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ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΠΟΡΟΪΩΝ  



Τα Προγράμματα του Κ.Π.Ε Ποροΐων για το σχολικό 

έτος 2013-2014 

1. «Λίμνη Κερκίνη, σε αναζήτηση της 

αειφορίας»  

για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

2. «Στρυμόνας, ένας πλούσιος ποταμός»  

για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

3. «Στρυμόνας - Κερκίνη, μια σχέση ζωής»  

για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

4.  «Παρέα με το Μάνο, το μαύρο κορμοράνο»  

για παιδιά 5 – 8 χρονών 



Τα Προγράμματα του Κ.Π.Ε. Ποροΐων για το σχολικό 

έτος 2013-2014 

5. «Δασικά μονοπάτια»  
για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

6. «Φυσικές και Ιστορικές διαδρομές στο όρος 

Κερκίνη (Μπέλες)»  
για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

7. «Ποδηλατώντας προς ένα φυσικό και 

αειφόρο περιβάλλον»  
για Γυμνάσια, Λύκεια 

8. «Μια αλεπουδίτσα στο δάσος»  
για παιδιά 5 – 8 χρονών 

 



Νέα προγράμματα 

Τη φετινή χρονιά το  

Κ.Π.Ε. Ποροΐων υλοποιεί  

πιλοτικά νέο εκπαιδευτικό  

πρόγραμμα με τίτλο:  

 

«Ανακαλύπτω τα σπήλαια,  

βρίσκω τα μυστικά τους» 
 

 

        για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια 

 

 



Στόχοι των προγραμμάτων μας: 

 Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τη φύση γνωρίζοντας 
τη χλωρίδα, την πανίδα και γενικά τα οικοσυστήματα της 
περιοχής μας 

 Να παρατηρήσουν, να συλλέξουν πληροφορίες, να 
ταξινομήσουν, να συγκρίνουν και να βγάλουν 
συμπεράσματα 

 Να προβληματιστούν για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις 

 Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας δουλεύοντας  
ομαδικά 

 Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα σκέψης 

 Να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν νέες στάσεις 
και συμπεριφορές ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες που 
θα προστατεύουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, στην 
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης 



 
Δραστηριότητες αναφορικά με τη Λίμνη Κερκίνη και 

τον ποταμό Στρυμόνα 

 
 Μετρήσεις θερμοκρασίας νερού, νιτρικών, φωσφορικών, pH κλπ) 



 Παρατήρηση πουλιών 

 O κατάλογος του ανιχνευτή της λίμνης 



 Ανθρώπινες παρεμβάσεις 

 Οι αξίες και οι χρήσεις της λίμνης  Ποίημα για τη λίμνη 

 Παιχνίδι αλληλεξάρτησης 



«Παρέα με το Μάνο, το μαύρο κορμοράνο» 
  

Παραμύθι και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 5-8 χρονών 



Δραστηριότητες αναφορικά με το όρος Κερκίνη 

(Μπέλες) 
Παρέα με το δένδρο μας (ηλικία, ύψος, ανάγλυφο αποτύπωμα, αφή και 

αγκάλιασμα, σκαρφάλωμα στο δέντρο μας) 



 O κατάλογος του ανιχνευτή του δάσους 

 Αναγνώριση χλωρίδας, πανίδας, ανθρώπινων παρεμβάσεων 



 Οι αξίες και οι χρήσεις του δάσους  Ποίημα για το δάσος 

 Παιχνίδι δασικό 



 Μελέτη της παράδοσης  … και της ιστορίας μέσα από κείμενα και 

επισκέψεις πεδίου  



«Ποδηλατώντας προς ένα φυσικό και αειφόρο 

περιβάλλον»  

 



«Μια αλεπουδίτσα στο δάσος» 

  
Παραμύθι και κουκλοθέατρο για παιδιά 5-8 χρονών 



Δραστηριότητες στους χώρους του ΚΠΕ 

 Ζωγραφική σε χαρτί ή σε φυσικά υλικά 

 Κατασκευές με πηλό, «άχρηστα» υλικά κλπ. 



 Παιχνίδια ρόλων και διαπραγμάτευσης 



 Το φιδάκι της λίμνης ή του δάσους 



 

 
 

 

Σας ευχαριστούμε  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Π.Ε. Ποροΐων 
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