
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και 
Υλικό του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 

Μακέλη Γραμματή 



Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

• Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά, 

• Αειφορική διαχείριση του νερού – Κρήνες της 
Μακρινίτσας 

• Οικοτουρισμός στο Πήλιο – Διαδρομές στη Φύση και 
στη Παράδοση 

• Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας – Λαϊκή αρχιτεκτονική 

• Μεσόγειος, Ελλάδα, Ελιά 

• Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω 

• Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας 
του Πηλίου (Μακρινίτσα) 

 



Έντυπες Εκδόσεις 



Ψηφιακό Αποθετήριο 



Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και Αφίσες 



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. (Ι) 
https://mvotana.weebly.com/ 



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. Ι 
https://mvotana.weebly.com/ 



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. (ΙΙ) 
https://petrogefyra.webnode.gr/ 



Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. (ΙΙ) 
https://petrogefyra.webnode.gr/ 



Υδατικοί πόροι 



Τρόποι χορήγησης υλικού στα σχολεία 

• Με συμβατικό ταχυδρομείο μετά από αίτημα 
στο email: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr 

• Με λήψη από τις ιστοσελίδες των δικτύων 

• Κατά την επίσκεψη στο ΚΠΕ για υλοποίηση 
προγράμματος 

• Κατά την επίσκεψη εκπαιδευτικού του ΚΠΕ σε 
σχολείο μετά από αίτημα για ενημέρωση 

 



Κάθε τέλος μια αρχή 

Το εκπαιδευτικό υλικό που προαναφέρθηκε αποτελεί μέρος του 
πεδίου εργασίας των μαθητών που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά 
μας προγράμματα. Στο χώρο του ΚΠΕ οι σχολικές τάξεις 
εργάζονται σε μικρές  ομάδες ή σε ζευγάρια. Την εποχή που 
διανύουμε το ΥΠΑΙΘ έχει εξαγγείλει τη λειτουργία των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων όπου οι μαθητές εργάζονται 
διαδραστικά και σε αλληλεπίδραση ο ένας με τον άλλο καθώς 
και με τον εκπαιδευτικό-συντονιστή. Από την εμπειρία μας στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας 
αναφέρουμε χαρακτηριστικά προσέγγισης της γνώσης όταν 
εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο δουλειάς: 



Κάθε τέλος μια αρχή 

Aυτά αφορούν:  
• στη δυνατότητα να ξεκινήσουν τα μέλη του Εργαστηρίου, 

μαθητές και εκπαιδευτικός,  τις εργασίες  της συνάντησής 
τους, όρθιοι ή καθιστοί σε σχήμα κύκλου 

• στη δυνατότητα να έχουν, όλα τα μέλη, τον ίδιο χρόνο 
κατάθεσης  της άποψής τους  άσχετα με τις ικανότητές 
τους στο πλαίσιο του μαθήματος στην τάξη 

• στη δυνατότητα, μέσα από την εργασία σε υποομάδες και 
ζευγάρια, να συνεργάζονται όλο και περισσότερα μέλη με 
όλους και τέλος  

• στη δυνατότητα να ολοκληρώσουν, τα μέλη του 
Εργαστηρίου τη συνάντησή τους, όρθιοι ή καθιστοί  σε 
σχήμα κύκλου  
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Ευχαριστώ 


