
 
 

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

Εκπ/σης Α’ Αθήνας, Β΄Αθήνας, Δυτ. Αττικής και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας 

διήμερο βιωματικό θεματικό Σεμινάριο – Εργαστήριο, από την Παρασκευή 04 έως και το 
Σάββατο 05 Μάιου 2018, στην Κλειτορία και στα πεδία της περιοχής. Το Σεμινάριο 

απευθύνεται σε  40 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων, που ανήκουν στην 

εμβέλεια του Κ.Π.Ε, και έχει ως θέμα: 

                       

«Τα Εθνικά Πάρκα και τα Γεωπάρκα στα Προγράμματα Π.Ε. Το Εθνικό Πάρκο 
και το Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού» 

 
 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με 

βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης 

Προγραμμάτων για προστατευόμενες περιοχές που λειτουργούν Εθνικά Πάρκα και 

Γεωπάρκα και υποστηρίζονται από Φορείς Διαχείρισης, καθώς και να τους φέρει σε επαφή 

με τα προβλήματα και τις δυνατότητες προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών. 

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 ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικολογικής σημασίας των 

οικοσυστημάτων του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού,  που είναι ενταγμένο στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και στο Δίκτυο NATURA 2000, με αναφορά στα 

σπήλαια, το φαράγγι και τη γεωλογία της περιοχής 

• η ανάπτυξη ορθής συμπεριφοράς στις Προστατευόμενες Περιοχές και η εξοικείωση με 

τη διαχείριση και προστασία τους 

• η γνωριμία με τον Οδοντωτό και με μια από τις πιο σπάνιες και όμορφες 

σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο 

• η γνωριμία με το γεώτοπο του φαραγγιού του Βουραϊκού, ταξιδεύοντας με τον 

Οδοντωτό που μετά από 120 χρόνια ζωής θεωρείται «ενδημικό» του Βουραϊκού, 

έχοντας πλέον ενσωματωθεί αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον και αποτελώντας 

αναπόσπαστο κομμάτι του φαραγγιού 

• η ανάδειξη της σημασίας και του τρόπου υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε σε 

Προστατευόμενες Περιοχές και Γεωπάρκα 

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

σχολεία 

 

 Το Σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις για: 

• την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικολογική σημασία της Προστατευόμενη Περιοχής 

του Εθνικού Πάρκου που ανήκει στο Δίκτυο NATURA 

• την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικολογική σημασία του Γεωπάρκου Χελμού – 

Βουραϊκού που ανήκει και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 

• Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO στην Ελλάδα ως πεδίο εκπαίδευσης για την 

αειφορία 

• Το σχεδιασμό  Προγραμμάτων Π.Ε. για Προστατευόμενες Περιοχές και Γεωπάρκα 

• Δράσεις, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και δραστηριότητες πεδίου σε 

Προστατευόμενες περιοχές και Γεωπάρκα 

  



 
 

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει ακόμη διαδρομή στο πεδίο: 

• στο φαράγγι του Βουραϊκού με δραστηριότητες και εργαστήρια  

 

      Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 04 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του 

ΚΠΕ στην Κλειτορία και το Σάββατο 05 Μαΐου 2018  στο Φαράγγι του Βουραϊκού.  

Προϋπόθεση  για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η δυνατότητα των 

εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην πεζοπορία διάρκειας τριών (3) ωρών και απόστασης 

7 χιλιομέτρων κατηφορικά στο φαράγγι του Βουραϊκού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα ρούχα και ειδικά παπούτσια (αν είναι δυνατό να 

προστατεύουν τους αστραγάλους), καθώς επίσης και με σακίδιο.  
 Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής από εκπαιδευτικό που περιλαμβάνεται στη 

λίστα των τακτικών, η συμμετοχή θα συμπληρωθεί από εκπαιδευτικό που προηγείται στη 

λίστα των αναπληρωματικών εκπαιδευτικών της ίδιας Δ/νσης. Θα  ακολουθηθεί αυστηρά η 

σειρά της λίστας των αναπληρωματικών όπως έχει αποσταλεί από κάθε διεύθυνση. Άτομα 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στις λίστες και δεν έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. 

 Όσον αφορά τις δαπάνες του Σεμιναρίου, το ΚΠΕ θα καλύψει  

• τη διαμονή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στους Ξενώνες του ΚΠΕ στη Μαθητική 

Εστία Κλειτορίας, σε τετράκλινους θαλάμους με εσωτερικό μπάνιο. Στη διαμονή 

περιλαμβάνεται και πρωινό για το Σάββατο. 

• δείπνο για όλους τους συμμετέχοντες, την Παρασκευή το βράδυ. 

• σάντουιτς και νερό για το πεδίο, το Σάββατο, για όλους τους συμμετέχοντες. 

• καφέ, κουλουράκια και χυμούς 

     Για τις δαπάνες του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου το ΚΠΕ θα κάνει κάθε δυνατή 

προσπάθεια, δια του Διαχειριστικού του Φορέα, να καλύψει το κόστος. Λόγω του ότι ο 

ΟΣΕ δεν κάνει πίστωση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν προπληρώνει τη δαπάνη, υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόμενο η δαπάνη να μετακυλήσει  στους συμμετέχοντες.            

             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.  

    Το ΚΠΕ δε θα καλύψει τη μετακίνηση των συμμετεχόντων από και προς το ΚΠΕ κατά την 

διάρκεια του σεμιναρίου. 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κλειτορία, Φαράγγι Βουραΐκού, 04-05 Μαΐου 2018 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ 2018 
17:00 – 17:30   Άφιξη στο ΚΠΕ στην Κλειτορία, εγγραφές, παραλαβή φακέλων, καφές 

17:30 – 17:45   Σκοποθεσία – Στοχοθεσία Σεμιναρίου. Παρουσίαση ΚΠΕ Κλειτορίας –  Ακράτας 

17:45 – 18:00   «Γνωριμία με το Εθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού»  
                            Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας Ακράτας 

18:00 – 18:30   «Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO στην Ελλάδα, ως πεδίο Εκπαίδευσης  
                            για την αειφορία» 
                           Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας                           



 
 

18:30 – 19.00   «Διερευνώντας συμμετοχικά δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των μαθητών   
                     για Προστατευόμενες Περιοχές και Γεωπάρκα»     
                     Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας , Δημήτρης Γκότζος,   

                    Υπεύθυνος  Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας,, Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη    

                    Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής                                             
19:00-19:30      Διάλειμμα 

19:30 – 20:30   Παιχνίδια γνωριμίας-επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας 

                            Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας Ακράτας 

20:30                 Δείπνο 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΪΟΥ 2018 

 
08:00 – 08:30   Πρωινό 

09:00                 Αναχώρηση 

10:00                 Άφιξη στα Καλάβρυτα. 

10:17                Αναχώρηση με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο για το φαράγγι του Βουραϊκού.    

10.40                Άφιξη στο σταθμό της  Κ. Ζαχλωρούς. 

10:40-14:15     Πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού. Εργασίες σε ομάδες και δραστηριότητες   

                          στο πεδίο. 

14:15                Αναχώρηση από τα Νιάματα με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο. 

15:00                 Άφιξη στα Καλάβρυτα. 

15:00-15:30     Αξιολόγηση σεμιναρίου. Λήξη σεμιναρίου. 

 

      
 


