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Θεωρητική παρουσίαση
των θεμάτων

στην αίθουσα του ΚΠΕ

Δραστηριότητες
στο πεδίο

&
θεατρικό εργαστήριο

Τι περιλαμβάνουν
τα προγράμματα του ΚΠΕ Καστρίου



Φύλλα εργασίας

Δημιουργικές
εργασίες

Τι περιλαμβάνουν
τα προγράμματα του ΚΠΕ Καστρίου



Μονοήμερα προγράμματα



Ελάτε να Γίνουμε
Γιουνιπερογνώμονες

στον Πάρνωνα



Πεδίο δραστηριοτήτων:
Το μοναδικό στην Ευρώπη δάσος της Μαλεβής με τη δρυπώδη άρκευθο.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Ελάτε να Γίνουμε Γιουνιπερογνώμονες



Κύριος στόχος του προγράμματος:
H γνωριμία με τα ορεινά δασικά οικοσυστήματα.

Ελάτε να Γίνουμε Γιουνιπερογνώμονες



Στα δάση του Μαινάλου

στο Μαίναλο



Πεδία δραστηριοτήτων:
Το Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου στο Χρυσοβίτσι και δασικό μονοπάτι. 

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Στα δάση του Μαινάλου



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με τα δάση και την αειφορική διαχείρισή τους.

Στα δάση του Μαινάλου



Οι Αχινοί του Δάσους

στις καστανιές του Καστρίου



Πεδίο δραστηριοτήτων: Καστανόδασος στο Καστρί.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Οι Αχινοί του Δάσους



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με τα καλλιεργούμενα δέντρα.

Οι Αχινοί του Δάσους



Ακολουθώντας μια Λιβελούλα

στη λιμνοθάλασσα



Ακολουθώντας μια Λιβελούλα

Πεδίο δραστηριοτήτων: Η Λιμνοθάλασσα του Μουστού.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.



Ακολουθώντας μια Λιβελούλα

Κύριος στόχος του προγράμματος:

Η συνειδητοποίηση της σημασίας των υδροβιότοπων.



Τα μυστικά του ποταμού

στον Τάνο ή στον Μυλάοντα



Πεδίο δραστηριοτήτων: Οι όχθες των ποταμών Τάνου ή Μυλάοντα.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Τα μυστικά του ποταμού



Κύριος στόχος του προγράμματος:

Η γνωριμία με την αξία και τις λειτουργίες των ποταμών.

Τα μυστικά του ποταμού



Τι καιρό θα κάνει;

τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα



Πεδία δραστηριοτήτων: Το ΚΠΕ Καστρίου ή το σχολείο σας.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Τι καιρό θα κάνει;



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και το κλίμα.

Τι καιρό θα κάνει;



Συνέντευξη με μια Μέλισσα

δίπλα στην κυψέλη



Πεδία δραστηριοτήτων: 

Ένα μελίσσι στο δάσος, στην περιοχή του Καστρίου
(μόνο την άνοιξη) ...

Συνέντευξη με μια Μέλισσα



... και στην τάξη «Ο Καραγκιόζης Μελισσοκόμος»!

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Συνέντευξη με μια Μέλισσα



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η συνειδητοποίηση της αξίας των μελισσών για τη ζωή στη Γη.

Συνέντευξη με μια Μέλισσα



Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

ενέργεια και αειφορία



Πεδίο δραστηριοτήτων: Το ΚΠΕ Καστρίου ή το σχολείο σας.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Πηγές ενέργειας – Πηγές ζωής



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με την αειφόρο διαχείριση της ενέργειας.

Πηγές ενέργειας – Πηγές ζωής



Δεν πετάω τίποτε

πόσο χρήσιμα είναι τα απορρίμματα



Πεδία δραστηριοτήτων: Το ΚΠΕ Καστρίου ή το σχολείο σας.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Δεν πετάω τίποτε



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με τους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δεν πετάω τίποτε



Αρχαίες πολιτείες της Αρκαδίας -
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο

η αρχαία Τεγέα



Πεδία δραστηριοτήτων:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας και ο ναός της Αλέας Αθηνάς.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Αρχαίες πολιτείες της Αρκαδίας -
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον κατά την 

αρχαιότητα.

Αρχαίες πολιτείες της Αρκαδίας -
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο



Έχω δικαίωμα... έχεις δικαίωμα

τα ανθρώπινα δικαιώματα



Πεδίο δραστηριοτήτων: Το ΚΠΕ Καστρίου ή το σχολείο σας.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Έχω δικαίωμα... έχεις δικαίωμα



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έχω δικαίωμα... έχεις δικαίωμα



Περιαστικά δάση της Τρίπολης

δασικά μονοπάτια κοντά την πόλη



Πεδία δραστηριοτήτων:
• Κυκλικό μονοπάτι στο δασάκι των Αγ. Θεοδώρων.

• Μονοπάτι που συνδέει το άλσος του Αγ. Γεωργίου με την Αγ. Τριάδα.
• Κυκλικό μονοπάτι στο άλσος Παναρκάδων.

• Μονοπάτι από το στρατόπεδο Θ. Κολοκοτρώνη έως την Ανάληψη.
• Μονοπάτι από τη Μονή Επάνω Χρέπας προς την κορυφή του βουνού.

Περιαστικά δάση της Τρίπολης

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με δασικά μονοπάτια κοντά σε αστικές περιοχές.

Περιαστικά δάση της Τρίπολης



Στα πατήματα του Γέρου του Μοριά

200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821



Πεδία δραστηριοτήτων:
• Το σπίτι-μουσείο του Θ. Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίσι.

• Κοντινό μονοπάτι στο Αρκουδόρεμα.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων.

Στα πατήματα του Γέρου του Μοριά



Κύριοι στόχοι του προγράμματος:
• Η κατανόηση ιστορικών στοιχείων της Επανάστασης του 1821.

• Η εμβάθυνση στην ηγετική προσωπικότητα του Θ. Κολοκοτρώνη.
• Η μελέτη του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος του Μαινάλου.

Στα πατήματα του Γέρου του Μοριά



Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (από την Τρίτη 
τάξη και άνω) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέσω του προγράμματος αυτού, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία και 
τις λειτουργίες του ποταμού.
Χωρίζονται σε τρεις ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με την παρατήρηση και την καταγραφή:
των ζώων και των φυτών που ζουν μέσα στο νερό ή στην κοίτη του ποταμού, την αντίστοιχη 
εποχή του έτους (καλάμια, παρόχθιες ρίζες, πλατάνια, ιτιές και άλλα φυτά, έντομα, 
προνύμφες και νύμφες εντόμων, αμφίβια και πουλιά),
τους βιοδείκτες του ποταμού (για να εκτιμήσουν το βαθμό καθαρότητας του),
τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Παίζοντας το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν το 
πεδίο, συνεργάζονται και διασκεδάζουν, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν το 
οικοσύστημα του ποταμού.

Διήμερα
προγράμματα



Άρκευθοι & έλατα - Κρόνος & Πάνας -
Πάρνωνας & Μαίναλο

στα δάση του Πάρνωνα και του Μαίναλου



Πεδία δραστηριοτήτων:
• Το δάσος των γιουνίπερων στον Πάρνωνα.

• Το Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου και δασικό μονοπάτι στο Μαίναλο.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Άρκευθοι & έλατα - Κρόνος & Πάνας -
Πάρνωνας & Μαίναλο



Κύριος στόχος του προγράμματος:

Η γνωριμία με τα δάση και την αειφορική διαχείρισή τους.

Άρκευθοι & έλατα - Κρόνος & Πάνας -
Πάρνωνας & Μαίναλο



Από το 0...
... στα 1000

λιμνοθάλασσα και δάσος



Πεδία δραστηριοτήτων:
Η λιμνοθάλασσα του Μουστού και το δάσος της Μαλεβής.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Από το 0... στα 1000



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με την αξία και τις λειτουργίες

των υγροτόπων και των δασών.

Από το 0... στα 1000



Ναϊάδες και Δρυάδες

ποτάμι και δάσος



Πεδία δραστηριοτήτων:
Το δάσος της Μαλεβής ή του Μαινάλου και ο ποταμός Τάνος ή Μυλάοντας.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Ναϊάδες και Δρυάδες



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η γνωριμία με την αξία και τις λειτουργίες

των ποταμών και των δασών.

Ναϊάδες και Δρυάδες



Ερευνώντας το διαστημικό περιβάλλον
της Γης

πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης



Πεδία δραστηριοτήτων:
• Το δασικό χωριό στα Άνω Δολιανά (διήμερο πρόγραμμα).

• Το ΚΠΕ Καστρίου (μονοήμερο πρόγραμμα).

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.

Ερευνώντας το διαστημικό περιβάλλον
της Γης



Κύριοι στόχοι του προγράμματος:

• Η γνωριμία με τον Ήλιο, τη δραστηριότητά του και την επίδρασή του στη Γη.
• Η γνωριμία με τους αστερισμούς και τους πλανήτες στον έναστρο ουρανό.

Ερευνώντας το διαστημικό περιβάλλον
της Γης



Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (από την Τρίτη 
τάξη και άνω) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέσω του προγράμματος αυτού, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία και 
τις λειτουργίες του ποταμού.
Χωρίζονται σε τρεις ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με την παρατήρηση και την καταγραφή:
των ζώων και των φυτών που ζουν μέσα στο νερό ή στην κοίτη του ποταμού, την αντίστοιχη 
εποχή του έτους (καλάμια, παρόχθιες ρίζες, πλατάνια, ιτιές και άλλα φυτά, έντομα, 
προνύμφες και νύμφες εντόμων, αμφίβια και πουλιά),
τους βιοδείκτες του ποταμού (για να εκτιμήσουν το βαθμό καθαρότητας του),
τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Παίζοντας το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν το 
πεδίο, συνεργάζονται και διασκεδάζουν, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν το 
οικοσύστημα του ποταμού.

Τριήμερο πρόγραμμα



Υπαίθρια διαβίωση
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

στον Πάρνωνα



Υπαίθρια διαβίωση
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πεδίο δραστηριοτήτων: Το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ & ΣΤ’ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου.



Κύριος στόχος του προγράμματος:
Η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον και τους άλλους.

Υπαίθρια διαβίωση
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση



Προγράμματα μόνο

για το
Νηπιαγωγείο



Η μάγισσα Δρυοβία
και το ξωτικό Παρνώνιο

φέρνουν στην τάξη σας το δάσος



Πεδία δραστηριοτήτων:
Οι χώροι του νηπιαγωγείου ή κοντινή περιοχή δάσους.

Παιχνίδι ρόλων

Το παιχνίδι
της τροφικής αλυσίδας

Δημιουργίες των παιδιών «Αχερνάρ» - το παραμύθι μας

Πικ-νικ στο «δάσος»

Η μάγισσα Δρυοβία και το ξωτικό Παρνώνιο
φέρνουν στην τάξη σας το δάσος



Η μάγισσα Δρυοβία και το ξωτικό Παρνώνιο
φέρνουν στην τάξη σας το δάσος

Κύριοι στόχοι του προγράμματος:

Η συνειδητοποίηση της αξίας του δασικού οικοσυστήματος και 
η κατανόηση των τροφικών αλυσίδων.



Τ + Α,  Ν + Ο
πέφτω μέσα στο νερό

το πολύτιμο νερό



Πεδίο δραστηριοτήτων:
Οι χώροι του νηπιαγωγείου ή κοντινή περιοχή με νερό.

Τ + Α,  Ν + Ο
πέφτω μέσα στο νερό



Κύριος στόχος του προγράμματος:

Η συνειδητοποίηση της αξίας του νερού.

Τ + Α,  Ν + Ο
πέφτω μέσα στο νερό



Ευχαριστούμε
για την παρακολούθηση

της παρουσίασης


