
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Κ.Π.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 
 

 Η μετακίνηση από και προς το Κ.Π.Ε καλύπτεται από τη σχολική μονάδα. 

 Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη 
διάρκεια του  Προγράμματος. 

 Παρακαλούμε κατά την επίσκεψή σας στο ΚΠΕ να είστε εφοδιασμένοι με τα 
παρακάτω:  

1) αντίγραφο της έγκρισης μετακίνησης του σχολείου από την Διεύθυνση 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.    

 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, όταν υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος. 

 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. 

 Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Το παλάτι των νεράιδων 
του Χελμού - Το Σπήλαιο Λιμνών-Καστριών» θα επιβαρύνονται με τις 
δαπάνες για την επίσκεψη στο σπήλαιο Λιμνών-Καστριών (4,50 ευρώ ανά 
μαθητή). Ειδικά για φέτος επισημαίνεται ότι η ξενάγηση στο Σπήλαιο 
γίνεται σε ομάδες των 9 ατόμων.  

 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. 

 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. 

 Όλοι να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα ρούχα και υποδήματα (ζεστά και 
άνετα)  για δραστηριότητες στην ύπαιθρο. 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα να γευματίσετε στην 
Μαθητική Εστία Κλειτορίας με δική σας οικονομική επιβάρυνση και τιμή 
γεύματος 6 ευρώ ανά άτομο. 

 Το λεωφορείο που θα μεταφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο 
Κ.Π.Ε παραμένει κατά τη διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να 
μεταφέρει τους συμμετέχοντες από το Κ.Π.Ε. στο πεδίο και αντίστροφα. 

 



 

 

 
Ειδικά για τη φετινή χρονιά, για λόγους προστασίας από τον Covid-19, 
προβλέπονται τα εξής: 
 

 Οι ομάδες που θα γίνονται δεκτές για την υλοποίηση προγράμματος θα είναι 
το σύνολο ή μια ομάδα μαθητών ενός σχολικού τμήματος. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα τηρούνται τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (τήρηση 
αποστάσεων, χρήση μάσκας και αντισηπτικών). 

 
 

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

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Περιπέτειες και Παιχνίδια 
στη Νεροπολιτεία 

Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλμ. 

Περίπατος στη Φύση και 
στο Χρόνο 

Κλειτορία-Καστριά-
Πλανητέρο-Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλμ. 

Κάτι…τρέχει Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλμ. 

Πού είναι οι αξίες; Ψάξε… 
και θα τις βρεις… 

Κλειτορία-Καστριά-
Πλανητέρο-Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλμ. 

Οι Δρόμοι του νερού Κλειτορία-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλμ. 

Το παλάτι των νεράιδων 
του Χελμού – Το Σπήλαιο 
Λιμνών-Καστριών 

Κλειτορία-Καστριά- 
Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλμ. 

 
 

 
Σας ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή αντάμωση! 

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


