
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑ

Τίτλος προγράμματος: Το μονοπάτι των θησαυρών

Ο κύριος Τάσος είναι ένας πολύ πλούσιος ευτυχισμένος παππούς, που ζει
στο χωριό Ακρωτήρι. Τόσο πλούσιος που αποφάσισε να μοιραστεί τους
θησαυρούς και τη χαρά του με τον κόσμο. Έτσι έφτιαξε «Το μονοπάτι των

θησαυρών». 
Και ναι! Είναι ανοικτό για όλους! Μέσα υπάρχει μαγεία…και σςςς… μην τη
χαλάσετε.. περπατήστε ανάλαφρα δίπλα από την αλυκή, μυρίστε τη

θάλασσα, εξερευνήστε τη λίμνη και ξεκουραστείτε στο δάσος. Μαζέψτε
τους θησαυρούς … απαλά … μη χαλάσετε τη μαγεία …. μη χαθούν οι

θησαυροί… 
Θα έρθουν και άλλοι μετά από εσάς…

Ημερομηνία Διεξαγωγής προγράμματος

Εκπαιδεύτρια:  Μαρία Γεωργίου
Είναι κατάλληλο για παιδιά: Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θα προσφέρεται στο: ΚΠΕ Ακρωτηρίου
Πεδίο εφαρμογής: Απέναντι από Αλυκή Ακρωτηρίου κάτω από ΚΠΕ 
                                       Ακρωτηρίου 
Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες
Ώρα: 9:00 – 12:00

Πληροφορίες

18/03/2023



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑ

Τίτλος προγράμματος: Ταξίδι στο βασίλειο των παρεξηγημένων ειδών

* Φίδια, σαύρες, ανθρωποπούλια, ποντικοί, νυχτερίδες και αράχνες!!!
Μπρρρρ!!!! Μακριά! Δεν θέλω ούτε να τα βλέπω ούτε να τα ακούω και αν
είναι δυνατόν θέλω να τα εξαφανίσω!! Είμαι ο άνθρωπος, ο άρχον της

φύσης και εγώ αποφασίζω ποιος ζει και ποιος πεθαίνει! Και αυτά θέλω να
Π Ε Θ Α Ν Ο Υ Ν!

* Αν εξαφανιστούν αυτά, σε μερικά χρόνια θα εξαφανιστείς και συ κουτέ
άνθρωπε! Είμαι η Φύση και υπάρχω από την αρχή της δημιουργίας της γης,

κουβαλάω μέσα μου τη σοφία του κόσμου και πίστεψε, όσες φορές ο
άνθρωπος προσπάθησε να επέμβει στις διαδικασίες μου και να εμποδίσει

την εξέλιξή μου, έχει καταστραφεί.. Μην κάνεις τα ίδια λάθη.. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής προγράμματος

Εκπαιδεύτρια:  Παναγιώτα Κουτσόφτα
Είναι κατάλληλο για παιδιά: Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θα προσφέρεται στο: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
                                              Ακρωτηρίου
Πεδίο εφαρμογής: Περιοχή Ακρωτηρίου 
Διάρκεια προγράμματος: 3,5 ώρες
Ώρα: 9:30 – 13:00

Πληροφορίες

18/03/2023



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑ

Τίτλος προγράμματος: Μια απειλή είναι, θα περάσει… ή μήπως όχι;

Λεοντόψαρο;; 
Νεροχελώνα με τα κόκκινα αυτιά;;

Μα ποιοι είναι αυτοί; Είναι πατριώτες μήπως;; Όχι;!! 
Και πως βρέθηκαν στον οικοχώρο μας; 

Και τι κάνουν εδώ και πώς ζουν και πού ζουν;; 
Τι είναι λες; Πες το ξανά. Χωροκατακτητικά ξενικά είδη! 

Και είναι καλό αυτό; 
Α, όχι και τόσο.. είναι κάπως επικίνδυνο.. μάλιστα.. 

Εντάξει βρε.. μια απειλή είναι θα περάσει.. 
Ή μήπως όχι; 

Ημερομηνία Διεξαγωγής προγράμματος

Εκπαιδεύτρια:  Παναγιώτα Κουτσόφτα
Είναι κατάλληλο για παιδιά: Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θα προσφέρεται στο: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
                                              Ακρωτηρίου
Πεδίο εφαρμογής: Παραλία Ακρωτηρίου 
Διάρκεια προγράμματος: 3,5 ώρες
Ώρα: 9:30 – 13:00

Πληροφορίες

02/04/2023


