
Κέντρο Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης Βάμου 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα  
2022-2023 



Κ.Π.Ε. ΒΑΜΟΥ  

 

• Υπεύθυνος Κ.Π.Ε.: Ποντικάκης Φώτης, Δάσκαλος 

 

• Αναπληρώτρια Υπεύθυνη.: Παπαδογιαννάκη Κων/να, Δασκάλα 

 

• Μέλος Π.Ο.: Δεσποτίδου Ελένη, Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης  

 

• Μέλος Π.Ο.: Μπάσιου Ανδριάνα, Καθηγήτρια Αγγλικών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 
 

 



Το Παρθεναγωγείο του Βάμου είναι ένα ιστορικό κτίριο του 1880, πλήρως 

αναστηλωμένο με δυνατότητα φιλοξενίας 21 ατόμων και αξιοποιείται τόσο 

στα 2ήμερα προγράμματα όσο και στα σεμινάρια και δράσεις του κέντρου. 

Το Παρθεναγωγείο του Βάμου – 

Ξενώνας φιλοξενίας του ΚΠΕ Βάμου 



 «…Μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες 

που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή 

και υλοποιώντας καινοτόμες Δράσεις, 

έχουμε σαν στόχο, οι εκπαιδευτικοί να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές-μαθήτριες σε 

αλλαγές συμπεριφοράς, για μία κοινωνία 

πιο δίκαιη με ενεργά Υπεύθυνους 

Πολίτες…» 

Local Agenta 21 



Προγράμματα 2022-2023 
• Αλλάξτε συμπεριφορές: Ανακυκλώ S.O.S. τε 

• Περπατώ εις το Δάσος… 

• Ελιά και λάδι στην Κρήτη 

• Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας 

• Μια βόλτα στα Χανιά, 5.500 χρόνων 

• Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό 

• Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων 

• Tο Σχολείο μας Πρασινίζει: αρώματα, χρώματα, 

γεύσεις στο σχολικό κήπο 

• Αλλάζω για το Κλίμα 

• Μεσόγειος: Η θάλασσα που μοιραζόμαστε 

• Δια-τροφή για Σκέψη 



Αλλάξτε συμπεριφορές: Ανακυκλώ S.O.S.τε 
(για μαθητές 5 έως 18 ετών/11-18, Νηπιαγωγείο,  

Ειδικά Σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

              Στόχοι του Προγράμματος είναι: 
 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές-τριες με την έννοια 
και τη αναγκαιότητα της ανακύκλωσης 

• Να μάθουν για τη σπουδαιότητα της μείωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης υλικών 

• Να μάθουν ποια υλικά πρέπει να 
ανακυκλώνονται και πώς γίνεται αυτό  

• Να προβληματιστούν πάνω στο τι είναι                      
πραγματικά «για πέταμα» 

• Να αξιοποιούν τα «άχρηστα» υλικά      
μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα ή/και                
διακοσμητικά αντικείμενα. 



Δραστηριότητες στο Κέντρο: 
• Προβολή παρουσίασης με άξονα τη 

μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση, ή εναλλακτικά 

• Παράσταση κουκλοθέατρου με τον 

Άρχοντα Σκουπίδη και την σκουπιδο-

οικογένειά του, για το νηπιαγωγείο και  

 τις Α’, Β’ Δημοτικού 

• Πραγματοποίηση εργαστηρίων 

(ανακύκλωση χαρτιού, σαπουνιού κ.α.) 

• Κατασκευές χρηστικών αντικειμένων από 

άχρηστα υλικά όπως τσάντες, σακίδια, 

φωτιστικά, χαλιά κ.ά. 

(επαναχρησιμοποίηση) 

• Ομαδικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, φύλλα εργασίας. 





Εργαστήριο  

πάνινης τσάντας 

…λέμε όχι στις 

πλαστικές τσάντες 



 



Δραστηριότητες 

στο πεδίο: 
• Επίσκεψη στο χώρο διαχείρισης 

απορριμμάτων, στις 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α στο 

Ακρωτήρι Χανίων με ειδικά 

σχεδιασμένη ξενάγηση από το 

επιστημονικό προσωπικό της 

Μονάδας. 



Εδώ οι συμμετέχοντες με 

τελείως βιωματικό τρόπο, 

πράγματι αντιλαμβάνονται 

την τεράστια σημασία της 

Ανακύκλωσης (αλλά και την 

ανάγκη μείωσης του  όγκου 

των απορριμμάτων).  



Ελιά και λάδι στην Κρήτη 
(για μαθητές 5-18/11-18 ετών, Νηπιαγωγείο, Ειδικά 

σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχους : 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την Ελιά 
και τον Ελαιώνα.  

• Να συνειδητοποιήσουν την 
σπουδαιότητα των προϊόντων της 
ελιάς στην Οικονομία του τόπου 
και την υγεία των κατοίκων. 

• Να προσεγγίσουν βιωματικά την 
«παρουσία» της ελιάς στον 
πολιτισμό. 

• Να προβληματιστούν για τους 
κινδύνους που απειλούν την ελιά 
και το οικοσύστημα της. 



Βασικοί διαθεματικοί άξονες 

προσέγγισης της ελιάς: 

• Τοπική οικονομία & παράδοση 

• Διατροφή 

• Μυθολογία 

• Ιστορία 

• Διαδικασία παραγωγής λαδιού 

• Πολιτισμός (γλώσσα, τραγούδια, 

λογοτεχνία, κ.ά.) 



Δραστηριότητες στο Κέντρο 

• Με προβολή οι μαθητές 
πληροφορούνται για την 
διαχρονική παρουσία της ελιάς 
στην Κρήτη και το ρόλο της 
στην Οικονομία και τον 
Πολιτισμό του Νησιού. 
 

• Παραγωγή λαδιού σε 
παραδοσιακή «φάμπρικα»           
μυλόπετρα (σε μικροκλίμακα) 
 

• Φύλλα εργασίας (προϊόντα 
ελιάς, εργασίες στον ελαιώνα, 
ελιά και ιστορία κ.α.) 
 

• Εργαστήρια (αρωματικό 
ελαιόλαδο, σαπούνι, βιοντίζελ). 





Εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού 



Δραστηριότητες στο πεδίο: 

• Παρατήρηση και καταγραφή 

των ελαιοδέντρων και της 

χλωρίδας και πανίδας του 

ελαιώνα τόσο στις βιολογικές 

όσο και στις συμβατικές 

καλλιέργειες 

• Πραγματοποίηση 

δενδρομετρικών                 

εργασιών 

• Επίσκεψη σε πρότυπο 

ελαιοτριβείο 

• Δραματοποίηση γεωργικών 

εργασιών. 



Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό 
(για μαθητές 5 έως 18 ετών/11-18 ετών, Νηπιαγωγείο, Ειδικά 

σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Να εκτιμήσουν οι μαθητές την αξία του νερού                   
ως καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή στον                 
πλανήτη και την οικολογική ισορροπία 

• Να γνωρίσουν τις απειλές για το νερό                    
(ρύπανση, κακή διαχείριση κ.α.) 

• Να αναζητήσουν τρόπους ορθής χρήσης,           
εξοικονόμησης και προστασίας του νερού 

• Να μάθουν βασικά είδη της χλωρίδας και                        
της πανίδας των υγροτόπων 

• Να γνωρίσουν σπάνια και απειλούμενα είδη               
και να ερευνήσουν τρόπους προστασίας τους. 



Δραστηριότητες στο κέντρο: 

• Προβολή παρουσίασης ανάλογα με την 

ηλικία των μαθητών: «Ο νερούλης μας 

διηγείται…» για την Π/βάθμια Εκπ/ση ή           

«Το νερό εμείς και» για την Δ/θμια 

• Συμπλήρωση φύλλων εργασίας για την 

ορθή χρήση και εξοικονόμηση του νερού 

• Θεατρικό παιχνίδι – Δραματοποίηση 

• Επιτραπέζιο παιχνίδι εμπέδωσης 

γνώσεων. 





Δραστηριότητες στο πεδίο: 

• Επίσκεψη σε σημαντικούς υγρότοπους της 
περιοχής μας όπως τη Λίμνη του Κουρνά 
(μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κρήτης), τον 
Υγρότοπο της Γεωργιούπολης και την 
τεχνητή Λίμνη της Αγυιάς 

• Παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας  

• Παιχνίδια και δραματοποίηση («σωστή 
διαχείριση του νερού», «το ενδιαίτημα και 
οι απειλές του», «ο κύκλος του νερού» κ.α.) 

• Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων και 
μέτρηση δεικτών  

• Εναλλακτικά, το πρόγραμμα αυτό μπορεί 
εξολοκλήρου να υλοποιηθεί σε έναν από 
τους παραπάνω υγρότοπους. 

 











Μεσόγειος:  

Η θάλασσα που μοιραζόμαστε 
 (για μαθητές 5 έως 18 ετών/11-18 ετών, Νηπιαγωγείο,              

Ειδικά σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

 



Μεσόγειος θάλασσα: Μια 

θάλασσα "στη μέση της γης", 

όπως λέει και η λέξη. Η 

μικρογραφία ενός ωκεανού που 

φιλοξένησε μερικούς από τους 

σημαντικότερους πολιτισμούς 

που εμφανίστηκαν στην γη. Μια 

θάλασσα που κράτησε στην 

αγκαλιά της τα περισσότερα 

καράβια και έδωσε ζωή στις 

περισσότερες ταξιδιωτικές 

περιπέτειες από την εποχή της 

αρχαιότητας μέχρι σήμερα.. 



Στόχοι του νέου αυτού προγράμματος του ΚΠΕ Βάμου 

είναι:  

α) η γνωριμία των μαθητών με τη θαλάσσια ζωή και την 

βιοποικιλότητα της, η αναγνώρισης της οικολογικής 

αξίας της θάλασσας κι ιδιαίτερα της Μεσογείου, η 

ευαισθητοποίησή τους για τα προβλήματα της 

θαλάσσιας ζωής κι η ενεργοποίησή τους για την 

αντιμετώπισή τους.  

β)  η γνωριμία με την ιστορία, τους πολιτισμούς, την 

τέχνη, τους μύθους, τις θρησκείες, τις γλώσσες, τα 

μνημεία, τη φιλοσοφία… αλλά και τις διατροφικές 

συνήθειες των λαών που κατοικούσαν και κατοικούν 

στα παράλιά της, με σκοπό την καλλιέργεια του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα, αλλά και την 

αναγνώριση των  κοινών στοιχείων που μας 

συνδέουν. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συμβολή του ΚΠΕ Βάμου 

στη Δεκαετία του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που ξεκινάει 

το 2021. 



Αλλάζω για το Κλίμα 
(για μαθητές 5 έως 18 ετών, Νηπιαγωγείο, Ειδικά  

σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

• Να γνωρίσουν, οι μαθητές-τριες, τους διάφορους 

τρόπους παραγωγής κι εξοικονόμησης ενέργειας (μη 

ανανεώσιμες πηγές και Α.Π.Ε., την βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική) με τα θετικά και τα αρνητικά τους 

αποτελέσματα, καθώς και τα οφέλη από την ορθολογική 

χρήση και τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης της 

• Να προβληματιστούν σχετικά με την προστασία και την 

αύξηση των αποθεμάτων νερού και των χώρων 

πράσινου 

• Να μελετήσουν τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής 

στην καθημερινή μας ζωή 

• Να προβληματιστούν κατάλληλα, ώστε να υιοθετήσουν 

συνήθειες (καταναλωτικές, κυκλοφοριακές) με γνώμονα 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αειφορία. 



Δραστηριότητες στο Κέντρο: 

• Γνωριμία με τις συνέπειες της 
Κλιματικής Αλλαγής στην καθημερινή 
μας ζωή (προβολή, παρουσιάσεις, 
κουκλοθέατρο, παρατήρηση, 
συζήτηση) 

• Φύλλα Εργασίας σχετικά με τη χρήση 
της ενέργειας στο περιβάλλον του 
παιδιού (σπίτι, σχολείο, μετακινήσεις 
κ.α.). 

• Ομαδικές Δραστηριότητες 

• Εργαστήριο κατασκευής μακέτας 
βιοκλιματικού σπιτιού 

• Δημιουργική γραφή 

• Κατασκευές με φαντασία- Αξιοποίηση 
της ηλιακής Ενέργειας (χρήση 
φωτοβολταϊκών στοιχείων) 

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια 



 



Μια βόλτα στα Χανιά, 5.500 χρόνων 
 

(για μαθητές 8 έως 18 ετών, Ειδικά σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 



Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και 

τον κτιριακό πλούτο της Παλιάς Πόλης 

των Χανίων, μια πόλη που κατοικείται 

αδιαλείπτως από την Παλαιολιθική Εποχή 

εδώ και 5.500 χρόνια  

• Να μάθουν μέσα από παιχνίδια να             

παρατηρούν, ενώ κινούνται στην πόλη 

• Να εξοικειωθούν με τα σημεία του                

ορίζοντα, με χάρτες και πυξίδες 

• Να ευαισθητοποιηθούν ως προς το               

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον              

της πόλης. 



Δραστηριότητες στο πεδίο: 

• Παιχνίδι ανακάλυψης σημείων στην Παλιά 
Πόλη. Τα παιδιά χωρίζονται σε 2-3 ομάδες 
και ανακαλύπτουν βήμα-βήμα, με τη 
βοήθεια χαρτών, πυξίδων και καρτελών 
με οδηγίες, κάποια σημεία ιδιαίτερης 
ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας, 
στην Παλιά Πόλη των Χανίων (Φρούριο 
Φιρκά, Γυαλί Τζαμισί, Μιναρές του Αχμέτ 
Αγά κ.α.). 

• Ανάμεσα στα σημεία που επισκέπτονται 
είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, 
απαραίτητη στάση για μια ενδιαφέρουσα 
δραστηριότητα αλλά και το παλιό 
Διοικητήριο, όπου γίνεται το διάλειμμα 
του προγράμματος. 











Περπατώ εις το Δάσος… 
(για μαθητές από 5 έως 18 ετών, Νηπιαγωγείο,                       

Ειδικά σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ) 

Στόχοι: 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη μαγεία 

του Δάσους 

• Να μελετήσουν το οικοσύστημα του 

• Να παίξουν με ήχους, χρώματα, 

υλικά, υφές του Δάσους 

• Να γνωρίσουν τους παράγοντες 

υποβάθμισής του 

• Να προβληματιστούν για το ρόλο 

του Δάσους και την αναγκαιότητα 

της προστασίας του. 



Δραστηριότητες στο Κέντρο: 

• Σε θεωρητικό επίπεδο οι μαθητές 
πληροφορούνται για: 
– το οικοσύστημα τη χλωρίδα και την  

πανίδα του Δάσους 

– τη λειτουργία του δένδρου 

– την προσφορά  του Δάσους 

– τη διαχείριση του Δάσους και  

– τη Δασική προστασία                                         

• Χωρίζονται σε ομάδες και 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες: 

δραματοποιήσεις, φύλλα εργασίας, 

δημιουργική γραφή, κατασκευές, 

ζωγραφική, κολάζ κ.α. 



Οι δραστηριότητες στο πεδίο 

εστιάζουν στα παρακάτω: 

• Παρατήρηση - αναγνώριση -

καταγραφή: ήχων, υφών, τύπων 

βλάστησης με κιάλια, πυξίδες, 

μεγεθυντικούς φακούς, 

εντομοσκόπια κ.α.  

• Ομαδικές δραστηριότητες:  

  - Καταγραφή ανθρωπίνων  

     παρεμβάσεων 

  - Περιβαλλοντικά παιχνίδια 

  - Land-art 

  - Δραματοποίηση 

 







Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων 
  

(για μαθητές 5 έως 18 ετών) 

Στόχοι του προγράμματος: 

• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή και να γνωρίσουν το άγνωστο 
αυτό, και δυσπρόσιτο στους πολλούς, κλειστό οικοσύστημα.  

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με:  

– αυτά τα ιδιαίτερα μνημεία φυσικής κληρονομιάς,  

– την ιστορία  και μυθολογία του τόπου τους,  

– το φυσικό κάλλος της περιοχής τους και τέλος  

– την σωστή διαχείριση του υπόγειου αυτού πλούτου, ώστε να 
αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις που θα συμβάλουν στην 
προστασία του. 



Δραστηριότητες στο Κέντρο: 

• Σύντομη παρουσίαση σε Power Point, για γνωριμία με 

τον άγνωστο κόσμο των σπηλαίων (εικόνες και 

έννοιες)  

• Παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες για την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών 

• Φύλλα εργασίας. 



Δραστηριότητες στο πεδίο: 

• Επίσκεψη σε σπήλαιο της περιοχής 
(Σπήλαιο του Λίτσα-Κόκκινο χωριό) 

• Εργασία σε ομάδες διερευνώντας τη 
λειτουργία του σπηλαίου ως κλειστό 
οικοσύστημα 

• Αναγνώριση και καταγραφή 
σπηλαιοθεμάτων (σταλακτίτες, 
σταλαγμίτες κτλ) 

• Παρατήρηση των οργανισμών που 
διαβιούν σε αυτό 

• Πραγματοποίηση μετρήσεων 
(θερμοκρασίας, υγρασίας, διαστάσεων 
του σπηλαίου κ.α.) 





Ο Οικοτουρισμός στην περιοχή μας 
 

(για μαθητές 9 έως 18 ετών) 

Το πρόγραμμα έχει σα στόχο να 

ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε      

θέματα που αφορούν στην:  

 πολιτιστική κληρονομιά του τόπου,  

 χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, 

 φυσική ομορφιά, 

 οικοτουριστική μορφή Τουρισμού,          

που αναπτύσσεται στην περιοχή,                

και στις δυνατότητες που παρέχει                  

για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου τους. 



Δραστηριότητες στο Κέντρο 

• Οι μαθητές-τριες επισκέπτονται την Πολιτιστική 

Εστία Κεφαλά, ένα παραδοσιακό καμαρόσπιτο 

του Αποκόρωνα και τους χώρους του, όπως τον 

οντά με τη παραστιά και τον σοφά, και 

πληροφορούνται για την λαογραφική παράδοση 

και Αρχιτεκτονική του τόπου. 

 

• Συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας, μαθαίνουν να 

ξεχωρίζουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τον 

ξεχωριστό χαρακτήρα της τοπικής 

Αρχιτεκτονικής. 



Δραστηριότητες στο Πεδίο 

• Με βιωματικό τρόπο, μέσα από παιχνίδι,        

οι μαθητές-τριες ανακαλύπτουν τους 

κτιριακούς και λαογραφικούς θησαυρούς 

των παραδοσιακών οικισμών της 

περιοχής και συνειδητοποιούν τη σημασία 

της διατήρησής τους και τη συμβολή τους 

στην Οικοτουριστική Αειφόρο Ανάπτυξη 

της 

• Επίσκεψη στο ιστορικό κτίριο του 

Παρθεναγωγείου του Βάμου  

• Συμπλήρωση Φύλλων εργασίας 

• Επίσκεψη στο Μουσείο του Γαβαλοχωρίου 

και γνωριμία με τη Λαογραφική παράδοση 

του τόπου. 



Tο Σχολείο μας Πρασινίζει… 
αρώματα, χρώματα γεύσεις στο σχολικό κήπο 

(για μαθητές 5-18 ετών, Νηπιαγωγείο, Ειδικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ)  

Οι σκοποί του προγράμματος είναι:  

• Η διαμόρφωση μελλοντικής 
υπεύθυνης στάσης ενεργού πολίτη, 
μιας και τα παιδιά δέχονται αγωγή 
σε μια καθοριστική για την 
οικοδόμηση της προσωπικότητάς 
τους ηλικία.  

• Η αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών, ώστε να μπορούν 
να δρουν ουσιαστικά για την 
αειφόρο  ανάπτυξη. 



Οι επιμέρους στόχοι είναι:  

 
• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση και να 

κατανοήσουν τους μηχανισμούς του φυσικού περιβάλλοντος 

και τις αλληλεπιδράσεις του με το ανθρωπογενές 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία των φυτών τόσο για την 

οικολογική ισορροπία και την επιβίωση του ανθρώπου 

(οξυγόνο που μας προσφέρουν, συμβολή στη διατροφή, 

φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά κ.ο.κ.) 

• Να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα των Χανίων και της Κρήτης 

και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της για την τοπική 

οικονομία και τη σύνδεσή της με τον τοπικό πολιτισμό 

• Να μάθουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη και η 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

• Να εμπλακούν στη δραστηριότητα δημιουργίας ενός κήπου 

στο χώρο του σχολείου τους, να μάθουν να συνεργάζονται 

και να προτείνουν λύσεις.  



Δραστηριότητες στο Σχολείο: 

• Παρουσίαση  σχετικής 
προβολής 

• Συμπλήρωση φύλλων 
εργασίας  

• Θεατρικό Παιχνίδι-
Δραματοποίηση 

• Παρατήρηση με  
στερεοσκόπιο –
μικροσκόπιο 
σπερμάτων και 
τμημάτων  

 των φυτών.  

 



 



Δραστηριότητες στο Σχολείο: 

Σύντομη προβολή, συζήτηση 

 

Εργαστήρια : 

• Παιχνίδι γνωριμίας με τα 

φυτά 

• Κατασκευές μικρών 

φυτωρίων 

• Κατασκευές γλαστρών με 

επαναχρησιμοποίηση 

υλικών, κ.α. και βέβαια  

• σχεδιασμός και κατασκευή 

του σχολικού κήπου! 



Δραστηριότητες στο πεδίο: 

Σαν πεδίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάθε φορά: 

•  Ο κήπος του σχολείου που 

υλοποιεί το πρόγραμμα και 

ανήκει στο Δίκτυο των Σχολικών 

κήπων 

•  Το πάρκο χλωρίδας και 

πανίδας του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Στο πεδίο γίνεται 

επιτόπια παρατήρηση, 

μετρήσεις και δημιουργία 

ποικίλων κατασκευών και 

μικρών φυτωρίων.  

 





Δια-τροφή για Σκέψη 
(για μαθητές 5-18 ετών, Νηπιαγωγείο, Ειδικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ) 

 



Στόχος του νέου αυτού Προγράμματος είναι να εισάγει τους 

μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και κοινωνικές ομάδες σε μια 

συλλογική δράση προβληματισμού σχετικά με τη σύνδεση της 

Διατροφής με τις έννοιες «Φέρουσα Ικανότητα», «Παραδοσιακή 

Διατροφή», «Σπατάλη Φυσικών Πόρων», «Υγιεινή Διατροφή», 

«Αειφορία των Τοπικών Κοινωνιών», «Μείωση του Οικολογικού 

και Ενεργειακού Αποτυπώματος». 

 



Παράλληλα, οι μαθητές να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και 

να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν την Αειφορική 

Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, ώστε να βελτιώσουν τις 

καταναλωτικές και διατροφικές τους συνήθειες και να αντιληφθούν 

ότι με την κατανάλωση τοπικών παραδοσιακών υγιεινών 

προϊόντων, ενδυναμώνεται η τοπική κοινωνία. 

 



Δραστηριότητες στο Σχολείο: 

Σύντομη προβολή & Video ευαισθητοποίησης για την 

«Παραδοσιακή Διατροφή», «Σπατάλη Φυσικών Πόρων», 

«Υγιεινή Διατροφή», «Αειφορία των Τοπικών Κοινωνιών», 

«Μείωση του Οικολογικού και Ενεργειακού Αποτυπώματος» 

«Μη σπατάλη τροφίμων» 

 
 

Εργαστήρια : 

• Παιχνίδι γνωριμίας με τοπικά τρόφιμα 

• Παρασκευή ντάκου ή σαλάτας με λαχανικά 

 ή φρούτα εποχής, παρασκευή ενεργειακής μπάρας και 

πιθανή αξιοποίηση προϊόντων σχολικού κήπου - σύνδεση 

προγραμμάτων 

• Παρασκευή αρωματικών λαδιών!  

 



Κεράσματα προγραμμάτων 

Στο κέντρο το κέρασμα περιλαμβάνει 

παραδοσιακό ντάκο με λάδι, ντόπια 

μυζήθρα, βιολογικά ντοματάκια και 

ελιές.  Συνοδεύεται από 

φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκάλι 

(βιολογικό). 

 

Στα προγράμματα που υλοποιούνται 

αποκλειστικά σε πεδίο, το κέρασμα 

αποτελείται από κουλούρι ή 

καλιτσουνάκια με χόρτο και τυρί ή 

σάντουιτς με πολύσπορο ψωμάκι, 

λάδι, τυρί, γαλοπούλα, μαρούλι, 

ντομάτα, πιπεριά. 

 



KΠE ΒΑΜΟΥ «Αλλάξτε συμπεριφορές:  

Ανακυκλω S.O.S. τε!» 
Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



Σκοπιμότητα Ίδρυσης του 

Περιφερειακού Δικτύου: 
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

και εκπαίδευση σε θέματα 

διαχείρισης απορριμμάτων  είναι 

απαραίτητη για να διασφαλιστεί η 

ποιότητα ζωής της σημερινής γενιάς, 

αλλά και των άλλων που θα έρθουν 

• Μέσω ενός περιφερειακού δικτύου 

για την ανακύκλωση οι μαθητές-τριες 

έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν, να ανταλλάξουν 

απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, 

να υιοθετήσουν στάσεις και 

συμπεριφορές με κατεύθυνση τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.  



Οι στόχοι του δικτύου είναι:  
• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα 

από τα σημαντικότερα προβλήματα της 
εποχής μας, τη διαχείριση των 
απορριμμάτων 

• Να αναγνωρίσουν την ανακύκλωση ως 
μία ουσιαστική λύση για τη διάθεση των 
απορριμμάτων 

• Να εμπλακούν στη δραστηριότητα 
ανακύκλωσης υλικών 

• Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της 
μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και 
της ανακύκλωσης απορριμμάτων 

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα 
συμμετοχής όλων των πολιτών στην 
προσπάθεια διατήρησης και 
προστασίας του περιβάλλοντος 



• Η διαμόρφωση μελλοντικής 
υπεύθυνης στάσης ενεργού 
πολίτη, εφόσον τα παιδιά 
δέχονται αγωγή σε μια 
καθοριστική για την οικοδόμηση 
της προσωπικότητάς τους 
ηλικία 

• Η καλλιέργεια αξιών στους 
νέους, που θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη θετικών στάσεων και 
συμμετοχικών συμπεριφορών 
για την προστασία της 
οικολογικής ισορροπίας. 



Θεματικές ενότητες &             

Ενδεικτική θεματολογία: 
• Ανακύκλωση απορριμμάτων (Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό, Αλουμίνιο, 

Μέταλλα, Μπαταρίες) 

• Η συμβολή της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
στην εξοικονόμηση ενέργειας    

• Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων 

• Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χωρίς  

 προβλήματα για το περιβάλλον: 

 - Υγειονομική ταφή απορριμμάτων 

 - Αποκατάσταση τοπίου μετά τη λήξη της 

• Ανακύκλωση νερού - Επαναχρησιμοποίηση  

 νερού 

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών  

• Τέχνη και απορρίμματα 

• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των  

 απορριμμάτων σαν πηγή πλούτου. 



Συνεργαζόμενοι Φορείς: 

• Υπεύθυνοι Σχολικών 
Δραστηριοτήτων 
Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης  Κρήτης 
(Χανίων, Ρεθύμνου, 
Ηρακλείου, Λασιθίου) 

• ΔΕΔΙΣΑ Ν. Χανίων 

• Πολυτεχνείο Κρήτης 

• ΑΦΗΣ (ανακύκλωση 
μπαταριών) 

• Δήμος Αποκορώνου 

• κ.α. 

 



Συνεργαζόμενα ΚΠΕ στα 

Περιφερειακά Δίκτυα Π.Ε.: 

 ΚΠΕ Ανωγείων 

 ΚΠΕ Αρχανών - Ρούβα - Γουβών 

 ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης 

τα οποία είναι συνεργαζόμενα  

Κέντρα για τα σχολεία των Νομών 

τους. 

 



«Ένας κήπος στο σχολείο μου»  
Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



Σκοπιμότητα Ίδρυσης του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου  

Η Κρήτη φημίζεται για τη μεγάλη βιοποικιλότητά της, για τα ονομαστά 

αγροτικά προϊόντα της, για τα βότανα και τα αρωματικά φυτά αλλά και 

για τα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών που φιλοξενεί. 

Androcymbium Rechingeri 

Campanula cretica 

Tulipa cretica 

Colchicum macrophilium Arum purpureospathum 
Centaurea pumilio 

Hypericum aciferum 



  

 Σκοπιμότητα της ίδρυσης ενός  

περιφερειακού δικτύου σχολικών 

κήπων είναι πρώτα απ’ όλα να 

συμβάλλουμε για να πρασινίσουν 

οι σχολικές αυλές (μιας και οι 

επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι 

μειώνεται η επιθετικότητα και οι 

εντάσεις όταν υπάρχει μεγάλη αυλή 

και κυριαρχεί το πράσινο στο 

σχολείο), αλλά και να μάθουν οι 

μικροί μαθητές για το μαγικό 

κόσμο των φυτών, να γνωρίσουν 

τη μεγάλη βιοποικιλότητα της 

Κρήτης και τη σημασία της για την 

οικολογική ισορροπία, τη διατροφή 

μας, την υγεία και την οικονομία του 

νησιού και να μάθουν 

εναλλακτικές διεξόδους 

επαγγελματικής απασχόλησης 

στο μέλλον. 



 Συνεργάτες: 

• Υπεύθυνοι Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Π.Ε Κρήτης 

 

 Συνεργαζόμενοι φορείς: 

• Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίων 

• Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών Και 
Ελιάς Χανιών 

• Δασαρχείο Χανίων 

• Συνεταιρισμός Παραγωγών – 
Καταναλωτών Οικολογικών 
Προϊόντων «Γαία» 

• Εθελοντική Ομάδα Για Τη Διατήρηση 
Των Παραδοσιακών Σπόρων 
«Σπορίτες» 

• Δίκτυο Μικρών Κήπων Χανίων 

• «Πράσινο Σχολείο», Εθελοντική 
Ομάδα Για Την Εκπαίδευση Στη 
Δημιουργία Μικρών Κήπων 

• Εθελοντικές Ομάδες Για Τη 
Διατήρηση Των Παραδοσιακών 
Σπόρων Κρήτης. 

 



Θεματικές ενότητες & ενδεικτική θεματολογία  
• Δημιουργία σχολικού κήπου στην αυλή του 

σχολείου 

• Πρασινίζοντας την τάξη και το σχολείο μου 

• Αρωματικά φυτά της Κρήτης 

• Διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας. 

• Παραδοσιακές καλλιέργειες και σπόροι 

• Η βιολογική καλλιέργεια    

• Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων 

• Τι είναι η Κομποστοποίηση 

• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης που 
υλοποιούν οι δήμοι - παρακολούθηση - 
έρευνα 

• Διαχείριση γεωργικών φυτικών 
απορριμμάτων - μικρές και μεγάλες 
εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 

• Σωστή διαχείριση «κατσίγαρου» 
ελαιουργείων   

• Καλλιέργεια λαχανικών για διατροφή 

• Ιδιότητες βοτάνων 

• Φαρμακευτικές χρήσεις των φυτών - βοτάνων 

• Καλλυντικές χρήσεις των φυτών - βοτάνων 

• Τα φυτά στη διατροφή 

• Τα φυτά στην παράδοση του τόπου μου  

• Φυτά και μυθολογία 

• Πράσινες στέγες κ.α. 



Συνεργαζόμενα ΚΠΕ στα 

Περιφερειακά Δίκτυα Π.Ε.: 

 ΚΠΕ Ανωγείων 

 ΚΠΕ Αρχανών - Ρούβα - Γουβών 

 ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης 

τα οποία είναι συνεργαζόμενα  

Κέντρα για τα σχολεία των Νομών 

τους. 

 



«Αλλάζω για το Κλίμα» 

Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



Σκοπιμότητα Ίδρυσης του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου  

Σκοπός της λειτουργίας του Δικτύου είναι η 

ανάδειξη της σύνδεσης των καταστροφικών 

πυρκαγιών, των πλημμυρών, της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη με την 

ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και η 

αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και τρόπων 

δράσης των ανθρώπων για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. 



Θεματικές ενότητες Δικτύου  

1. Η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη συμβολή σε αυτή 

2. Εξοικονόμηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

3. Νερό και κλιματική αλλαγή 

4. Ποδήλατο και περπάτημα, βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη 

5. Δημιουργία και προστασία χώρων πρασίνου μέσα κι έξω από το σχολείο 

6. Τοπικά προϊόντα που παράγονται με φυσικό - βιολογικό τρόπο. 



Συνεργαζόμενα ΚΠΕ στα 

Περιφερειακά Δίκτυα Π.Ε.: 

 ΚΠΕ Ανωγείων 

 ΚΠΕ Αρχανών - Ρούβα - Γουβών 

 ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης 

τα οποία είναι συνεργαζόμενα  

Κέντρα για τα σχολεία των Νομών 

τους. 

 



Κατασκευές 

Μικρο-περιβάλλοντα 

Με φωτοβολταϊκά 



Κατασκευές 



Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης δικτύων 

 Η λειτουργία του Δικτύου εγκρίνεται για δύο (2) ή τρία (3) σχολικά έτη.  

 Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα του 
δικτύου και να συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΚΠΕ.  

 Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής. 

 Η  περιβαλλοντική ομάδα θα πρέπει να υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα που εντάσσεται 
στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου και να αποτελείται από 35 το πολύ μαθητές 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, όπως επίσης, ο κύριος όγκος των 
μαθητών να μην είναι από την τελευταία τάξη.  

 

Οι συμμετέχουσες ομάδες υποχρεούνται:  

 Να συντάσσουν στην αρχή της χρονιάς συνοπτικό πρόγραμμα των δράσεων που θα 
αναπτύξουν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους και το οποίο θα αποστέλλουν στις 
Υπεύθυνες σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεών τους. 

 Στο τέλος του σχολικού έτους θα αποστέλλουν στο Κ.Π.Ε. παραστατικά του 
προγράμματος και των δράσεών τους (φωτογραφίες, αφίσες, κείμενα, ppt, cd, κ.α.). 

 Να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στη συντονιστική επιτροπή. 

 Να δημοσιοποιούν τις δράσεις τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση, στον τοπικό τύπο ή 
στο διαδίκτυο. 

 Να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του δικτύου. 

 Να χρησιμοποιούν το λογότυπο του δικτύου, του Εθνικού Διαχειριστή και του 
Κοινοτικού Ταμείου, σε όλες τις εργασίες, έντυπα, έγγραφα που αφορούν το δίκτυο. 

 Να αναπτύσσουν τη συνεργασία του σχολείου τους με τους Υπεύθυνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και με το Κ.Π.Ε Βάμου. 

 



Σας ευχαριστούμε! 


