
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ - 
ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 

 
• Το σχολείο σας θα υλοποιήσει το πρόγραµµά του στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ 

Κλειτορίας - Ακράτας στην Ακράτα.  
• Το λεωφορείο που θα µεταφέρει τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς και τους 

µαθητές στην Ακράτα θα τους µεταφέρει και στο πεδίο ανάλογα µε το 
πρόγραµµα που υλοποιείται. Τα προγράµµατα που απαιτούν µετακίνηση µε 
λεωφορείο στο πεδίο είναι: «Ο υγροβιότοπος της λίµνης Τσιβλού», «Το 
θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας», «Γνωρίζοντας τις ακτές µας» και 
«Συντροφιά µε τις νεράιδες στο δασάκι µας». 

• Το πρόγραµµα «Πέτα-πέτα στον καιρό» υλοποιείται µόνο στις εγκαταστάσεις 
του ΚΠΕ και δεν περιλαµβάνει µετακίνηση στο πεδίο. 

• Τα προγράµµατα του ΚΠΕ στην Ακράτα πλην του «Πέτα-πέτα στον καιρό»  
υλοποιούνται και στο πεδίο γι’ αυτό θα πρέπει οι µαθητές και οι συνοδοί 
εκπαιδευτικοί να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για 
δραστηριότητες πεδίου ανάλογα µε την εποχή. 

• 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 συµµετέχουν σε ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια να αποκλείσουµε και τη διάσταση 
της ψυχαγωγίας. 

• 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, και προπάντων µε την 
ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή υλοποίηση του Προγράµµατος. 

• Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα 
πρέπει να µας ενηµερώσει άµεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες νωρίτερα 
τηλεφωνικώς και εγγράφως µε FAX ή mail προκειµένου να ειδοποιηθεί το 
αναπληρωµατικό σχολείο. 

 
• Παρακαλούµε κατά την επίσκεψη σας στο ΚΠΕ  να είστε εφοδιασµένοι µε τα 

παρακάτω: 
1) αντίγραφο της έγκρισης µετακίνησης του σχολείου από την ∆ιεύθυνση ή την 
Περιφέρεια. Στην έγκριση να αναφέρονται όλα τα ονόµατα των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ 
2)  καταστάσεις µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και τα στοιχεία 
των συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από τον 
διευθυντή του σχολείου.  
3) αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο 
Κ.Π.Ε.    

 
• Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε το πρόγραµµα (σύζυγοι και παιδιά των  
    συνοδών εκπαιδευτικών, γονείς µαθητών κλπ) δεν µπορούν να φιλοξενηθούν    
    ούτε να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. 
• Τα µονοήµερα προγράµµατα στην Ακράτα διαρκούν το αργότερο έως τις 15:00 

εκτός από τα προγράµµατα «Πέτα-πέτα στον καιρό» και «Συντροφιά µε τις 
νεράιδες στο δασάκι µας» που διαρκούν έως τις 13.30. Για τα σχολεία που 
ενδέχεται να υπάρξει µικρή καθυστέρηση στην άφιξή τους στο ΚΠΕ θα υπάρξει 
και αντίστοιχη καθυστέρηση στη λήξη του προγράµµατος. Παρακαλούµε να µας 
ενηµερώνετε έγκαιρα για την ώρα άφιξή σας στο ΚΠΕ. 



 

 

 
Ακολουθεί Πίνακας µε τις διαδροµές ανά πρόγραµµα και τις χιλιοµετρικές 
αποστάσεις: 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο Υγροβιότοπος της 
λίµνης Τσιβλού 

Ακράτα-Λίµνη Τσιβλού-
Ακράτα 

26+26= 52 χλµ. 

Το Θέατρο της αρχαίας 
Αιγείρας 

Ακράτα-Αρχαίο Θέατρο-
Ακράτα 

12+12= 24 χλµ. 

Γνωρίζοντας τις ακτές µας Ακράτα-Κρυονέρι-Ακράτα 7+7= 14 χλµ. 
Συντροφιά µε τις νεράιδες 
στο δασάκι µας 

Ακράτα-∆ασάκι Καψακούς-
Ακράτα 

2+2= 4 χλµ. 

 
 

 
Σας ευχόµαστε καλή προετοιµασία και καλή αντάµωση! 

 
Η Παιδαγωγική οµάδα του Κ.Π.Ε Κλειτορίας - Ακράτας 


