
Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας-Ακράτας, διοργανώνει σε συνεργασία με τις  Δ/νσεις Α/θμιας 

Εκπ/σης Γ’ και Δ΄ Αθήνας μονοήμερο βιωματικό θεματικό Σεμινάριο – Εργαστήριο, 

το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018, στην Ακράτα και στα πεδία της περιοχής. Το 

σεμινάριο είχε αρχικά προγραμματισθεί για τις 18 Νοεμβρίου 2017, αναβλήθηκε 

όμως λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  

50 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων, που ανήκουν στην εμβέλεια του 

Κ.Π.Ε, και έχει ως θέμα: 

                       

«Απειλές, Προστασία και Διαχείριση Υγροβιότοπων. Οι Υγροβιότοποι 

στα Προγράμματα Π.Ε.: Το Παράδειγμα του Υγροβιότοπου της Λίμνης 

Τσιβλού» 

 
 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με 

βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης 

Προγραμμάτων για υγροτοπικά οικοσυστήματα, καθώς και να τους φέρει σε επαφή 

με τα προβλήματα και τις δυνατότητες προστασίας και διαχείρισης αυτών των 

περιοχών. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία 

και τις απειλές της άγριας πανίδας, καθώς το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας είναι 

ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο». Ακόμη, θα 

δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας που θα αποκτηθεί για το σχεδιασμό 

σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία. 

 Στους στόχους περιλαμβάνεται με βιωματικό τρόπο: 

• η ανάδειξη της αξίας των υγροτόπων και των δασικών οικοσυστημάτων  

• η γνωριμία και επαφή των εκπαιδευτικών με τα υγροτοπικά και δασικά 

οικοσυστήματα της περιοχής της Λίμνης Τσιβλού και της Ζαρούχλας  

• η γνωριμία και επαφή των εκπαιδευτικών με την άγρια πανίδα της περιοχής και 

η ευαισθητοποίηση ως προς τα απειλούμενα είδη 

• η ενημέρωση για τους παράγοντες που αποτελούν απειλή για την άγρια πανίδα 

• η αξιοποίηση της εμπειρίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. 

στα σχολεία 

• η ανάπτυξη ορθής συμπεριφοράς στις Προστατευόμενες Περιοχές και η 

εξοικείωση με τη διαχείριση και προστασία τους 

• την γνωριμία με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής της 

Ζαρούχλας  

 

 Το Σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις για: 

• την αξία των υγροτοπικών και δασικών οικοσυστημάτων, την ορθή διαχείριση 

και προστασία τους, 

• την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικολογική σημασία της περιοχής της Λίμνης 

Τσιβλού, η οποία είναι ενταγμένη στο Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού, 

χαρακτηρισμένη ως Προστατευόμενη Περιοχή και ανήκει στο Δίκτυο NATURA.  

• το Πρόγραμμα του ΚΠΕ «Ο Υγροβιότοπος της Λίμνης Τσιβλού» που υλοποιείται 

για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  

• τους παράγοντες απειλής της άγριας πανίδας και τη σημασίας της προστασίας 

της καθώς και τη γνωριμία με την άγρια πανίδα της περιοχής και τους 

παράγοντες που την απειλούν 



• σχεδιασμό  Προγραμμάτων Π.Ε. για Προστατευόμενες Περιοχές 

• δράσεις και δραστηριότητες πεδίου σε Προστατευόμενες περιοχές της                           

Αττικής  στο πλαίσιο Προγραμμάτων Π.Ε. 

  

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει ακόμη διαδρομή στο πεδίο: 

• στη λίμνη Τσιβλού με δραστηριότητες και εργαστήρια  

• και διαδρομή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ζαρούχλας.  

 

      Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018  στις 

εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα,  στη λίμνη Τσιβλού και στη Ζαρούχλα.  

Προϋπόθεση  για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η δυνατότητα 

των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην πεζοπορία διάρκειας δυόμισι (2,5) ωρών 

στα μονοπάτια της λίμνης Τσιβλού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, καθώς επίσης και με σακίδιο. 
 Το ΚΠΕ θα καλύψει τις δαπάνες του σεμιναρίου 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. Οι δαπάνες θα αφορούν: 

• προσφορά καφέ, βουτημάτων, αναψυκτικών και χυμών 

• προσφορά σάντουιτς και νερού για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής στο πεδίο 

    Οι δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων καθώς και η δαπάνη του γεύματος 

θα καλυφθούν από τους ίδιους.  

Ακολουθεί ενδεικτικό  πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ακράτα, Τσιβλός, Ζαρούχλα, 03 Μαρτίου 2018 

 

10:00 – 10:15   Άφιξη στο ΚΠΕ στην Ακράτα, εγγραφές, παραλαβή φακέλων, καφές 

10:15 – 10:30   Σκοποθεσία – Στοχοθεσία Σεμιναρίου. Παρουσίαση ΚΠΕ Κλειτορίας –   

                            Ακράτας 

10:30 – 10:45   «Η αξία των Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων και η ορθή διαχείριση και  

                            προστασία  τους - Ο Υγροβιότοπος της  Λίμνης Τσιβλού – Το  

                            Πρόγραμμα του ΚΠΕ».  

                           Ελένη Ζωδιάτου, Αν. Υπευθύνου Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας 

                            Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος,  Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας 

10:45 – 11:00   «Κίνδυνοι και απειλές για την άγρια πανίδα» 

                           Χαρίλαος Μοσχόπουλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας -  Ακράτας                            

11:00 – 11.15   «Σχεδιασμός  Προγραμμάτων Π.Ε. για Προστατευόμενες Περιοχές» 

                           Νικόλαος Στεφανόπουλος, Υπεύθυνος Π.Ε.  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄  

                            Αθήνας 

11.15 – 11.30   «Δράσεις και δραστηριότητες πεδίου σε Προστατευόμενες περιοχές  

                              της Αττικής  στο πλαίσιο Προγραμμάτων Π.Ε.» 

                           Ελένη Νιάρχου  Υπεύθυνη Π.Ε.  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας 

11:30 – 11:45   Ενημέρωση για τις δραστηριότητες στο πεδίο - Χωρισμός σε ομάδες  



                            εργασίας 

                           Αναχώρηση για λίμνη Τσιβλού   

12:30         Άφιξη στη Λίμνη Τσιβλού                           

12:30 – 15:00   Διαδρομή στο πεδίο – Βιωματικές Δραστηριότητες – Εργαστήρια στο  

                            πεδίο    

                           Νικόλαος Στεφανόπουλος., Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄  

                           Αθήνας 

                      Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας                           

                           Χαρίλαος Μοσχόπουλος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας –  

                           Ακράτας 

                           Ελένη Ζωδιάτου, Θεολόγος, Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας 

                           Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ  

                           Κλειτορίας – Ακράτα 

15:00 – 17:00   Αναχώρηση για Ζαρούχλα - Γεύμα 

17:00 – 18:00   Ξενάγηση στο Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον της Ζαρούχλας,  

                           ενημέρωση  για τα δασικά οικοσυστήματα, το υδρογραφικό δίκτυο και 

τα  

                           πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής 

18:00                 Αναχώρηση για το ΚΠΕ 

18:45 – 19:30   Άφιξη στο ΚΠΕ. Συζήτηση, αξιολόγηση, λήξη σεμιναρίου  

 
 


