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       Το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας απευθύνει πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της 

Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη 

συμμετοχή τους σε Μονοήμερα Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας, στις 

εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Κλειτορία και στην Ακράτα και στα πεδία της περιοχής, για το 

διάστημα αρχές Δεκεμβρίου έως και την εφαρμογή της εγκυκλίου για τις επισκέψεις 

σχολικών μονάδων στα ΚΠΕ. 

      Οι σχολικές μονάδες παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών τους για υλοποίηση προγραμμάτων με το τμήμα τους στις 

καινοτόμες δράσεις της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας. Ακολούθως οι αιτήσεις των 

σχολείων θα αποσταλούν με fax ή mail, στο ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, μέσω της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας για τον έγκαιρο προγραμματισμό της επίσκεψης από το ΚΠΕ.  

     Για τη διευκόλυνση της παραπάνω διαδικασίας, παρακαλείται η Διεύθυνση Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας μέσω των καινοτόμων δράσεων να μεριμνήσει για την προώθηση του 

παρόντος εγγράφου και των σχετικών συνημμένων στα σχολεία της αρμοδιότητάς της 

μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 και να προωθήσει στο ΚΠΕ τα αιτήματα των 

ενδιαφερόμενων σχολικών μονάδων. 

 Σας επισημαίνουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η 

πανδημία Covid -19 τα Προγράμματα που θα υλοποιούνται θα είναι μόνο Μονοήμερα, θα 

υλοποιούνται ανά Τμήμα και θα τηρούνται αυστηρά  τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 

προβλέπονται από την νομοθεσία (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, αντισηπτικών κλπ).  

     Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν αδαπάνως για το ΚΠΕ. 

 

Ακολουθούν: 1. Κατάσταση Μονοήμερων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο  

                           ΚΠΕ στην Ακράτα και στην Κλειτορία 

                        2. Γενικές οδηγίες για τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στα  

                            μονοήμερα  Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας στην   

                            Κλειτορία 

                      3. Γενικές οδηγίες για τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στα μονοήμερα  

                          Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας στην Ακράτα 

 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 

Το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας - Ακράτας υλοποιεί στην Κλειτορία τα παρακάτω προγράμματα για 

μαθητές: 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ 

1. Το Παλάτι των Νεράιδων του Χελμού: Το Σπήλαιο των Λιμνών -  Καστριών Μονοήμερο 

Πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού  

2. Περιπέτειες και παιχνίδια στη Νεροπολιτεία  Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές  

Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού                                                                           

3. Το παιχνίδι της ανακύκλωσης  Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές Νηπιαγωγείου Α΄, 

Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού                                                                                                                           
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4. Περίπατος στην φύση και στον χρόνο Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

τάξης Δημοτικού  

5. Κάτι τρέχει… Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 

6. Καταναλώνω άρα υπάρχω; Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού  

7. Πού είναι οι αξίες; Ψάξε…και θα τις βρεις... Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ 

τάξης Δημοτικού 

8. Οι Δρόμοι του Νερού - Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές 

Ειδικών Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης 

9. Μνήμες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα περιβαλλοντικά μονοπάτια της 

περιοχής Κλειτορίας-Καλαβρύτων  Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 

Το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας - Ακράτας υλοποιεί στην Ακράτα τα παρακάτω μονοήμερα 

προγράμματα για μαθητές: 

10. Ο Υγροβιότοπος της Λίμνης Τσιβλού, για μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης  Δημοτικού                                                                                                                             

11. Το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας, για μαθητές Ε΄, Στ΄  τάξης Δημοτικού  

12. Γνωρίζοντας τις ακτές μας,  για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και  Στ΄ τάξης Δημοτικού 

13. Το ποτάμι μας ο Κράθης, για μαθητές Δ΄, Ε΄ και  Στ΄ τάξης Δημοτικού  

14. Πέτα-Πέτα στον Καιρό, για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄, Β, Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού 

15. Συντροφιά με τις νεράιδες στο δασάκι μας, για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ 

τάξης Δημοτικού 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – 

ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 
 

• Η µετακίνηση από και προς το Κ.Π.Ε καλύπτεται από τη σχολική µονάδα. 
• Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τους µαθητές τους σε όλη τη διάρκεια 

του  Προγράµµατος. 
• Παρακαλούµε κατά την επίσκεψή σας στο ΚΠΕ να είστε εφοδιασµένοι µε τα 

παρακάτω:  
1) αντίγραφο της έγκρισης µετακίνησης του σχολείου από την ∆ιεύθυνση ή την     
     Περιφέρεια. Στην έγκριση να αναφέρονται όλα τα ονόµατα των  
     συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ. 
2)  καταστάσεις µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και τα στοιχεία   
     των συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από   
     τον διευθυντή του σχολείου.  
3) αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο  
     Κ.Π.Ε.    
• Παρακαλούµε να γίνει κατανοητό στους µαθητές (µε ευθύνη των εκπαιδευτικών) που 

θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριµένη  επίσκεψη είναι εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και όχι εκδροµή, και οι µαθητές θα συµµετάσχουν σε ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια να αποκλείσουµε τη διάσταση της 
ψυχαγωγίας, όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. 

• Η προετοιµασία των µαθητών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται απαραίτητη 
και θα πρέπει να σχετίζεται µε τη συνέπεια στο Πρόγραµµα και την υπευθυνότητα 
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όσον αφορά τους χώρους και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται 
απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών µε την εφαρµογή βασικών κανόνων 
λειτουργίας οµάδας και συνεργασίας, µε το σεβασµό στον άνθρωπο και την 
προσωπικότητά του και προπάντων µε την ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή 
πραγµατοποίηση του Προγράµµατος. 

• Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν το πρόγραµµα «Το παλάτι των νεράιδων του 
Χελµού - Το Σπήλαιο Λιµνών-Καστριών» θα επιβαρύνονται µε τις δαπάνες για την 
επίσκεψη στο σπήλαιο Λιµνών-Καστριών (4,50 ευρώ ανά µαθητή). Ειδικά για φέτος 
επισηµαίνεται ότι η ξενάγηση στο Σπήλαιο γίνεται σε οµάδες των 9 ατόµων.  

• Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να 
µας ενηµερώσει άµεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες νωρίτερα τηλεφωνικώς 
και εγγράφως µε FAX ή mail  προκειµένου να ειδοποιηθεί το αναπληρωµατικό 
σχολείο. 

• Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε το πρόγραµµα (σύζυγοι και παιδιά των συνοδών 
εκπαιδευτικών, γονείς µαθητών κλπ) δεν µπορούν να φιλοξενηθούν  ούτε να 
παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. 

• Όλοι να είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα ρούχα και υποδήµατα (ζεστά και άνετα)  
για δραστηριότητες στην ύπαιθρο. 

• Σε περίπτωση που επιθυµείτε, υπάρχει η δυνατότητα να γευµατίσετε στην Μαθητική 
Εστία Κλειτορίας µε δική σας οικονοµική επιβάρυνση και τιµή γεύµατος 6 ευρώ ανά 
άτοµο. 

• Το λεωφορείο που θα µεταφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές στο Κ.Π.Ε 
παραµένει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προκειµένου να µεταφέρει τους 
συµµετέχοντες από το Κ.Π.Ε. στο πεδίο και αντίστροφα. 

 
 
Ειδικά για τη φετινή χρονιά, για λόγους προστασίας από τον Covid-19, προβλέπονται 
τα εξής: 
 

• Οι οµάδες που θα γίνονται δεκτές για την υλοποίηση προγράµµατος θα είναι το 
σύνολο ή µια οµάδα µαθητών ενός σχολικού τµήµατος. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα τηρούνται τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (τήρηση αποστάσεων, χρήση 
µάσκας και αντισηπτικών). 

 
Ακολουθεί Πίνακας µε τις διαδροµές ανά πρόγραµµα και τις χιλιοµετρικές 
αποστάσεις: 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Περιπέτειες και Παιχνίδια 
στη Νεροπολιτεία 

Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 

Περίπατος στη Φύση και 
στο Χρόνο 

Κλειτορία-Καστριά-
Πλανητέρο-Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Κάτι…τρέχει Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 

Πού είναι οι αξίες; Ψάξε… 
και θα τις βρεις… 

Κλειτορία-Καστριά-
Πλανητέρο-Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Οι ∆ρόµοι του νερού Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 

Το παλάτι των νεράιδων 
του Χελµού – Το Σπήλαιο 
Λιµνών-Καστριών 

Κλειτορία-Καστριά- 
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 
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3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - 
ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 

 
Το σχολείο σας θα υλοποιήσει το πρόγραµµά του στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κλειτορίας - 
Ακράτας στην Ακράτα.  

Το λεωφορείο που θα µεταφέρει τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές 
στην Ακράτα θα τους µεταφέρει και στο πεδίο ανάλογα µε το πρόγραµµα που 
υλοποιείται. Τα προγράµµατα που απαιτούν µετακίνηση µε λεωφορείο στο πεδίο είναι: 
«Ο υγροβιότοπος της λίµνης Τσιβλού», «Το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας», 
«Γνωρίζοντας τις ακτές µας» και «Συντροφιά µε τις νεράιδες στο δασάκι µας». 

Το πρόγραµµα «Πέτα-πέτα στον καιρό» υλοποιείται µόνο στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και 
δεν περιλαµβάνει µετακίνηση στο πεδίο. 

Τα προγράµµατα του ΚΠΕ στην Ακράτα πλην του «Πέτα-πέτα στον καιρό»  υλοποιούνται 
και στο πεδίο γι’ αυτό θα πρέπει οι µαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να φορούν 
άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για δραστηριότητες πεδίου ανάλογα µε την 
εποχή. 

Παρακαλούµε να γίνει κατανοητό στους µαθητές (µε ευθύνη των εκπαιδευτικών) που θα 
επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριµένη  επίσκεψη είναι εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
και όχι εκδροµή, και οι µαθητές θα συµµετέχουν σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια να αποκλείσουµε και τη διάσταση της ψυχαγωγίας. 

Η προετοιµασία των µαθητών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται απαραίτητη και θα 
πρέπει να σχετίζεται µε τη συνέπεια στο Πρόγραµµα και την υπευθυνότητα όσον αφορά 
τους χώρους και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 
εξοικείωση των µαθητών µε την εφαρµογή βασικών κανόνων λειτουργίας οµάδας και 
συνεργασίας, και προπάντων µε την ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή υλοποίηση του 
Προγράµµατος. 

Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να µας 
ενηµερώσει άµεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες νωρίτερα τηλεφωνικώς και 
εγγράφως µε FAX ή mail  προκειµένου να ειδοποιηθεί το αναπληρωµατικό σχολείο. 

 
Παρακαλούµε κατά την επίσκεψη σας στο ΚΠΕ  να είστε εφοδιασµένοι µε τα παρακάτω: 

1) αντίγραφο της έγκρισης µετακίνησης του σχολείου από την ∆ιεύθυνση ή την 
Περιφέρεια. Στην έγκριση να αναφέρονται όλα τα ονόµατα των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ 
2)  καταστάσεις µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και τα στοιχεία των 
συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από τον διευθυντή του 
σχολείου.  
3) αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο Κ.Π.Ε.    

 
• Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε το πρόγραµµα (σύζυγοι και παιδιά των  
    συνοδών εκπαιδευτικών, γονείς µαθητών κλπ) δεν µπορούν να φιλοξενηθούν    
    ούτε να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. 
Τα µονοήµερα προγράµµατα στην Ακράτα διαρκούν το αργότερο έως τις 15:00 εκτός από 
τα προγράµµατα «Πέτα-πέτα στον καιρό» και «Συντροφιά µε τις νεράιδες στο 
δασάκι µας» που διαρκούν έως τις 13.30. Για τα σχολεία που ενδέχεται να υπάρξει 
µικρή καθυστέρηση στην άφιξή τους στο ΚΠΕ θα υπάρξει και αντίστοιχη καθυστέρηση 
στη λήξη του προγράµµατος. Παρακαλούµε να µας ενηµερώνετε έγκαιρα για την ώρα 
άφιξή σας στο ΚΠΕ. 

Ειδικά για τη φετινή χρονιά, για λόγους προστασίας από τον Covid-19, προβλέπονται 
τα εξής: 
 

• Οι οµάδες που θα γίνονται δεκτές για την υλοποίηση προγράµµατος θα είναι το 
σύνολο ή µια οµάδα µαθητών ενός σχολικού τµήµατος. 
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• Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα τηρούνται τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (τήρηση αποστάσεων, χρήση 
µάσκας και αντισηπτικών). 

 
Ακολουθεί Πίνακας µε τις διαδροµές ανά πρόγραµµα και τις χιλιοµετρικές 
αποστάσεις: 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο Υγροβιότοπος της 
λίµνης Τσιβλού 

Ακράτα-Λίµνη Τσιβλού-
Ακράτα 

26+26= 52 χλµ. 

Το Θέατρο της αρχαίας 
Αιγείρας 

Ακράτα-Αρχαίο Θέατρο-
Ακράτα 

12+12= 24 χλµ. 

Γνωρίζοντας τις ακτές µας Ακράτα-Κρυονέρι-Ακράτα 7+7= 14 χλµ. 
Συντροφιά µε τις νεράιδες 
στο δασάκι µας 

Ακράτα-∆ασάκι Καψακούς-
Ακράτα 

2+2= 4 χλµ. 

 
 

 


