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ΘΕΜΑ : «Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Μαυροβουνίου» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – 
Μαυροβουνίου που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας  δέχεται ομάδες μαθητών για την 
υλοποίηση των παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

  
 «Περπατώντας στο δάσος - Μονοπάτια»  

Το πρόγραμμα  υλοποιείται σε παλιά μονοπάτια της περιοχής (Μεταξοχώρι, 
Μεγαλόβρυσο, Μελιβοία και άλλα) και έχει σχέση με το δάσος. 
 

 «Όταν η πέτρα αφηγείται… Διαδρομές στο χθες και το σήμερα» 
Το πρόγραμμα έχει σχέση με τους παραδοσιακούς οικισμούς και στοχεύει στην 
αναζήτηση αρχών και αξιών του παρελθόντος που μπορούν να φανούν χρήσιμες και 
στη σύγχρονη εποχή. Υλοποιείται κυρίως στο Μεταξοχώρι, το Μεγαλόβρυσο και την 
Ανατολή (χωριά χαρακτηρισμένα ως «παραδοσιακοί οικισμοί»). 
 

Αγιά 10-12-10 

Αρ. Πρωτ.: 131 
 

ΠΡΟΣ:    

 1) Τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης 

Δ. Θεσσαλονίκης, Σερρών, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, 

Πιερίας, Εύβοιας, Α΄ Αθήνας 

 

2) Τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Πιερίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Α΄ Αθήνας,  

Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Εύβοιας 

 

Κοινοποίηση: Υπεύθυνοι/ες Π.Ε 



 «Το Δέλτα του Πηνειού» 
Υλοποιείται στις περιοχές του Ομολίου και το Στομίου και αφορά το Δέλτα και 
γενικότερα το νερό. Περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες σχετικές με τα 
επαγγέλματα και τις ομάδες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται (ή 
δραστηριοποιούνταν παλιότερα) στο Δέλτα, καθώς και επίσκεψη στο Λαογραφικό 
Μουσείο Ομολίου. 
 

 «Διατροφή και κίνηση για μια καλύτερη ζωή» 
Στη σύγχρονη εποχή είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε μια σωστή διατροφή κι έναν 
πιο «δραστήριο» τρόπο ζωής, διότι είναι καθοριστική η συμβολή του καθιστικού 
τρόπου ζωής και του γρήγορου και ανθυγιεινού φαγητού σε πολλά σύγχρονα 
προβλήματα (παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα κλπ.).  
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητείται  η περιβαλλοντική διάσταση των 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή (τροφοχιλιόμετρα, βιολογικά προϊόντα 
κλπ). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην κωμόπολη της Αγιάς.  
 

 «Περιβαλλοντική Αγωγή και αναζητήσεις μέσω του Θεατρικού 
Παιχνιδιού» 

Διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα προσεγγίζονται μέσω του 
Θεατρικού Παιχνιδιού και των τεχνικών του. Το δάσος, το νερό, τα σκουπίδια, η 
μόλυνση του ανέμου, τα πολιτιστικά μνημεία, η παράδοση κλπ. είναι κάποια από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Βασικές θεματικές ενότητες του 
προγράμματος είναι: Η «αίσθηση των πέντε αισθήσεων» και η προσέγγιση της φύσης 
και των τεσσάρων στοιχείων μέσω των αισθήσεων. 
 

 «Καιρός να μιλήσουμε για αξίες: Όνειρό μας ως πολίτης του αύριο, ο 
ενεργός πολίτης» (νέο πρόγραμμα). 

Με το πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια α) να διερευνηθούν αρχές και αξίες του 
σύγχρονου ανθρώπου που οδήγησαν στα σημερινά περιβαλλοντικά και άλλα 
προβλήματα β) να διερευνηθούν οι κυρίαρχες αξίες του χθες και του σήμερα και τα 
αποτελέσματα της υιοθέτησής τους γ) να αναδειχθούν αξίες, στάσεις και 
συμπεριφορές που πρέπει να διαθέτει ο αυριανός ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ που θα 
αγωνίζεται με στόχο την αειφορία, την προστασία του περιβάλλοντος και  γενικότερα 
για έναν καλύτερο κόσμο. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, αλλά και για 
μαθητές των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού. 
 

 «Κουκούλι άνοιξε!» (για το Νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις 
Δημοτικού) 

Η περιοχή της Αγιάς συνδέεται με το μετάξι, καθότι σε παλιότερες εποχές (μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του `60)  ήταν αναπτυγμένη στην περιοχή η σηροτροφία, αλλά 
και γενικότερα το εμπόριο βαμβακομέταξων υφασμάτων.  
Το πρόγραμμα αναφέρεται σ` αυτή τη σύνδεση της περιοχής με το μετάξι. Με 
παραμυθική και παιχνιώδη μορφή ξεδιπλώνονται ιστορικά στοιχεία και προσεγγίζεται 
το περιβάλλον εν γένει. Οι μεταμορφώσεις του μεταξοσκώληκα δίνουν την αφορμή 
για παιχνίδια και παραμύθια με την έννοια της «μεταμόρφωσης». 
Εφαρμόζεται στην Αγιά και το Μεταξοχώρι (Παραδοσιακός Οικισμός). 
 
 
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν δύο φάσεις: α) τη φάση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους χώρους του Κ.Π.Ε. β) την Εργασία Πεδίου 
(ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής). Τα παιδιά εργάζονται στο πεδίο επιλογής 
(Αγιά, Μεταξοχώρι, Μεγαλόβρυσο, Μελοιβία κλπ.) σε ομάδες με την εποπτεία του 



συντονιστή εκπαιδευτικού/μέλους του Κ.Π.Ε. και των συνοδών εκπαιδευτικών. Στο 
τέλος του προγράμματος παρουσιάζονται σε ολομέλεια τα αποτελέσματα των 
εργασιών των ομάδων.  
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων του 
Νομού ώστε να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω του/της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
                                                                                      Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. 
                                                           
                                                                                             
                                                                                           Ντιβέρη Παναγιώτα 


