
 
 
Υπόψη εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε  1 ήμερο  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. 

Καλαμάτας   

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΠΡΙΝ τη μετάβαση στο ΚΠΕ Καλαμάτας  

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της περιβαλλοντικής σας ομάδας,  παρακαλούμε να γίνει κατανοητό στους μαθητές (με ευθύνη 

των εκπαιδευτικών) που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι 

εκδρομή, και οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια να αποκλείσουμε 

τη διάσταση της ψυχαγωγίας που την εμπλουτίζει το είδος των δραστηριοτήτων στο ΚΠΕ και στο πεδίο. Η προετοιμασία 

των μαθητών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται απαραίτητη και θα πρέπει να σχετίζεται με τη συνέπεια στο 

πρόγραμμα και την υπευθυνότητα όσον αφορά τους χώρους και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται 

απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή βασικών κανόνων λειτουργίας ομάδας και συνεργασίας, με το 

σεβασμό στον άνθρωπο και την προσωπικότητά του και προπάντων με την ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή 

πραγματοποίηση του προγράμματος. Η συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα.  

Όταν με το καλό ανταμώσουμε στο Κ.Π.Ε καλό θα είναι να έχετε ετοιμαστεί να μας παρουσιάσετε (10 λεπτά) το δικό σας 

σχολείο, το πρόγραμμά σας αλλά και τον τόπο σας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια στοιχεία που θα μας ενδιέφεραν: 

Γεωγραφική θέση και ασχολίες κατοίκων του τόπου σας. Κάποιο ιδιαίτερο έθιμο, χορό ή τραγούδι, τοπική κουζίνα – 

παραδοσιακά εδέσματα, αξιοθέατα, προϊόντα, πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα  

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια 

του  προγράμματος. 

 Η μετακίνηση από και προς το ΚΠΕ και στα πεδία  γίνεται με το λεωφορείο του σχολείου. Γι` αυτό πρέπει  να 

ενημερώνεται το τουριστικό πρακτορείο για τις  επιπλέον αποστάσεις των πεδίων (ακολουθεί σχετικός πίνακας).  

 

Φάσεις υλοποίησης  1ήμερου Προγράμματος: 

 Υποδοχή στο ΚΠΕ – Καλωσόρισμα -Περιήγηση στο ΚΠΕ  

 Παιχνίδια γνωριμίας – δέσιμο ομάδας  

 Εισαγωγική παρουσίαση προγράμματος.  

 Προετοιμασία για το πεδίο.  

 Επίσκεψη στο πεδίο –Δραστηριότητες -Παρατήρηση – συμπλήρωση φύλλων εργασίας. 

 Εργασία σε ομάδες  

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

 Αξιολόγηση προγράμματος   

 Κλείσιμο 

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Την ημέρα της επίσκεψης θα μας φέρετε στο ΚΠΕ: 

1. Πρακτικό Συλλόγου διδασκόντων για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας  για συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται τα 

ονοματεπώνυμα του συντονιστή και των συνοδών εκπαιδευτικών και  ο τίτλος του προγράμματος που θα 

παρακολουθήσουν στο ΚΠΕ Καλαμάτας. (επικυρωμένο αντίγραφο) 

2. Κατάσταση* με τα ονόματα των μαθητών (βλ. Υπόδειγμα 1). 

3. Κατάσταση* με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (βλ.  Υπόδειγμα 2) 

*Οι καταστάσεις να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το Διευθυντή του Σχολείου. 

4. Για τη συμμετοχή μαθητών: Προσκόμιση των Υπεύθυνων Δηλώσεων γονέων ή κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 

μαθητών στο πρόγραμμα (βλ. Υπόδειγμα 3) 

5. Έγκριση μετακίνησης από την Δ/νση Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο (αντίγραφο). 

6. Για τα Δημοτικά σχολεία και τα σχολεία Β/θμιας που θα επισκεφθούν το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Καλαμάτας (πρόγραμμα Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω), χρειάζεται και η 

συμπλήρωση του εξής εντύπου: "Οδηγίες ΚΔΑΥ" και η αποστολή του στην Εταιρεία Ανακύκλωσης στο φαξ 210-8012272, 

πριν την επίσκεψη. 

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/UsefulDocs/2014_OdigiesYpodeigma1.doc
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/UsefulDocs/2014_OdigiesYpodeigma2.doc
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/UsefulDocs/2014_YpDilosiGonea.doc
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/UsefulDocs/2017KDAY_Odigies_Entypo.pdf


 

Επίσης, σας ενημερώνουμε για την απόσταση των πεδίων  (ενημερώστε τα λεωφορεία για τις επιπλέον αποστάσεις από την 

Καλαμάτα) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. Κ.Π.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

από το ΚΠΕ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, 

περιβάλλον και ιστορία 

Ιστορικό κέντρο, λιμάνι, παραλία Καλαμάτας 2 Km 

Αρχαία Μεσσήνη, ένα παράδειγμα αειφορικής 

διαχείρισης από το παρελθόν Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης, χωριό Αρχαία 

Μεσσήνη (πρώην Μαυρομμάτι) Μεσσηνίας 
30 km 

Περιβάλον, Οικονομία, Κοινωνία  στην αγορά της 

Αρχαίας Μεσσήνης 

Ταΰγετος με τα μάτια, την ψυχή, το σώμα και τη 

λογική 

Θέση Πηγές  Αλαγονίας στον  Ταΰγετο 30 km 

Ελιά – Λάδι – Ιστορία – Αειφορία  

  

Ελαιώνας και παραδοσιακό ελαιοτριβείο Σκαρπαλέζου στο 

χωριό  Μάλτα  Σταυροπηγίου Μάνης,  

23 km 

ελαιώνες και ελαιοτριβεία της Καλαμάτας,  Μνημείο της 

Φύσης (μάνα ελιά της Καλαμάτας ) 

3 Κm 

Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω, 

Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (εκτός 

νηπιαγωγείων) και σημεία της πόλης 

5 km 

Ενέργεια και ενέργειες ανθρώπων Βιοκλιματικές κατοικίες Καλαμάτας (περιοχή Ανατολικού 

Κέντρου), Πάρκο Σιδηροδρόμων 

3 km 

Διαδρομές νερού στη φύση και στην πόλη  Πηγές Πηδήματος, Ποταμός Άρις – πόλη Καλαμάτας  15 Km 

Επιστήμονες του … γλυκού νερού  Πηγές Πηδήματος - Ποταμός ΄Αρις 15 km 

Του πάρκου τα μαθήματα Πάρκο Αλμυρού 5Κm 

 

Χάρτης πρόσβασης στο ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   από αυτοκινητόδρομο 

https://drive.google.com/open?id=1d73Plb6K6sGxtSmeaJKEIzMYrGA 

 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΚΠΕ, για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε 

τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα   τηλεφωνικώς και γραπτώς προκειμένου να ειδοποιηθούν  τα αναπληρωματικά 

σχολεία.   

   Για  πληροφορίες στο ΚΠΕ Καλαμάτας : κ. Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος                                                                               

   Τηλέφωνο 27210 62299 -    Fax: 27210 86147             

Οδηγίες προς τους μαθητές : 

 Όλοι να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα ρούχα (ζεστά -για τις κρύες ημέρες- και άνετα  και  δεύτερο ζευγάρι 

παπούτσια, προτιμότερο μποτάκια), για δραστηριότητες στην  ύπαιθρο.  

 Ένα μικρό σακίδιο πλάτης. 

 Να αναφέρουν πιθανά σοβαρά προβλήματα υγείας. 

 Να μη μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας.  

                                                       

 

Σας ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή αντάμωση. 

Φιλικά, 

Η Παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε Καλαμάτας 

 
 

Ταχ. Δ/νση:  Θουκυδίδου 2 - Τ.Κ. – Πόλη: 24 131 – Καλαμάτα 
Ιστοσελίδα: http://kpe-kal.mes.sch.gr  Ε-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr 

Τηλέφωνο: 27210 62299   Fax: 27210-86147 

 

https://drive.google.com/open?id=1d73Plb6K6sGxtSmeaJKEIzMYrGA
http://kpe-kal.mes.sch.gr/
mailto:mail@kpe-kal.mes.sch.gr

