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

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

Πληροφορίες

11/03/2023



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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

Τίτλος προγράμματος: Εξερεύνηση στο Δάσος μέσα από τα μάτια του
Άκη του σκαντζοχοιράκι

Γεια σας! Με λένε Άκη, είμαι σκαντζόχοιρος και ναι μιλάω! Ζω σε ένα υπέροχο
δάσος, το οποίο κοντά έχει και θάλασσα για καμιά βουτιά!

Η μαμά, μου τώρα που έχω μεγαλώσει, μου επιτρέπει να φέρνω φίλους μου στο
δάσος - εάν φυσικά είναι προσεκτικοί και αγαπούν το δάσος!

Γι αυτό και εγώ σας προσκαλώ να έρθετε να περάσουμε μια μέρα μαζί, και
υπόσχομαι ότι θα σας πω όλα τα μυστικά του δάσους και θα σας δείξω όλες του

τις ομορφιές. Θα περάσουμε φανταστικά! 
Και αν κουραστούμε μπορούμε και να κοιμηθούμε κάτω από κανένα δέντρο!

Ημερομηνία Διεξαγωγής προγράμματος

Πληροφορίες

08/04/2023


