
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας διοργανώνει δράσεις 

για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην Κλειτορία και στην Αιγείρα, θα  

πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στο Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας 

και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας και θα 

αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα προβλήματα 

του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας, την 

κλιματική αλλαγή, το εμπόριο της  άγριας ζωής και τη ρύπανση του νερού, του αέρα 

και του εδάφους. 

 Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ενημέρωση, προβολή βίντεο και συζήτηση 

σχετικά με: 

• Την προστασία της Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημικών υπηρεσιών 

• Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

• Τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής και 

• Τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

            

 Οι δράσεις θα είναι διάρκειας:  

• τριών διδακτικών (3) ωρών για το Δημοτικό Σχολείο της Κλειτορίας (6 τάξεις) 

• και δύο διδακτικών ωρών (2) ωρών για το Δημοτικό Σχολείο της Αιγείρας (2 

τάξεις)  

Ακολουθεί  το  πρόγραμμα των δράσεων. 

 

Κλειτορία, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 

 

08:30  – 09:30  Παρουσίαση και προβολή video σχετικά με την προστασία της  

                           Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της   

                           κλιματικής  αλλαγής, την αποφυγή του εμπορίου της άγριας ζωής και  

                           τον περιορισμό της  ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

                           Για τις τάξεις Γ’ και Δ΄ 

09.30 – 10.30  Παρουσίαση και προβολή video σχετικά με την προστασία της  

                           Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της  

                           κλιματικής αλλαγής, την αποφυγή του εμπορίου της άγριας ζωής και  

                           τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

                           Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ΄ 

10:30 – 11:30  «Παρουσίαση και προβολή video σχετικά με την προστασία της  

                           Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της  

                            κλιματικής αλλαγής, την αποφυγή του εμπορίου της άγριας ζωής και   

                            τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

                           Για τις τάξεις Α’ και Β΄ 

 

Αιγείρα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 

 

10:45  – 11.30  Παρουσίαση και προβολή video σχετικά με την προστασία της  

                           Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της  

                           κλιματικής αλλαγής, την αποφυγή του εμπορίου της άγριας ζωής και  

                           τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

                           Για την Δ΄  τάξη 

11:45  – 13.15  Παρουσίαση και προβολή video σχετικά με την προστασία της  



                           Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων, την αντιμετώπιση της  

                           κλιματικής αλλαγής, την αποφυγή του εμπορίου της άγριας ζωής και  

                           τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους. 

                           Για την ΣΤ΄  τάξη 

 


