβαλλοντικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι επιζητούμε 

συνεχώς με έναν αλόγιστο τρόπο την ανάπτυξη και την ευημερία.  Όμως κάθε ανάπτυξη δεν 

είναι συνώνυμη με την πρόοδο και την ευημερία. Η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι 

συμβατές μόνο όταν διασφαλίζονται και ανανεώνονται τα φυσικά θεμέλια της ζωής. ‘Όταν 

το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλλον.  

 

      Θέμα της δράσης στην Ακράτα ήταν: 

«Ο Κορινθιακός Κόλπος ως περιοχή NATURA και τα δελφίνια του...Στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ 

για τα δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

 

  Θέμα της δράσης στην Κλειτορία ήταν: 

«5 Ιουνίου!!! Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον!!! Στέλνω το δικό μου μήνυμα 

προστασίας του Περιβάλλοντος!!!» 

 

Σκοπός της υλοποίησης των δράσεων ήταν η ανάδειξη της σημασίας του εορτασμού 

της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα  στάσης 

και συμπεριφοράς απέναντι στο Περιβάλλον, που εκπέμπει Σ.Ο.Σ.  

Στόχος των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε επίκαιρα 

Περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής τους και πως ο καθένας μας μπορεί με μικρές 

ενέργειες να τα αποτρέψει.  

Στο τέλος όλοι οι μαθητές «έστειλαν» με το δικό τους τρόπο ένα μήνυμα ελπίδας και 

αγάπης για το περιβάλλον! 

  

Οι δράσεις περιελάμβαναν διαδραστική παρουσίαση και προβολή βίντεο για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, 

καθώς και εικαστική έκφραση των μαθητών (ζωγραφιές, ποιήματα, ιστορίες, τραγούδια). 



 
 

 Συγκεκριμένα στην Ακράτα, οι δράσεις περιελάμβαναν διαδραστική παρουσίαση και 

προβολή βίντεο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα δελφίνια, για τον 

Κορινθιακό κόλπο και την ένταξή του ως περιοχή NATURA, καθώς και τα είδη των 

δελφινιών που συναντάμε στον Κορινθιακό. Έγινε αναφορά στους κινδύνους που απειλούν 

τα δελφίνια του Κορινθιακού και την ανάγκη της προστασίας τους. Στο τέλος οι μαθητές 

διατύπωσαν μέσα από ζωγραφιές, ποιήματα, τραγούδια και ιστορίες τα συναισθήματά 

τους για τα δελφίνια και την ανάγκη τους για προστασία των θαλασσίων αυτών 

θηλαστικών. 

          Στην Κλειτορία η δράση περιελάμβανε διαδραστική παρουσίαση και προβολή βίντεο 

για την ενημέρωση γύρω από μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και συγκεκριμένα σε 

περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κλειτορία και η ευρύτερη περιοχή. 

Στο τέλος οι μαθητές μετέβησαν στην πλατεία της Κλειτορίας μεταφέροντας με το δικό τους 

τρόπο «μηνύματα» για την προστασία του περιβάλλοντος στην τοπική κοινωνία.  

 

Τα σχολεία που συμμετείχαν στις δράσεις ήταν: 

Α/Α Σχολεία Ημ/νια  

Δράσης 

Αριθ.  

μαθητών 

Συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί 

1 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Αχαΐας 

Τάξεις Γ΄ και Δ΄ 

04/06/2018 31 1. Μαμωνά Χαρίκλεια 

ΠΕ70 

2. Κούστα Φωτεινή ΠΕ70 

3. Βασιλόπουλος 

ΠαναγιώτηςΠΕ70 

4. Παπασταθοπούλου 

Άννα Μαρία ΠΕ70 

5. Φιλίππου Φίλιππος 

ΠΕ11 

2 Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας Αχαΐας 

Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ 

05/06/2018 57 1. Πάνου Αθανασία ΠΕ70 

2. Χουλιαροπούλου 

Αριάδνη ΠΕ70 

3. Σαράμπαλη Νίκη ΠΕ70 

3 Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας Αχαΐας 

Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

05/06/2018 58 1. Νικολόπουλος Αργύρης 

ΠΕ70 

2. Χαμαλέτσου Χριστούλα 

ΠΕ70 

3. Παπαχριστόπουλος 

Αποστόλης ΠΕ70 

4. Καλλιανιώτης Βαγγέλης 

ΠΕ70 

5. Βόττας Δημήτρης ΠΕ86 

6. Ρηγάκος Σαράντος 

ΠΕ91.02 

7. Κύρου Μαρία ΠΕ70.50 

8. Πουλοπούλου Βασιλική 

ΠΕ70.50 

2 Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας Αχαΐας 

Τάξεις Α΄, Β΄, Γ ΄  

06/06/2018 38 1. Ισμήνη Κακαβά ΠΕ70 

2. Καρβέλα Μαρία ΠΕ70 



 
 

3. Σιόλου Κωνσταντίνα 

ΠΕ70 

3 Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας Αχαΐας 

Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

06/06/2018 31 1.Λαμπρόπουλος Συμεών 

ΠΕ70 

2. Καραχάλιου 

Παναγούλα ΠΕ70 

3. Παπαθανασίου 

Παναγιώτης ΠΕ70 

4. Παπαγιαννοπούλου 

Δήμητρα ΠΕ70 

5. Μπάτσης Χαράλαμπος 

ΠΕ86 

ΣΥΝΟΛΟ 215 24 

 

Το ΚΠΕ κάλυψε τις δαπάνες των δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους καθώς και 

από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ. Οι δαπάνες αφορούσαν: 

• σάντουιτς και νερό για όλους τους συμμετέχοντες στην Κλειτορία και στην Ακράτα 

• Λευκά μπλουζάκια για όλους τους συμμετέχοντες στις δράσεις στην Κλειτορία και την 

Ακράτα με το λογότυπο του ΚΠΕ, για να ζωγραφίσουν οι μαθητές τα «μηνύματά» τους 

για το Περιβάλλον 

• μετακίνηση των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ από Κλειτορία σε Ακράτα και επιστροφή  

 

Ακολουθεί το  πρόγραμμα των δράσεων. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Ακράτα, Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 

 

11:00  – 11:45  Παρουσίαση και προβολή video με θέμα « Ο Κορινθιακός Κόλπος ως    

                            περιοχή NATURA και τα δελφίνια του...Στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

                           Για τις τάξεις Γ’ και Δ΄ 

11.45 – 12.00  Διάλειμμα - προσφορά σάντουιτς και νερού   

12:00 – 13:00  «Δημιουργώ» με το δικό μου τρόπο και στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

 

Αιγείρα, Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 

 

09:00  – 09:45  Παρουσίαση και προβολή video με θέμα « Ο Κορινθιακός Κόλπος ως    

                            περιοχή NATURA και τα δελφίνια του...Στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

                           Για τις τάξεις Α΄, Β΄,  Γ’  

09.45 – 10.00  Διάλειμμα-προσφορά σάντουιτς και νερού   



 
 

10:00 – 11:00  «Δημιουργώ» με το δικό μου τρόπο και στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

 

11:00  – 11:45  Παρουσίαση και προβολή video με θέμα « Ο Κορινθιακός Κόλπος ως    

                            περιοχή NATURA και τα δελφίνια του...Στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

                           Για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

11.45 – 12.00  Διάλειμμα-προσφορά σάντουιτς και νερού   

12:00 – 13:00  «Δημιουργώ» με το δικό μου τρόπο και στέλνω ένα μήνυμα Σ.Ο.Σ για τα   

                           δελφίνια του Κορινθιακού. . .» 

 

 

Κλειτορία, Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 

 

09:00 –  10:30  Παρουσίαση και προβολή video με θέμα στην ενημέρωση και    

                           ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά  

                           προβλήματα και πως αυτά οδηγούν σε μια οικολογική καταστροφή.  

                           Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα περιβαλλοντικά προβλήματα της  

                          Κλειτορίας και της ευρύτερης περιοχής και πως μπορούμε με μικρές  

                          καθημερινές συνήθειες να τα περιορίσουμε.  

                          Για τις τάξεις Α΄, Β΄,  Γ’  

09:00 –  10:30  Παρουσίαση και προβολή video με θέμα στην ενημέρωση και    

                           ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά  

                           προβλήματα και πως αυτά οδηγούν σε μια οικολογική καταστροφή.  

                           Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα περιβαλλοντικά προβλήματα της  

                          Κλειτορίας και της ευρύτερης περιοχής και πως μπορούμε με μικρές  

                          καθημερινές συνήθειες να τα περιορίσουμε.  

                          Για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄  

 

10:30 – 11:00  Προσφορά σάντουιτς και νερού  

11:00 – 11:45  Δημιουργώ το δικό μου «μήνυμα» για την προστασία του Περιβάλλοντος  

11:45                Αναχώρηση για την πλατεία της Κλειτορίας 

12:00 Άφιξη στην πλατεία της Κλειτορίας 

12:00 –  13:00 Δρώμενο για την τοπική κοινωνία στην πλατεία με θέμα:«5 Ιουνίου!!!  

                          Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον!!! Στέλνω το δικό μου 

                          μήνυμα προστασίας του Περιβάλλοντος!!!»  

 

 

 


