
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΕΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθερίου Κορδελιού & Ευόσμου: 130/06-12-2021, Έγγραφο 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρναίας: 2263/8-12-2021, Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ποροίων 138/08-12-2021, 

Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κιλκίς: 36/08-12-2021, Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Έδεσσας Γιαννιτσών 

104/08-12-2021, Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νάουσας 3813/8-12-2021, Έγγραφο Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

Αν.Ολύμπου 206/Φ6.4/8-12-2021 

 

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για να επισκεφτούν 2 από τα 7 

συνολικά ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας για το υπόλοιπο του σχολικού 

έτους 2021-22, επιλέγοντας ένα από τα προγράμματά τους: 

1. ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 
Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη. 56334 Ελευθέριο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη,  e mail: kpe-

thes@otenet.gr, τηλ 2310707150 

 

Τα δια ζώσης προγράμματα του ΚΠΕ Κορδελιού είναι ημερήσια και υλοποιούνται από τις 9:00 έως τις 

13:30 και τα διαδικτυακά είναι διάρκειας 3 περίπου διδακτικών ωρών. Ο αριθμός των μαθητριών/ών 

του σχολικού τμήματος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 άτομα. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν την παραπάνω περίοδο είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

α/α Τίτλος Προγράμματος 

 Α/θμια Β/θμια 

Νήπια Α Β Γ Δ Ε Στ 

Γυμνάσιο Λύκειο 

Α Β Γ Α Β Γ 

1 
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη 

(δια ζώσης) 
     X X X X X X X X 

2 

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά 

μου, το Ελευθέριο (δια 

ζώσης) 

 X X X X X X X X X X X X 

3 
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά 

μου το Ντεπώ (δια ζώσης) 
     X X X X X X X X 

4 

Σέιχ Σου: Το περιαστικό 

δάσος της Θεσσαλονίκης (δια 

ζώσης) 

X X X X X X X       

5 
Ελεύθεροι χώροι και πράσινο 

στην πόλη (δια ζώσης) 
     X X X X X X X X 

6 
Μιλώ για τη γειτονιά μου 

(Διαδικτυακό) 
       X X X X X X 

7 
Τα πλαστικά στη ζωή μας 

(Διαδικτυακό) 
   X X X X X      

http://www.kpe-thess.gr/el/
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8 
Το κλίμα αλλάζει! Εμείς; 

(Διαδικτυακό) 
     X X X X X X X X 

 

Σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων: 

1. Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Ε΄ & Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου  
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30  
Χώρος υλοποίησης: Στους δρόμους και τις πλατείες του κέντρου της πόλης. Συνάντηση έξω από τον 
Λευκό Πύργο. 
Περιγραφή: Στη διάρκεια μιας διαδρομής στη σημερινή πόλη κοντά στον Λευκό Πύργο, παρατηρούν 
την καθημερινή ζωή μέσα από την κριτική ματιά του πολίτη που ενδιαφέρεται να βελτιώσει το 
περιβάλλον της πόλης του. (Σημείωση: Εξαιτίας των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν για τα 
μουσεία δεν θα πραγματοποιείται επίσκεψη στο εσωτερικό του Λευκού Πύργου). 
 

2. Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου  
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30  
Χώρος υλοποίησης: Στη γειτονιά του ΚΠΕ το Ελευθέριο Κορδελιό. 
Περιγραφή: Αναδεικνύονται ζητήματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στις γειτονιές που ζούμε 
και ο ρόλος των θεσμών και των πολίτων στην επιδίωξη της βελτίωσής τους. Θίγονται ζητήματα 
μετακίνησης, ελεύθερων χώρων, πρασίνου, προσβασιμότητας, καθαριότητας και των θεσμών που 
διαχειρίζονται τα θέματα αυτά. Αναζητούνται τα χαρακτηριστικά των βιώσιμων πόλεων και 
συζητούνται πιθανές δράσεις για να τη βελτίωση της γειτονιάς. 
 

3. Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Ε΄ & Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου  
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30 
Χώρος υλοποίησης: Στην περιοχή του Ντεπώ. Συνάντηση έξω από το Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο.  
Περιγραφή: Αναδεικνύονται ζητήματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στις γειτονιές που ζούμε 
και ο ρόλος των θεσμών και των πολίτων στην επιδίωξη της βελτίωσής τους. Θίγονται ζητήματα 
μετακίνησης, ελεύθερων χώρων, πρασίνου, προσβασιμότητας, καθαριότητας, διατήρησης της 
ιστορικής κληρονομιάς και των  θεσμών που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά. Αναζητούνται τα 
χαρακτηριστικά των βιώσιμων πόλεων και δράσεις για να τη βελτίωση της γειτονιάς. 
 

4. Σέιχ Σου: Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου  
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30 
Χώρος υλοποίησης: Στο Περιαστικό δάσος Σέιχ Σου.  
Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα καλούνται τα παιδιά να ανακαλύψουν το δάσος που 
βρίσκεται δίπλα στην πόλη και τα μυστικά του αλλά και να διερευνήσουν τα ιδιαίτερα του 
χαρακτηριστικά και την άρρηκτη σχέση του με τη ζωή στην πόλη με δραστηριότητες που 
διαρθρώνονται με βάση τους τέσσερις άξονες της αειφορίας. 
 

5. Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη (δια ζώσης) 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Ε & Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30 
Χώρος υλοποίησης: Επιλεγμένοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου (π.χ. Στρατόπεδο Καρατάσου στην Δυτική 
Θεσσαλονίκη ή Πάρκο Ξαρχάκου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη).  
Περιγραφή: Παρατήρηση και καταγραφή των υποδομών και της χρήσης του χώρου, στοιχείων της 
πανίδας και της χλωρίδας. Γνωριμία με τις αξίες των ελεύθερων χώρων και των χώρων πράσινου για 
την πόλη. Η καθημερινή ζωή μέσα από την κριτική ματιά του πολίτη που ενδιαφέρεται να βελτιώσει 
το περιβάλλον της πόλης του.  



 
6. Μιλώ για τη γειτονιά μου (διαδικτυακό) 

Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Γυμνασίου, Λυκείου 
Ώρες Υλοποίησης: 9.00 – 13.30 με δύο διαλείμματα 
Περιγραφή: Διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες με συνεργατικά εργαλεία που βοηθούν την 
ομαδική εργασία και την κριτική σκέψη. Οι θεματικές του προγράμματος: η γειτονιά του καθενός, οι 
γειτονιές των άλλων, η γειτονιά – η πόλη που θέλω, και τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης 
Προϋποθέσεις: Τα παιδιά συμμετέχουν από το σπίτι τους με υπολογιστή/τάμπλετ/κινητό. Ο 
εκπαιδευτικός κάνει την ταυτοποίηση των μαθητών και κρατά απουσίες, συμμετέχει και 
παρακολουθεί το πρόγραμμα. 
 

7. Ζωή με πλαστικό ή χωρίς; (διαδικτυακό) 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Γ, Δ, Ε & Στ Δημοτικού 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες με ανάλογα διαλείμματα 

Περιγραφή: Διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες για την ρύπανση από τα πλαστικά και τους 

τρόπους μείωσης της χρήσης τους. 

Προϋποθέσεις: Τα παιδιά συμμετέχουν από αίθουσα του σχολείου τους, που διαθέτει οθόνη 

προβολής και υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο. 

 

8. Το κλίμα αλλάζει! Εμείς; (διαδικτυακό) 
Κατάλληλο για μαθητριες/ές: Ε & Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες με ανάλογα διαλείμματα 

Περιγραφή: Διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή, τις αιτίες και τα 

αποτελέσματα της και τους τρόπους αντιμετώπισης της.  

Προϋποθέσεις: Τα παιδιά συμμετέχουν από αίθουσα  του σχολείου τους, που διαθέτει οθόνη 

προβολής και υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο.  

 

 

2. ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ 
 

Μαθητική Εστία, Κάτω Ποροΐων, Σερρών, Τ.Κ. 62055 

Τηλέφωνο:  23270 23227,  Φαξ: 23270 23227 

Email:  kpeporoi@otenet.gr 

 

Το ΚΠΕ Ποροΐων έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει μόνο μονοήμερα προγράμματα και μόνο 

σε εξωτερικούς χώρους και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων  τους 30. Οι ημερομηνίες επισκέψεων θα 

καθοριστούν έπειτα από επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα σχολεία. 

Τα προγράμματα του ΚΠΕ είναι τα παρακάτω: 

1. «Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της αειφορίας» για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια 
(υλοποιείται στο Κέντρο Π.Ε.) 

2. «Παρέα με το Μάνο, το μαύρο κορμοράνο» για παιδιά 5-8 χρονών (υλοποιείται στο 
Κέντρο Π.Ε.) 

3. «Δασικά μονοπάτια» για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια (υλοποιείται στο Κέντρο Π.Ε.) 

4. «Μια αλεπουδίτσα στο δάσος» για παιδιά 5-8 χρονών (υλοποιείται στο Κέντρο Π.Ε.) 

https://kpe-poroion.gr/
https://kpe-poroion.gr/


5. «Φυσικές και Ιστορικές διαδρομές στο όρος Κερκίνη (Μπέλες)» για Δημοτικά-Γυμνάσια-
Λύκεια (υλοποιείται στο Κέντρο Π.Ε.) 

6. «Ανακαλύπτω το Σπήλαιο, βρίσκω τα μυστικά του» για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια 
(υλοποιείται στο σπήλαιο της Αλιστράτης) 

7. «Αν τη γη την αγαπάς, προσοχή σ’ ότι πετάς» για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια (υλοποιείται 
στο Κέντρο Π.Ε.) 

8. «Το μικρό απορριμματοφόρο που δάκρυζε» για παιδιά 5-8 χρονών (υλοποιείται στο 
Κέντρο Π.Ε.) 

9. «Γνωρίζω το περιαστικό δάσος» μόνο για Σχολεία της πόλης των Σερρών (υλοποιείται 
στην Κοιλάδα των Αγ.Αναργύρων Σερρών) 

 

 

3. ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 
 

E-mail: kpekilkis@sch.gr, Ταχ. Δ/νση : Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς, 61100 Κιλκίς 

Τηλ: 2341094303 

 

Τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς μπορούν να 

παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μέγιστο αριθμό 28 μαθητών. 

  

  

 

 

α

/

α 

Τίτλος 

Προγράμματος 

Α/θμια Β/θμια Μ

έ

γ

. 

Α

ρ

. 

Μ

α

θ

. 

  

Α Β Γ Δ Ε Σ

Τ Γυμνά

σιο 

2ης 

Ευκα

ιρίας 

ΓΕΛ-

ΕΠΑΛ 

Α Β Γ Α Β Α Β Γ 

1 Αναδεικνύω  

προβλήματα ενός       

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 2

8 
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τόπου, προτείνω 

λύσεις 

2 Η λίμνη Δοϊράνη: 

βλέπω-δρω-ρωτώ       

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 2

8 

3 Ένας  λόφος δίπλα 

μας:  χθες-σήμερα-

αύριο (και για 

νηπιαγωγείο) 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

2

8 

4 Στα μονοπάτια του 

δάσους μας  (και 

για νηπιαγωγείο) 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

2

8 

  

 Σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων: 

1.   Αναδεικνύω προβλήματα ενός τόπου προτείνω λύσεις 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και στην περιοχή γύρω από το Γυναικόκαστρο. 

Περιλαμβάνει ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι, με διαδρομή δίπλα σε  ποτάμι μέχρι την περιοχή 

«πλατανάκια».  Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους  και εξερευνούν το οικοσύστημα γύρω από την 

περιοχή του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ  όπως το ποτάμι και το πλατανόδασος στους πρόποδες του βυζαντινού 

κάστρου. Ανιχνεύουν – αναδεικνύουν τυχόν  προβλήματα της ευρύτερης περιοχής και προτείνουν 

λύσεις. Διερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τις 

περιβαλλοντικές ομάδες.  

  

2.   Λίμνη Δοϊράνη – Βλέπω – Ρωτώ - Δρω 

Το πρόγραμμα υλοποιείται αρχικά στους χώρους του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και στη συνέχεια στη λίμνη Δοϊράνη 

σε τοποθεσία γύρω από το Μουσείο Δοϊράνης και στην προβλήτα της λίμνης. Οι μαθητές 

επιμορφώνονται  για τους υγροτόπους και ειδικότερα για τη λίμνη Δοϊράνη και το οικοσύστημά της, 

αποκτούν  εμπειρίες σε θέματα προστασίας και βιωσιμότητας με τελικό στόχο να προτείνουν, μετά 

και την εισαγωγή τους στην έννοια της αειφορίας,  την δικιά τους εκδοχή για την αειφορική διαχείριση 

του Λίμνης. 

  

3.   Ένας λόφος δίπλα μας. Χθες – σήμερα - αύριο 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στους χώρους του ΚΠΕ (και στο πεδίο δράσεων του-διαδρομή δίπλα στο 

ποτάμι μέχρι το πλατανόδασος στους πρόποδες του βυζαντινού κάστρου) ή στο             λόφο του Αγίου 

Γεωργίου στην πόλη του Κιλκίς. Στόχος να καταγραφούν οι απόψεις και ιδέες των μαθητών, μετά και 

την εισαγωγή τους στην έννοια της αειφορίας, για την αειφορική διαχείριση του «Λόφου» ώστε να 

βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση  και να αναδειχτεί η ιστορία και το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής.  



 4.      Στα μονοπάτια του δάσους μας 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρους του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και στο πεδίο γύρω από αυτό (πλατανόδασος, 

πευκόδασος). Οι μαθητές μελετούν  το δάσος ως οικοσύστημα, μαθαίνουν για τα πολλαπλά οφέλη 

του, την έννοια των φυσικών πόρων και  εφαρμόζουν βιωματικά  στη συνέχεια τις γνώσεις αυτές στο 

πεδίο δράσεων γύρω από το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ. 

4.  ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 59200  Νάουσα,  

Τηλ:  2332025111, e-mail: arapitsa@otenet.gr 

  

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Νάουσας είναι μονοήμερα και θα υλοποιηθούν διά 

ζώσης το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2022. Η χρονική διάρκεια των μονοήμερων 

προγραμμάτων είναι από τις 09.30 έως και τις 13.30.  

1.  Τα  κατορθώματα  μιας  δροσοσταλιάς  (για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων 

Δημοτικού Σχολείου, Ειδικών Σχολείων) 

2.   Αράπιτσα  το  ποτάμι  μας  (για μαθητές Γ΄- ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 

Γυμνασίου και Λυκείου) 

3.  Στα  μονοπάτια  του  Βερμίου  (για μαθητές Γ΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 

Γυμνασίου και Λυκείου) 

4.  Ξετυλίγοντας  κλωστές  και νήματα  στα  αδράχτια  της  βιομηχανικής  Νάουσας  (για 

μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου) 

5.  Νόστιμα  υγιεινά  προϊόντα  από  τη  μάνα  γη (για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου) 

6.   Κομποστοποίηση – Αντιγράφοντας  τη  φύση (για μαθητές Γ΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου) 

7.  Περί φυτών μύθων και ιστορίας στο Νυμφαίο  της  Μίεζας  (σχολή  Αριστοτέλη) (για 

μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου) 

 

5. ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Μύλοι καταρρακτών, τηλ: 23810 51337, e-mail: mail@kpe-edess.pel.sch.gr 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Έδεσσας Γιαννιτσών είναι μονοήμερα και θα 

υλοποιηθούν διά ζώσης το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2022.. Η διάρκεια τους θα είναι από 

09.30 έως και 13.30.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν για το διάστημα αυτό είναι: 

ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ   

1. Η μίνι μπάντα των απορριμματοφόρων 

2. Ο Σκίουρος Σβούρας  

https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%82-288723301324460/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/
mailto:mail@kpe-edess.pel.sch.gr


ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 

1. Η Μπάντα των απορριμματοφόρων  

2. Υγρότοπος Άγρα-Βρυττών- Νησίου: Έργα Θεού έργα ανθρώπων 

3. Λουτρά Λουτρακίου Πόζαρ: Εκεί που το νερό ανταμώνει τη φωτιά 

 

6. ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ 

Μαθητική Εστία, 63074 Αρναία, τηλ.: 23720 23184, e-mail: kpearn@sch.gr 

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρναίας είναι μονοήμερα και θα υλοποιηθούν δια ζώσης 

για την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2022. Η διάρκεια των μονοήμερων προγραμμάτων είναι από τις 

09.30 έως και τις 13.30. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν για το διάστημα αυτό είναι: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - Α & Β΄ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

1.     Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος είναι εκεί 

2.     Μέλι, τροφή βασιλισσών 

3.     Φτιάχνω το δικό μου κήπο καλλιεργώντας βότανα 

  

Γ΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 

1.     Ανακαλύπτω το δάσος του Χολομώντα μέσα από τα μονοπάτια του 

2.     Μες στα στενά σοκάκια της Αρναίας 

3.     Μέλι, τροφή βασιλισσών 

4.     Φτιάχνω το δικό μου κήπο καλλιεργώντας βότανα 

5.     Άμπελος η οινοφόρος 

6.     Μονή Ζυγού, ένα βήμα πριν το Άγιο Όρος 

 Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α., 

https://www.kpe-arnaias.gr/programmata/ta-programmata .  

 

7. ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Π. Παντελεήμονας Πιερίας, Τ.Κ. 60065, τηλ. 23520 22700, email : kpeanol@sch.gr 

https://www.kpe-arnaias.gr/
mailto:kpearn@sch.gr
https://www.kpe-arnaias.gr/programmata/ta-programmata
https://www.kpe-arnaias.gr/programmata/ta-programmata
https://www.kpe-arnaias.gr/programmata/ta-programmata
https://blogs.sch.gr/kpepie/
mailto:kpeanol@sch.gr


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου υλοποιούνται δια ζώσης και 

διαδικτυακά. 

Τα προγράμματα του για την περίοδο Μάρτιος - Ιούνιος 2022 είναι: 

 

Λίγα λόγια για τα προγράμματα: 

1. «Στα μονοπάτια του Ολύμπου» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και νηπ/γείου. 

Τόπος διεξαγωγής: ΚΠΕ-Μονοπάτι «Τρανός Λάκκος» 

Το πρόγραμμα προσεγγίζει την έννοια, την ουσία και την εικόνα του δασικού οικοσυστήματος 
και των προβλημάτων του. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
διερευνήσουν τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του δασικού οικοσυστήματος του Κάτω Ολύμπου. 

2. «Πορεία στο χρόνο: Ιστορία και περιβάλλον στο κάστρο του Πλαταμώνα» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης & νηπ/γείου. 

Τόπος διεξαγωγής: Κάστρο του Πλαταμώνα 

Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με το ιστορικό-ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον του 
Κάστρου του Πλαταμώνα, με τη σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα 
τους και την ανάγκη της αειφορικής διαχείρισής του και προστασίας του τόσο ως στοιχείου 
πολιτιστικής κληρονομιάς- αρχαιολογικού μνημείου όσο και ως στοιχείου του φυσικού 
περιβάλλοντος του Κάτω Ολύμπου. 

3. Πορεία στο χρόνο: Ιστορία και περιβάλλον στο κάστρο του Πλαταμώνα»- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 



Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄) , Γυμνασίου (Α΄-Β΄-Γ) και Λυκείου (Α-Β-Γ) 

Τόπος διεξαγωγής: Σχολική μονάδα – δωμάτιο webex. Οι μαθήτριες/ές συμμετέχουν από την 
αίθουσά τους, που διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή/ές με κάμερα και μικρόφωνο - ηχεία. 

4. «Είμαστε αυτό που χτίζουμε, χτίζουμε αυτό που είμαστε» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης & νηπ/γείου. 

Τόπος διεξαγωγής: Οικισμός του Π. Παντελεήμονα - ΚΠΕ 

Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού του Παλιού Παντελεήμονα οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, να συγκρίνουν την αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά 
στοιχεία, τα δομικά υλικά, τον τρόπο ζωής του παρελθόντος και του παρόντος και να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού ως στοιχείου 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της αειφορικής διαχείρισής του. 

5Α. «Παρέα με την κυρία ΜΕΑ» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού & νηπ/γείου. 

Τόπος διεξαγωγής: ΚΠΕ 

5Β. «Παρέα με την κυρία ΜΕΑ» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού & νηπ/γείου. 

Τόπος διεξαγωγής: ΚΠΕ / ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ –Ο υπεύθυνος εκπ/κος επιλέγει τον τόπο 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως θέμα τον καταναλωτισμό και την ανακύκλωση και στοχεύει οι 
μαθητές να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που έχουν οι καταναλωτικές μας συνήθειες στο 
περιβάλλον, να συγκρίνουν τις συνήθειες του χθες με αυτές του σήμερα όσον αφορά στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, να πληροφορηθούν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, να υιοθετήσουν 
συμπεριφορές αειφορικής διαχείρισης απορριμμάτων και να διαδώσουν το μήνυμα της 
ανακύκλωσης. 

6. «Οικο-ποιήματα» - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού (Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) , Γυμνασίου &amp; Λυκείου 

Τόπος διεξαγωγής: ΚΠΕ 

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη δυνατότητα του 
σύγχρονου ανθρώπου να παράγει προϊόντα που δεν επιβαρύνουν την υγεία του και το φυσικό 
περιβάλλον, να μυηθούν σε έναν πιο αυτάρκη και λιτό τρόπο ζωής και να παράγουν οι ίδιοι τέτοια 
προϊόντα αξιοποιώντας την πείρα της παραδοσιακής κοινωνίας και τη σύγχρονη γνώση. 

Περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες: 

o   Παρασκευή και χρήση οικολογικών καθαριστικών και οικολογικών καλλυντικών 

o   Επεξεργασία μαλλιού – Το παράδειγμα της τσόχας 

o   Μεσογειακή διατροφή 

o   Βότανα και αρωματικά φυτά: η θεραπευτική δύναμη της φύσης στον κήπο μας 


