
 

  

 

 

 
 

Θέκα : «Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζρνιείωλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ» 
 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ, ζύκθσλα κε ηελ 20064/Γ2/23-11-

2016 εγθύθιην ηνπ ΤΠΠΔΘ θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2017-2018 θαη κέρξη ηηο 22/12/2017 κπνξεί λα 

δερηεί γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ζηελ νπνία  αλήθεη ην ΚΠΔ (Πηεξία).  

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο Τπεύζπλνπο Πε-

ξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 22 Σεπηεκβξίνπ 2017 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ηηο κεηαβηβάζνπλ ζην ΚΠΔ κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 25/09/2017. Η εκεξνκελία επί-

ζθεςεο ζα νξηζηεί κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ ΚΠΔ κε ην θάζε ζρνιείν. 

Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην πξόγξακκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 45 άην-

κα. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη είλαη ηα αθόινπζα: 

 1. «Σηα κνλνπάηηα ηνπ Οιύκπνπ» - Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο 

(δηαβάζηε παξαθάησ). 

Σν πξόγξακκα πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα, ηελ νπζία θαη ηελ εηθόλα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Μέζα από ην πξόγξακκα απηό νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ 

ηνλ πνιπιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Κάησ Οιύκπνπ :   

  λα αλαθαιύςνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ (ρισξίδα θαη παλίδα), ηνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηη-

ζκνύο,  

 λα αλαθαιύςνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ λεξώλ ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπο ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ 

θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ζην πδάηηλν νηθνζύζηεκα ηεο πε-

ξηνρήο, 

 λα βηώζνπλ ηελ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ηνπ νκνξθηά θαη λα αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηνπ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, 

 λα εληνπίζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ αληη-

κεηώπηζε ηνπ δάζνπο από ηνλ άλζξσπν  ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο ζηελ νη-

θνλνκηθή-θνηλσληθή- πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη ηελ αλάγθε ηεο αεηθν-

ξηθήο  δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ ηνπ πόξσλ, 
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 λα κπεζνύλ ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ηνπο θαλόλεο ηεο πεξπαηώληαο ζε έλα από δύν 

πξνηεηλόκελα κνλνπάηηα:  

1ν κνλνπάηη: ΚΠΔ – Ρέκα «Σξαλόο Λάθθνο» -Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ 

2ν κνλνπάηη: Παιηόο Παληειεήκνλαο – Παιηνί Πόξνη,  Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ΄& ΣΤ΄ 

Γεκνηηθνύ-Γπκλάζην-Λύθεην. 

 

2. «Σηα κνλνπάηηα ηνπ Οιύκπνπ θαη ηωλ Πηεξίωλ» - Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όισλ ησλ βαζκί-

δσλ εθπαίδεπζεο (δηαβάζηε παξαθάησ). 

Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ίδηνη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  «ηα κνλνπάηηα ηνπ 

Οιύκπνπ» (πξνγξ. 1). ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ 

πνιπιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ θπξίσο όγθνπ ηνπ Οιύκπνπ θαη ησλ Πηε-

ξίσλ. 

          1ν κνλνπάηη : «Μνλνπάηη ηεο Αγάπεο» - Άλσ Μειηά, Πηέξηα Όξε - Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όιωλ 

ηωλ βαζκίδωλ 
        2ν κνλνπάηη : «Μνλνπάηη Μάλαο» -  Θέζε ηαπξόο, Όιπκπνο - Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζί-

νπ,  Λπθείνπ. 

 

 3. «Πνξεία ζην ρξόλν: Ιζηνξία θαη πεξηβάιινλ ζην θάζηξν ηνπ Πιαηακώλα» 

Σν πξόγξακκα απηό αζρνιείηαη κε ην ηζηνξηθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεηαμύ 

ηνπο ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κέζα από ηε κειέηε ηνπ Κάζηξνπ ηνπ Πιαηακώλα πνπ δεζπόδεη ζηελ επξύ-

ηεξε πεξηνρή ηνπ ΚΠΔ. Σν πξόγξακκα απηό δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία:  

 λα πξνζεγγίζνπλ κε επράξηζην θαη βησκαηηθό ηξόπν ηελ πινύζηα ηζηνξία ηνπ θάζηξνπ, 

 λα γλσξίζνπλ ην ρώξν ηνπ θάζηξνπ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα κλεκεία ηνπ θαη λα αληηιεθ-

ζνύλ ην ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ ίδξπζή ηνπ, 

 λα ζπγθξίλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηα δνκηθά πιηθά θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ρζεο κε απηόλ 

ηνπ ζήκεξα ( έκθαζε ζηνλ αεηθνξηθό ραξαθηήξα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ παξειζόληνο), 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ην θάζηξν ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή-θνηλσληθή- πνιηηηζκηθή δσή ηεο εγγύ-

ηεξεο πεξηνρήο ηνπ ζήκεξα, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. 

         Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο. 

 

4. "Χηίδνπκε απηό πνπ είκαζηε, είκαζηε απηό πνπ ρηίδνπκε"  

Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη ζηα ζνθάθηα ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ ηνπ Παιηνύ Παληειεήκνλα. 

ηόρνη ηνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 

 λα γλσξίζνπλ ηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ Παιηνύ Παληειεήκνλα, 

 λα ζπγθξίλνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηα παξαδνζηαθά  ζηνηρεία θαη ηα δνκηθά πιηθά ηνπ πα-

ξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο,  

 λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ παξαδνζηαθό  ηξόπν δσήο κε ην ζύγρξνλν,  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηεο αλάδεημεο ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ σο ζηνηρείνπ 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζήο ηνπ,  

 λα θαηαιάβνπλ ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη απηόο ν νηθηζκόο ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

ηόζν ζην θνηλσληθό - νηθνλνκηθό όζν θαη ζηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα. 

         Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο. 

 

5. «Έλαο Γιάξνο ηαμηδεύεη ζηηο αθηέο ηεο Πηεξίαο»  

Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη ζην Ληκάλη ηνπ Πιαηακώλα θαη ζηε γύξσ παξάθηηα πεξηνρή.  

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 

 λα γλσξίζνπλ από θνληά ην ζαιάζζην  θαη παξάθηην πεξηβάιινλ κέζα θαη έμσ από ην ιηκάλη,  



 

  

 

 

 λα αληηιεθζνύλ ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

αλζξώπσλ κέζα θαη έμσ από ην ιηκάλη,  

 λα δηεξεπλήζνπλ ηε δσή ηνπ ιηκαληνύ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ,  

 λα εληνπίζνπλ ηηο αλζξώπηλεο επεκβάζεηο ζην ζαιάζζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλέπεη-

εο ηνπο, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξόιν ηνπ ιηκαληνύ ζηελ αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ηελ 

αλάγθε αεηθνξηθήο ηνπ δηαρείξηζεο. 

         Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Νεπηαγωγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ. 

 

6. «Παξέα κε ηελ θπξία ΜΔΑ»  

Σν πξόγξακκα απηό έρεη σο ζέκα  ηνλ θαηαλαισηηζκό θαη ηελ αλαθύθισζε θαη πινπνηείηαη ζηελ 

Λεπηνθαξπά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηνλ Παιηό Παληειεήκνλα. 

ηόρνη ηνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο : 

 λα αληηιεθζνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηηθέο καο ζπλήζεηεο ζην πεξηβάιινλ, 

 λα ζπγθξίλνπλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρζεο κε απηέο ηνπ ζήκεξα όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, 

 λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ,  

 λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη λα δηαδώζνπλ ην 

κήλπκα ηεο αλαθύθισζεο.    

        Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Νεπηαγωγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ. 

 

7. Οηθν-πνηήκαηα  
 Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη ζην θηήξην ηνπ ΚΠΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ ζηνλ Π. Παληειεήκνλα. 

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα αληηιεθζνύλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ λα παξάγεη πξντόληα πνπ δελ επηβαξύλνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ, λα παξάγνπλ νη ίδηνη ηέηνηα 

πξντόληα αμηνπνηώληαο ηελ πείξα ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο θαη ηε ζύγρξνλε γλώζε, λα κπεζνύλ εληέ-

ιεη ζε έλα πην απηάξθε θαη ιηηό ηξόπν δσήο.  

Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππνελόηεηεο: 

 Παξαζθεπή θαη ρξήζε νηθνινγηθώλ θαζαξηζηηθώλ θαη νηθνινγηθώλ θαιιπληηθώλ 

 Δπεμεξγαζία καιιηνύ – Σν παξάδεηγκα ηεο ηζόραο 

 Βαθή λεκάησλ θαη πθαζκάησλ κε θπζηθέο βαθέο – Αο δεκηνπξγήζνπκε…  

 Μεζνγεηαθή δηαηξνθή 

 Βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά: ε ζεξαπεπηηθή δύλακε ηεο θύζεο ζηνλ θήπν καο 

Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ (Β,Γ,Γ,Δ,ΣΤ) , Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

 

8. «Δληπέαο ην θαξάγγη ηνπ κύζνπ θαη ηεο δωήο» 

Υώξνο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ηκήκα ηνπ Φαξαγγηνύ ηνπ Δληπέα 

από ηα Πξηόληα έσο ηε Π. Μ. Αγίνπ Γηνλπζίνπ, πνπ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ κνλνπαηηνύ Δ4. 

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 

 λα γλσξίζνπλ κε βησκαηηθό ηξόπν ηε βηνπνηθηιόηεηα  ζην θαξάγγη ηνπ Δληπέα θαη γεληθά 

ζηνλ Όιπκπν,  

 λα πξνζεγγίζνπλ έλα θνκκάηη ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ θαη βησκαηηθά λα δηακνξθώ-

ζνπλ  νξζή ζπκπεξηθνξά επηζθέπηε ζε κηα πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή όπσο είλαη ν Όιπκπνο, 

 λα κπεζνύλ ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ηνπο θαλόλεο ηεο, 

 λα πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ επαίζζεηνπ θαη πν-

ιύηηκνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ κπζηθνύ βνπλνύ,  

 λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.  

Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ (Δ, ΣΤ) Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 



 

  

 

 

 

9. «Μύζνο θαη θύζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηωλ Λεηβήζξωλ» 

 ε απηό ην πξόγξακκα νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ έλαλ από ηνπο αξραηνινγη-

θνύο ρώξνπο ηεο Πηεξίαο, άγλσζην γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, ηα Λείβεζξα. 

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο  

 λα γλσξίζνπλ ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Λεηβήζξσλ θαη ην αξραηνινγηθό ηνπ Πάξθν, 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα επαγγέικαηα ηνπ αξραηνιόγνπ θαη ηνπ ζπληεξεηή αξραηνηήησλ, 

 βησκαηηθά λα γλσξίζνπλ ηελ πινύζηα κπζνινγία ηεο πεξηνρήο (Οξθέαο, Μνύζεο) θαη ην  

θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ ηελ ελέπλεπζε, 

 λα εληνπίζνπλ ηε ζρέζε αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο 

ζηε δσή θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο αξραίαο πόιεο.  

Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο. 

 

Όια ηα πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη ζε θάζεηο κε ζηόρν ηε γλσξηκία, ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Όιεο νη θάζεηο 

πιελ ηεο ζεσξεηηθήο πινπνηνύληαη ζε νκάδεο ησλ 10-15 αηόκσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΚΠΔ αλά-

ινγα κε ηνλ αξηζκό ηεο καζεηηθήο νκάδαο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ εμειίζζεηαη ζηα ε-

πηιεγκέλα γηα θάζε πξόγξακκα πεδία έξεπλαο πνπ βξίζθνληαη ζε ρώξνπο θνληηλνύο ζην ΚΠΔ αιιά θαη 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Πηεξίαο. 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ γεληθά ζηνρεύνπλ ζην λα εληζρύζνπλ ηηο καζεηη-

θέο νκάδεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ζην παξειζόλ πξόγξακκα Π.Δ. θαη λα εκπλεύ-

ζνπλ απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ Π.Δ. θαη δελ έρνπλ πξόηεξε εκπεηξία.  

αο επρόκαζηε κηα δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά. 

πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

Παξαθαινύκε λα θνηλνπνηεζεί ε παξνύζα πξόζθιεζε ζηα ζρνιεία επζύλεο ζαο.  

 

 

 

 

Η Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο 

ηνπ ΚΠΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ 

 

Μπεθηξνπνύινπ Βηθησξία 

 


