
 

ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΡΝΑΙΑ





τρατωνικό

Άκωσ

Χολομϊντασ

Κταμοσ

Δάςοσ Σαξιάρχθ



ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΑΡΝΑΙΑ

Μζγιςτο υψόμετρο: 1165μ.

Ελάχιςτο υψόμετρο: 320μ.



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΤΠΩΝ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ

Θαμνώνερ με αείθςλλα είδη

Γάζη απιάρ

Γάζη αναηολικήρ πλαηάνος

Γάζη οξιάρ

Γάζη καζηανιάρ

Γπςοδάζη

Πεςκοδάζη





ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΑ

ΠΑΝΙΔΑ

ΠΟΤΛΙΑ

42 είδη

ΘΗΛΑΣΙΚΑ

9 είδη

ΔΡΠΔΣΑ

6 είδη

ΑΜΦΙΒΙΑ

2 είδη



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΣΟ ΥΟΛΟΜΩΝΣΑ

Καλλιέπγειερ Τλοηομία Κηηνοηποθία Κςνήγι Μελιζζοκομία
Αγποηοςπιζμόρ 

– Ανατςσή -
Δκπαίδεςζη



ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ ΣΟ ΔΑΟ ΣΟΤ 
ΧΟΛΟΜΩΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΟΤ     



ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

Να γνωρίςουν το δάςοσ του Χολομϊντα ωσ ζνα ενιαίο 
δαςικό οικοςφςτθμα.

Να ενθμερωκοφν για τθν πανίδα και τθν χλωρίδα του.

Να αντιλθφκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν, αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων με το δαςικό 
οικοςφςτθμα.

Να προςεγγίςουν διαχρονικά και διεπιςτθμονικά το δάςοσ.



ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

Να βιϊςουν τθ μοναδικι αίςκθςθ τθσ επαφισ του ανκρϊπου 
με τθ φφςθ ϊςτε:

-Να ευαιςθητοποιηθοφν για την προςταςία του

-Να νιώςουν την ευθφνη των πράξεών τουσ

-Να αντιληφθοφν τη δφναμη τησ ατομικήσ και 
ςυλλογικήσδράςησ ωσ κινητήριο μοχλό για την 
αειφορία



ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Μονοιμερο

Πολυιμερο 2-4 θμερϊν

Μακθτζσ  Α/κμιασ  
Εκπαίδευςθσ.

Μακθτζσ Β/Θμιασ 
Εκπαίδευςθσ .

Ομάδεσ ενθλίκων. τα 
πλάιςια τθσ Δια Βίου 
Μάκθςθσ.



ΠΟΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ:

Θεωρθτικι 
προςζγγιςθ τθσ 
ζννοιασ του δαςικοφ 
οικοςυςτιματοσ τθσ 
περιοχισ .

Χωριςμόσ των 
μακθτϊν ςε ομάδεσ 
εργαςίασ





ΣΟ ΠΕΔΙΟ:

Οι μακθτζσ ςε 
ομάδεσ:

Εξερευνοφν 

Παρατθροφν 

Καταγράφουν

υλλζγουν υλικά τθσ 
φφςθσ



Προςανατολίηονται

Μακαίνουν με 
βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ

Διαςκεδάηουν  με 
παιδαγωγικά 
παιχνίδια



ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ:

Χριςθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
– φφλλων εργαςίασ.

Εικαςτικι 
προςζγγιςθ του 
κζματοσ.





Διοργάνωςθ μικρισ 
παρουςίαςθσ των  
ζργων.

Εκπαιδευτικοί και 
μακθτζσ αξιολογοφν 
το πρόγραμμα και 
προτείνουν τισ δικζσ 
τουσ ιδζεσ....





Πενπαηώ ζημ δάζμξ όηακ μ ιύθμξ είκαη εθεί.

Μμκμήμενμ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα γηα κεπηαγωγεία θαζώξ θαη γηα ηηξ 
πνώηεξ ηάλεηξ ημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο.

Μμοζηθμθηκεηηθή πανμοζίαζε ζημ 
θέκηνμ με εκενγή ζομμεημπή ηωκ 
μαζεηώκ



Με λεκαγό ημ ιύθμ

Παναηενμύκ, ζοιιέγμοκ 



Δνηοπίζοςν 

ήσοςρ

Γοκιμάζοςν αγπιοθπάοςλερ



Φηηάπκμοκ ημ δηθό ημοξ 
«θμθηέηι μονωδηώκ»

Παίδμοκ ημ παηπκίδη ημο 
θνομμέκμο ζεζαονμύ



Τέιμξ εθθνάδμοκ εηθαζηηθά όια όζα βίωζακ.



ασ περιμζνουμε με τισ δικζσ ςασ περιβαλλοντικζσ 
ομάδεσ.

ΞΕΦΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΤΡΙΟΧΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ


