
Το ΚΠΕ Βάμου διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό: 

 Βιντεοπροβολέα, τηλεόραση, βιντεοκάμερα, 
βίντεο και DVD, στερεοσκόπια, μικροσκόπια. 

 Φορητό εξοπλισμό για ασκήσεις πεδίου. 

 Ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 Ακόμη: 

 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

 Αίθουσες εργασίας 

 Χώρους γραφείων 

 Βιβλιοθήκη 

 Ξενώνα διαμονής στο Παλιό Παρθεναγωγείο 
του Βάμου, αναστηλωμένο κτίριο του 1880, 
χωρητικότητας 21 ατόμων. 

 
 
 
 
 
 
 
Το Παρθεναγωγείο 
του Βάμου 

«Το σχολείο μας πρασινίζει» 
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών. 
Στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν οι 
μαθητές/τριες τη σημασία των φυτών για την οικολογική 
ισορροπία και την επιβίωση του ανθρώπου, να γνωρί-
σουν τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και τη σημασία της 
για την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό και να εμπλα-
κούν στη δημιουργία ενός κήπου στο χώρο του σχολείου 
τους μαθαίνοντας να συνεργάζονται και να προτείνουν 
λύσεις. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 
Ταχυδρομική δ/νση: 
Κεφαλάς 73008 Βάμος Χανιά, τηλ. 28250-83230/ 
28250-22976, fax 28250-83231 
Ηλεκτρονική δ/νση: kpevamou@gmail.com  
Ιστοσελίδα: http://kpe-vamou.chan.sch.gr 
Ιστολόγιο: http://kpevamou.blogspot.com 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Το ΚΠΕ Βάμου συντονίζει τα Περιφερειακά Δίκτυα:  

 «Αλλάζω για το Κλίμα» 
(http://climatecreteschools.blogspot.com) 

 «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε!» 
(http://anakyklososte.blogspot.gr) 

 «Ένας κήπος στο σχολείο μου» 
(http://kpevamoukipos.blogspot.gr) 

Χάρτης πρόσβασης στο ΚΠΕ Βάμου από τα Χανιά 

Το φυλλάδιο εκτυπώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», 

που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με 

τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

« Μεσόγειος, η θάλασσα που μας ενώνει»  
Μονοήμερο  πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών, 
Στόχος του Προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών 
με τη θαλάσσια ζωή, η αναγνώριση της οικολογικής αξίας 
της θάλασσας κι ιδιαίτερα της Μεσογείου, η ευαισθητο-
ποίησή τους για τα προβλήματα της θαλάσσιας ζωής κι η 
ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπισή τους, η γνωριμία 
με τους πολιτισμούς και τις διατροφικές συνήθειες των 
λαών της περιοχής με σκοπό την καλλιέργεια του σεβα-
σμού της διαφορετικότητας και την αναγνώριση των κοι-
νών στοιχείων που μας συνδέουν.  

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ  
Βάμου προσφέρονται και μέσω διαδικτύου με τη 
μορφή σύγχρονης ή και ασύγχρονης εξ Αποστά-

σεως Εκπαίδευσης 



« Περπατώ εις το δάσος… » 
Μονοήμερο πρόγραμμα για 
μαθητές/τριες 5-18 ετών.  
Στόχος του Προγράμματος 
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/
τριες το Δάσος, τους οργανι-
σμούς που ζουν σε αυτό και το 
οικοσύστημά του.  Επίσης να 
μελετήσουν τη βλάστηση και 
να προβληματιστούν για το 
ρόλο του Δάσους και την ανα-
γκαιότητα της προστασίας του.  

 

« Ελιά και λάδι στην Κρήτη »  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών και  
διήμερο για μαθητές/τριες 11-18 ετών.  

Στόχος του Προγράμματος 
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/
τριες τον Ελαιώνα και την Ελιά, 
να συνειδητοποιήσουν την 
σπουδαιότητα των προϊόντων 
της για την Οικονομία του τό-
που τους και την υγεία των 
κατοίκων και να ευαισθητοποι-
ηθούν σε θέματα προστασίας 
του οικοσυστήματός της. 

 
 

« « Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας »»    
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 8-18 ετών.  
Το πρόγραμμα έχει ως 
στόχο να ευαισθητοποιή-
σει τους μαθητές σε θέμα-
τα που αφορούν τη χαρα-
κτηριστική αρχιτεκτονική 
και την πολιτιστική κληρο-
νομιά του τόπου καθώς 
και τη φυσική ομορφιά 
και να τους γνωρίσει την 
οικολογική μορφή Τουρι-
σμού που αναπτύσσεται 
στην περιοχή και τις δυνατότητες που παρέχει για την αειφορική 
ανάπτυξη του τόπου τους. 

« Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό… »  
Μονοήμερο  πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών, 
διήμερο για μαθητές/τριες 11-18 ετών. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να 
μελετήσουν οι μαθητές τη τεράστια 
σημασία του νερού τόσο για το φυ-
σικό όσο και για το ανθρωπογενές  
περιβάλλον και την ανάγκη ορθής 
χρήσης και προστασίας του.  

Εναλλακτικά, το πρόγραμμα 
αυτό υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο 
πεδίο, σε υγρότοπο, εφ’ όσον το 
ζητήσει μια σχολική ομάδα.  

 

« Αλλάζω για το κλίμα »  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να μελετήσουν  οι μαθητές/
τριες τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής στην καθημερινή μας 
ζωή και να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις με τη χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας & βιο-
κλιματικής αρχιτεκτονικής, με αλλα-
γή καταναλωτικών και κυκλοφορια-
κών συνηθειών, τρόπους προστα-
σίας και αύξησης των αποθεμάτων 
νερού και των χώρων πρασίνου, 
ώστε να συμβάλουμε στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

    

« Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλώS.O.S.τε »  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών και       
διήμερο για μαθητές/τριες 11-18  ετών. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να εξοι-
κειωθούν οι μαθητές-τριες με την έννοια 
και τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης, 
μείωσης και επαναχρησιμοποίησης 
απορριμμάτων.  Να μάθουν ποια υλικά 
πρέπει να ανακυκλώνονται και πως 
γίνεται αυτό και τελικά να αποκτήσουν 
περιβαλλοντική συνείδηση.   

« Μία βόλτα στα Χανιά, 5.500 χρόνων »  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 8-18 ετών.  
Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την 
Παλιά Πόλη των Χανίων, μια πόλη που κατοικείται συνεχώς 
από την Παλαιολιθική Εποχή.  Να εξερευνήσουν/ ανακαλύ-
ψουν το ανθρωπογενές περιβάλλον, τα μνημεία διαφόρων 
πολιτισμών από τη μινωική εποχή μέχρι σήμερα και να αντι-

ληφθούν την αδιάλειπτη συνέχεια στην κατοίκησή της με τον 
εξαιρετικό κτιριακό-πολιτιστικό πλούτο.                                 
Πραγματοποιείται εξολοκλήρου στην Παλιά Πόλη των Χανίων. 
 

« Ο Μαγικός Κόσμος των σπηλαίων »  
Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές/τριες 5-18 ετών. 
Στόχος του προγράμματος είναι 
να έρθουν οι μαθητές σε επαφή 
και να γνωρίσουν το άγνωστο 
αυτό κλειστό οικοσύστημα και να 
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
που σχετίζονται με αυτά τα ιδιαί-
τερα μνημεία φυσικής κληρονο-
μιάς, την ιστορία του τόπου τους, 
γενικότερα το φυσικό κάλλος της 
περιοχής τους και τέλος την σω-
στή διαχείριση του υπόγειου 
αυτού πλούτου, ώστε να αναπτυ-
χθούν υπεύθυνες στάσεις που θα 
συμβάλουν στην προστασία του. 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου 
περιλαμβάνουν παρουσίαση στο ΚΠΕ, φύλλα ερ-
γασίας, παιχνίδια, εργαστήρια και επίσκεψεις στα 
πεδία. Εναλλακτικά, ορισμένα από αυτά, πραγμα-
ματοποιούνται εξολοκλήρου στο πεδίο. 


