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Τα προγράμματα του ΚΠΕ 



Πεδία δράσης 

Ελασσόνα & Παραολύμπιες Περιοχές Αγιά και Παρακισσάβιες περιοχές 

Λάρισα 



Προγράμματα Ελασσόνας 

Όλυμπος Παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική - 
Πετρογέφυρα 

Βιολογική Γεωργία, 
αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά 

Υδροκίνηση – 
Νεροτριβές, 
Νερόμυλοι 

Κλιματική Αλλαγή – 
ΑΠΕ - Ανακύκλωση 



Πρόγραμμα Αγιάς 

Διαδρομές της Πέτρας και του Δάσους στον Κίσσαβο 



Πρόγραμμα Λάρισας 

Διαδρομές φύσης και πολιτισμού στη Λάρισα 

• Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 
• Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 
• Πηνειός 
• Φρούρειο 
• Αρχαίο Θέατρο 
• Μύλος του Παπά 
• Πεζοπορίες 



Προγράμματα και φύλλα εργασίας 

• Αλληλένδετα 
• Το ένα τροφοδοτεί το άλλο 
• Το ένα συμπληρώνει το άλλο 
• Τα φύλλα εργασίας συμπληρώνονται στο πεδίο 

όπου τα παιδιά δέχονται τα ερεθίσματα και 
λαμβάνουν τις πληροφορίες 

• Τα φύλλα εργασία μένουν στους μαθητές τα οποία  
αναρτούν κάπου στην τάξη τους 



Τα φύλλα εργασίας 

• Κάνουν το πρόγραμμα πιο ενδιαφέρον 

• Συμπληρώνουν το θεωρητικό μέρος 

• Εγείρουν την συμμετοχικότητα των μαθητών 

• Δημιουργούν ομαδοσυνεργατικές 
καταστάσεις 

• Κάνουν πιο εμπεριστατωμένη τη γνώση 

• Διατηρούν τη γνώση καθώς παραμένουν στην 
τάξη των μαθητών 



Τα φύλλα εργασίας στο πεδίο 

Τα φύλλα εργασίας  
συπληρώνονται στο πεδίο, 
εκεί όπου οι μαθητές 
λαμβάνουν τις 
πληροφορίες που 
χρειάζονται  



Φύλλο εργασίας «Υδάτινη Ενέργεια» 



Φύλλο εργασίας «Υδάτινη Ενέργεια» 

 



Τι μπορεί να περιέχει ένα φύλλο εργασίας ενός 
περιβαλλοντικού προγράμματος 

• Εισαγωγή όπου αναφέρονται πληροφορίες 
χρήσιμες για το πρόγραμμα και τη 
συμπληρωση του φύλλου 

• Πεδίο όπου οι μαθητές δηλώνουν τα ονόματα 
της ομάδας 

• Ασκήσεις αναγνώρισης και κατανόησης 

• Πεδία κατάθεσης ιδεών 

• Μέρος ανάπτυξης δημιουργικής έκφρασης 



ΚΠΕ και εργαστήρια δεξιοτήτων 

• Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα 
εργαστήρια δεξιοτήτων 

• Τράπεζα θεμάτων 
• Συμμετοχή των μελών του ΚΠΕ σε ένα 

εργαστήριο 
• Συνδιασμός επισκέψεων σε ΚΠΕ στα πλαίσια 

ενός εργαστηρίου δεξιοτήτων 
• Φύλλα εργασίας που μπορούν να 

συμπληρωθουν κατά τη διάρκεια ενός 
εργαστηρίου δεξιοτήτων 



Δάσος Αγίας Τριάδας Σπαρμού 
Ολύμπου 



Πλατανόδασος Σπαρμού Ολύμπου 



Δεντροφύτευση στο φράγμα Σπαρμού 



Δεντροφύτευση στη Λάρισα 



Δάσος Τσαριτσάνης 



Γεφύρι Γιάνναινας 



Δεντροφύτευση στην Αγιά 



Μονοπάτι Μελιβοίας 



Μονοπάτι Μελιβοίας 



Μονοπάτι Μελιβοίας 



Μονοπάτι Μελιβοίας 



 

Σας ευχαριστώ!!! 


