
Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 

Έτος: 2011 – 2012 

Μονοήμερα Προγράμματα Α’ και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

(σχολεία εντός Λέσβου) 

1. Το μονοπάτι της ελιάς 

Η Λεσβιακή γη είναι κατάφυτη από ελαιώνες. Μέσα από τις διαδρομές σε αυτά τα 

μονοπάτια τα παιδιά θα γνωρίσουν το αξιόλογο τοπίο των μεσογειακών ελαιώνων και θα 

έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό της ελιάς. Θα μελετήσουν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή λαδιού στη Λέσβο, τη 

βιοκαλλιέργεια και τη διάθεση των απόβλητων των ελαιοτριβείων. Ταυτόχρονα θα 

προβληθεί η μεγάλη διατροφική αξία του λαδιού και ο ρόλος του στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Το λάδι δεν αποτελεί το μοναδικό 

προϊόν που μας χαρίζει απλόχερα ο ελαιώνας της Λέσβου. Εξίσου χρήσιμα είναι το 

κουκούτσι (πυρήνας) που εκτός από το πυρηνέλαιο παίρνουμε το πυρηνόξυλο το οποίο και 

τυποποιείται σε μορφή πέλλετ. Αποτελεί ενεργειακό πόρο και υλικό ζωοτροφών. Με το 

πρόγραμμα αυτό γίνεται βιωματική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

Ασωμάτου – Αγίων Αναργύρων και ιδιαίτερα του ελαιώνα που περιβάλλει την περιοχή Το 

πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, τον Ασώματο και την περιοχή Αγίων 

Αναργύρων. Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, η μακραίωνη ιστορία των 

πλακόστρωτων μονοπατιών, οι απειλές από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, γίνονται αφορμή 

ώστε οι μαθητές να αισθανθούν και να παρατηρήσουν την ομορφιά της φύσης, να μάθουν 

τα μυστικά της, να ακούσουν τους ήχους της, να επισημάνουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις 

να αντιληφθούν τις απειλές και τέλος να προτείνουν λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



2. Ο καστανιώνας της Αγιάσου  

Αναχωρούμε για το παραδοσιακό οικισμό της Αγιάσου, όπου οι μαθητές μέσα από τις 

περιπατητικές διαδρομές στον Καστανιώνα της Αγιάσου, θα ενημερωθούν για το δέντρο 

της καστανιάς και τα προϊόντα του καθώς και για τα προβλήματα που απειλούν την ύπαρξή 

του. Ένας ξεχωριστός τύπος οικοσυστήματος θα προβληθεί στα μάτια των παιδιών τα οποία 

θα αποκτήσουν την εμπειρία της μελέτης του μοναδικού αυτού καστανόδασους και του 

ρόλου που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει, προκειμένου να βιώσουν από κοντά τη 

μοναδικότητα του και να ανακαλύψουν (μέσα από παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες) τα 

σπάνια είδη της χλωρίδας και πανίδας του καστανοδάσους (παιώνιες, μανιτάρια, ορχιδέες, 

σκίουρος). Θα τους δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουν με κατοίκους της Αγιάσου για τη 

σημασία του καστανιώνα και των προϊόντων του (ξύλο, κάστανα , καστανόχωμα και 

αχινόχωμα) στην οικονομική αλλά και πολιτιστική ζωή του τόπου. Το ξύλο της καστανιάς, 

λόγω της ποιότητας και ανθεκτικότητας του χρησιμοποιείται τόσο για την κατασκευή 

ξυλογλύπτων, επίπλων, εργαλείων αλλά και σαν δομικό υλικό για την κατασκευή των 

κτιρίων του οικισμού. Οι μαθητές θα βιώσουν όλα τα παραπάνω μέσα από επισκέψεις στα 

τοπικά εργαστήρια ξυλογλυπτικής και κατασκευής επίπλων, σε γειτονιές του χωριού, αλλά 

και στο Συνεταιρισμό Γυναικών για να δουν από κοντά την επεξεργασία του κάστανου για 

την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Τέλος, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μαθητές θα 

διασταυρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και την 

μετέπειτα επίσκεψη στο πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Το πευκόδασος και ο κόσμος του  

Διασχίζοντας τα πλούσια δάση του νησιού μας οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το 

δασικό οικοσύστημα. Θα γνωρίσουν τη λειτουργία του σαν παράγοντα βελτίωσης του 

φυσικού περιβάλλοντος, προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, οικονομικής στήριξης μιας 

περιοχής, έρευνας της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων καθώς και των κινδύνων που απειλούν το δάσος. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού για το δασικό οικοσύστημα γενικά και 

εξειδικεύεται στην περιοχή μελέτης. Ακολουθεί βιωματική προσέγγιση στην περιοχή 

μελέτης και δραστηριότητες πεδίου. Πραγματοποιείται μετακίνηση μας με το λεωφορείο 

στο Δάσος της Μεγάλης Λίμνης και τον πλούσιο πευκώνα του. Εκεί συναντούμε μια 

αποξηραμένη, πια στις μέρες μας, λίμνη, παρατηρούμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, 

συζητούμε για τις απόψεις των ανθρώπων και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων άλλοτε και σήμερα. 

Περιπλανιόμαστε μέσα στο δάσος, και ερευνούμε επί τόπου το δασικό οικοσύστημα. Τέλος 

γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Υγρότοποι της Λέσβου - Μια πλούσια εθνική κληρονομιά  

Ο υγροβιότοπος της αλυκής της Καλλονής και η παραγωγή του αλατιού. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Α/θμιας Εκπαίδευσης και σε όλες 

τις τάξεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων της Λέσβου. 

 

Στόχοι 

 

 Γνωστικοί 

•Οι μαθητές να αναγνωρίσουν το ρόλο των υγροτόπων στη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας και την αειφορική χρήση των βιοτικών και αβιοτικών φυσικών πόρων. 

•Να αναγνωρίσουν τις αλυκές σαν οικοσυστήματα με υγροτοπικά χαρακτηριστικά. 

•Να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραγωγής του αλατιού στις αλυκές. 

•Να αντιληφθούν τις σχέσεις μεταξύ των έμβιων οργανισμών και την αλληλεξάρτηση τους 

στην τροφική αλυσίδα. 

•Να μελετήσουν την έννοια της μετανάστευσης των πουλιών και τη σημασία της για τη 

συνέχιση της ζωής της ορνιθοπανίδας. 

 

Στάσεις – Δεξιότητες 

 

•Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα των υγροτόπων για την ευρύτερη περιοχή 

(οικολογική, αναπτυξιακή). 

•Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, την ανάλυση και τη σύνθεση, να προβληματίζονται και 

να προτείνουν λύσεις. 

•Να εντοπίσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τις επιπτώσεις τους και να προτείνουν 

λύσεις. 

•Να εξοικειωθούν με την έρευνα στο πεδίο, τη συνεργασία σε ομάδες, να συμμετέχουν 

ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

•Να εξοικειωθούν με το άμεσο περιβάλλον τους, να ευαισθητοποιηθούν και να 

ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 



 

•Άφιξη στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. στο χωριό του Ασώματου Ευεργέτουλα, με 

μισθωμένο από το Κ.Π.Ε. λεωφορείο, στις 9 π.μ. 

•Γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας και το χώρο του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. 

•Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των παιδιών με την εμπλοκή τους σε συζήτηση σχετική με τη 

χρήση του αλατιού. 

•Εστίαση στην υγροτοπική φύση των αλυκών και το ρόλο τους στη διατήρηση των ειδών 

και την αειφόρο ανάπτυξη. 

•Η διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας του αλατιού από τη θάλασσα ως το πιάτο μας. 

•Εκπαιδευτικό διαδραστικό λογισμικό για την κατανόηση των μηχανισμών κρυστάλλωσης 

του αλατιού και της συνεισφοράς του βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην παραγωγή 

αλατιού. 

•10.30 - Πρόγευμα. 

•Επίσκεψη στις αλυκές Καλλονής: Εστίαση στην εκμετάλλευσης φυσικών πόρων με 

ταυτόχρονη διατήρηση ενός ιδιαίτερου υγροτοπικού οικοσυστήματος, 

παρατήρηση/ταυτοποίηση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, μέτρηση 

αλατότητας, προσανατολισμός στο χώρο με χάρτη, ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Ηλεκτρική Ενέργεια – Εχθρός ή Φίλος; 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών 

μονάδων της Λέσβου (νηπιαγωγεία - δημοτικά σχολεία). Έχουν προβλεφθεί δυνατότητες 

διαφοροποίησης του προγράμματος ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών - 

στόχου και την προηγούμενη εξοικείωσή τους με το θέμα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Στόχοι 

 

•Να συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ζωή μας. 

•Να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

•Να γνωρίσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές. 

•Να προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες στο περιβάλλον της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από συμβατικές πηγές. 

•Να ανακαλύψουν τη χαμένη ενέργεια στα άχρηστα υλικά και το ενεργειακό όφελος που 

προκύπτει από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. 

•Να αναλάβουν δράση για την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο και στο 

σπίτι. 

 

Ανάλυση του προγράμματος 

 

 Έχει προηγηθεί κατάλληλη γνωσιολογική και συναισθηματική προετοιμασία της μαθητικής 

ομάδας σχετικά με τους στόχους του προγράμματος. Ειδικότερα, με θεατρικό παιχνίδι και 

κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, επιδιώκεται μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ανίχνευση των αναγκών και των ικανοτήτων της ομάδας των 

μαθητών, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επικείμενη επίσκεψη 

στο ΚΠΕ, η καταγραφή των συναισθημάτων, των προσδοκιών τους αλλά και των 

επιθυμητών συμπεριφορών τους. 

 

8:30 - 9:00 Υποδοχή των μαθητών στο Κέντρο. 



9:00 - 10:30 Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ενέργειας, της χρήσης των συμβατικών 

μορφών ενέργειας και των συνεπειών τους στο παγκόσμιο κλίμα, παρουσιάζονται οι 

διάφορες μορφές ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ της Λέσβου. Κατά την παρουσίαση αξιοποιούνται ενεργητικές και 

ομαδοσυνεργατικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης (συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, 

πειράματα, κατασκευές με άχρηστα υλικά, επιτραπέζιο παιχνίδι). 

10:30 - 10:45 Δεκατιανό. 

10:45 - 11:00 Μεταφορά των μαθητών στα Μυλέλια. 

11:00 - 12:30 Βιωματικές δράσεις στο πεδίο (Ενδεικτικά: Ακολουθούμε το δρόμο του νερού, 

Μετράμε την ταχύτητα της φτερωτής, Αλέθουμε σιτάρι με τη βοήθεια του νερού. 

12:30 Λήξη του προγράμματος με την αναχώρηση των μαθητών από το πεδίο. 

 

Μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το διευθυντή της Σχολ. Μονάδας, 

οι μαθητές, ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο, δεσμεύονται στη συνέχεια να 

συμμετάσχουν σε προσχεδιασμένο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης εξοικονόμησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι. Τα αποτελέσματα της δράσης τους 

καταγράφονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ υποστηρίζει 

τις δράσεις. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Το κλίμα αλλάζει: Μαθαίνω για τις επιπτώσεις παρατηρώντας το Απολιθωμένο Δάσος  

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους της Λέσβου και απευθύνεται σε μαθητές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης 

αλλά και σε ομάδες ενηλίκων που θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν. Στόχος του 

προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν για τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στα σύγχρονα οικοσυστήματα αλλά και τις επιπτώσεις 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο κλίμα. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι 

συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλύψουν τις κλιματικές αλλαγές στην περιοχή του 

Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια, μέσα από παρατηρήσεις των τεκμηρίων του 

Απολιθωμένου Δάσους στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και στο Πάρκο Σιγρίου, 

ενώ παράλληλα θα αναζητήσουν τις διαφορές και ομοιότητες με τα σύγχρονα δέντρα που 

συναντάμε στο φυσικό περιβάλλον της Λέσβου. Στη συνέχεια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πλαισιώνεται από δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που βοηθούν 

τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κρίση τους, την παρατηρητικότητα, την 

δημιουργικότητα και την φαντασία τους. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται ως μονοήμερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 

 

 



7. Ο μικρόκοσμος των μανιταριών  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Λέσβου και είναι 

μονοήμερο. 

 

Το θέμα των μανιταριών συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφού προσφέρεται τόσο για 

βιωματική προσέγγιση όσο και για έρευνα εργαστηρίου. Μέσα από το πρόγραμμα θα 

επιδιωχθεί να καλλιεργηθεί η γνώση γύρω από το θαυμαστό κόσμο των μυκήτων, που 

αποτελούν το μεγάλο ανακυκλωτή της φύσης, η απάλειψη προκαταλήψεων, η προστασία 

των βιοτόπων των μανιταριών, (δάσος, καστανιώνας, λιβάδια, κλπ.), η ανάδειξη της σχέσης 

φύσης και πολιτισμού μέσα από παραδοσιακές χρήσεις των μανιταριών, η διατροφική τους 

αξία και οι φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Επίσης θα δοθεί έμφαση στους τρόπους 

διάκρισης βρώσιμων και δηλητηριωδών μανιταριών. Επειδή τα αυτοφυή μανιτάρια 

ευδοκιμούν ορισμένες εποχές του χρόνου σε κάθε περιοχή, θα δημιουργηθούν την εποχή 

της καρποφορίας, ειδικά παρασκευάσματα για έρευνα στα μικροσκόπια και τα 

στερεοσκόπια με τα οποία είναι εφοδιασμένο το Κέντρο. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 
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8. Στον ελαιώνα περπατώ, φυτά και ζώα συναντώ  

(μόνο για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας) 

 

Η βιοποικιλότητα του ελαιώνα προσφέρεται για την αβίαστη προσέγγιση της έννοιας του 

οικοσυστήματος και την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σχετικά με τις συνέπειες 

των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη φύση. 

 

Συνοπτικό πρόγραμμα υλοποίησης: 

•Άφιξη στο ΚΠΕ - Παρουσίαση χαρακτηριστικών ειδών της χλωρίδας και της πανίδας του 

ελαιώνα. 

•Επίσκεψη στους Αγίους Αναργύρους ή στα Μυλέλια, όπου μέσα από παιχνίδια, οι μαθητές 

χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους για την αναγνώριση στοιχείων του οικοσυστήματος. 

•Οι μαθητές αποτυπώνουν με ποικιλία εκφραστικών μέσων την πρότασή τους σχετικά με 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

•Αξιολόγηση του προγράμματος 

•Λήξη του προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Δώρα της Φύσης στην Τέχνη των Ανθρώπων: Παραδοσιακά Επαγγέλματα στη Λέσβο  

Αγγειοπλάστες, καλαθάδες, καραβομαραγκοί, ξυλογλύπτες, παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, 

πετράδες, ρετσινάδες, σαμαράδες, υφαντουργοί. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα 

αντανακλούν τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν σε ένα ιστορικό πλαίσιο. 

Η Λέσβος, ένας τόπος προικισμένος από τη φύση, έδωσε και συνεχίζει να δίνει στην τοπική 

κοινωνία τα φυσικά υλικά που χρησιμοποίησαν οι παραδοσιακοί τεχνίτες για την 

εξυπηρέτηση απλών καθημερινών αναγκών. Η γνώση μεταφέρεται χωρίς την ύπαρξη 

γραπτών κειμένων, από γενιά σε γενιά. Με την πάροδο του χρόνου, μέσα από το 

προσωπικό μεράκι, η επαγγελματική τεχνική εξελίσσεται σε τέχνη. Κοινό χαρακτηριστικό 

όλων αυτών των επαγγελμάτων είναι η δημιουργία χρηστικών, ποιοτικών και καλαίσθητων 

προϊόντων. Εξαιτίας της χρήσης των τοπικών υλικών, οι τοπικοί πληθυσμοί διατήρησαν μια 

αειφορική σχέση με το περιβάλλον που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν την προστασία 

του και αφετέρου την παροχή οικονομικής στήριξης στην τοπική κοινωνία. 

 

Στόχοι 

 

•Η κατανόηση του ορισμού της παραδοσιακής τέχνης. 

•Η προβολή, διάσωση και αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και 

επαγγελματικών πρακτικών. 

•Η κατανόηση του γεγονότος ότι οι παραδοσιακές τέχνες αποτελούσαν αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινής ζωής. 

•Η καταγραφή πρωτογενούς υλικού (γραπτές ιστορικές πηγές και αρχεία, συνεντεύξεις, 

φωτογραφικό υλικό, videos, ψηφιακές αναπαραστάσεις). 

•Η συνειδητοποίηση της αξίας των επαγγελματικών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη 

(αυτάρκεια, αυτονομία, στήριξη τοπικής οικονομίας). 

•Η κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

 

•Άφιξη στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. στο χωριό του Ασώματου Ευεργέτουλα, με 

μισθωμένο από το Κ.Π.Ε. λεωφορείο, στις 9 π.μ.. 

•Γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας και το χώρο του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. 



•Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των παιδιών και εμπλοκή τους σε συζήτηση σχετική με 

παραδοσιακές τέχνες ή/και τεχνίτες/ριες που γνωρίζουν. 

•Σημασία των παραδοσιακών τεχνών στην παραδοσιακή κοινωνία. 

•Συσχέτιση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές τέχνες με το 

πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής. 

•Επίδραση των παραδοσιακών τεχνών στο φυσικό περιβάλλον. 

•Συνέπειες από τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων. 

•Επίσκεψη σε ντόπιους τεχνίτες. 

•Κατασκευή με τη χρήση απλής παραδοσιακής τεχνικής. 

•Παιχνίδι ρόλων. 

 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τριήμερα Προγράμματα Α’ και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

(σχολεία εκτός Λέσβου) 

1. Περιβαλλοντικές Διαδρομές 

 

Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος θα λειτουργούν και σαν αυτόνομα ημερήσια 

προγράμματα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων του 

νησιού της Λέσβου. Πραγματοποιούνται για διαδρομές σε προεπιλεγμένους χώρους, με 

συγκεκριμένους στόχους, προκαθορισμένους σταθμούς και δραστηριότητες. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα εξόδου των παιδιών στο περιβάλλον και η παρατήρηση και η καταγραφή 

στοιχείων του περιβάλλοντος, όχι μόνο μια φορά, αλλά σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις. 

 

Στόχοι 

 

•Βιωματική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, ελαιώνες και καστανιώνας) 

μέσω της παρατήρησης, συλλογής δεδομένων, καταγραφής, ταξινόμησης, υπόθεσης, 

πρόβλεψης και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

•Εντοπισμός των ανθρώπινων παρεμβάσεων (καλντερίμια, πλακόστρωτα μονοπάτια, 

γεφύρια, αναβαθμίδες). 

•Γνωριμία με τον τρόπο επικοινωνίας στα παλιά χρόνια και το σημαντικό ρόλο που έπαιζαν 

τα μονοπάτια ( πατουμένες) στη ζωή του χωριού. 

•Καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης και παρατηρητικότητας για τα φυτά, τα πουλιά, τα ζώα 

που ζουν κοντά στα μονοπάτια και αναγνώριση κάποιων από αυτά. 

•Παρατήρηση της ποικιλίας χρωμάτων, άκουσμα των ήχων της φύσης και παιχνίδι με τις 

αισθήσεις τους. 

•Γνωριμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτών και ζώων. 

•Ομαδική εργασία προκειμένου να οξύνουν την σκέψη τους και να αναπτύξουν την κριτική 

τους ικανότητα και τη δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλα περιβάλλοντα. 

•Ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και γνωριμία με έναν τρόπο ζωής 

σε αρμονία με τη φύση διαμορφώνοντας τις δικές τους προτάσεις για περιβαλλοντικά 

ζητήματα της περιοχής. 

•Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δεξιοτήτων και παράλληλα τη καλλιέργεια της αυτενέργειας 

των μαθητών. 

 



1. Μονοπάτια στον Καστανιώνα της Αγιάσου. 

Μετά το τέλος της επίσκεψης στο Αμπελικό, αναχωρούμε για το παραδοσιακό οικισμό της 

Αγιάσου, όπου οι μαθητές μέσα από τις περιπατητικές διαδρομές στον Καστανιώνα της 

Αγιάσου, θα ενημερωθούν για το δέντρο της καστανιάς και τα προϊόντα του καθώς και για 

τα προβλήματα που απειλούν την ύπαρξή του. Ένας ξεχωριστός τύπος οικοσυστήματος θα 

προβληθεί στα μάτια των παιδιών τα οποία θα αποκτήσουν την εμπειρία της μελέτης του 

μοναδικού αυτού καστανόδασους και του ρόλου που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει, 

προκειμένου να βιώσουν από κοντά τη μοναδικότητα του και να ανακαλύψουν (μέσα από 

παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες) τα σπάνια είδη της χλωρίδας και πανίδας του 

καστανοδάσους (παιώνιες, μανιτάρια, ορχιδέες, σκίουρος).Θα τους δοθεί η δυνατότητα να 

συζητήσουν με κατοίκους της Αγιάσου για τη σημασία του καστανιώνα και των προϊόντων 

του (ξύλο, κάστανα , καστανόχωμα και αχινόχωμα) στην οικονομική αλλά και πολιτιστική 

ζωή του τόπου. Το ξύλο της καστανιάς, λόγω της ποιότητας και ανθεκτικότητας του 

χρησιμοποιείται τόσο για την κατασκευή ξυλογλύπτων, επίπλων, εργαλείων αλλά και σαν 

δομικό υλικό για την κατασκευή των κτιρίων του οικισμού. Οι μαθητές θα βιώσουν όλα τα 

παραπάνω μέσα από επισκέψεις στα τοπικά εργαστήρια ξυλογλυπτικής και κατασκευής 

επίπλων, σε γειτονιές του χωριού, αλλά και στο Συνεταιρισμό Γυναικών για να δουν από 

κοντά την επεξεργασία του κάστανου για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Τέλος, μέσα 

από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικία και τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μαθητές θα διασταυρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης και την μετέπειτα επίσκεψη στο πεδίο. 

 

2. Το δάσος και ο κόσμος του.  

Διασχίζοντας τα πλούσια δάση του νησιού μας οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το 

δασικό οικοσύστημα. Θα γνωρίσουν τη λειτουργία του σαν παράγοντα βελτίωσης του 

φυσικού περιβάλλοντος, προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, οικονομικής στήριξης μιας 

περιοχής, έρευνας της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων καθώς και των κινδύνων που απειλούν το δάσος. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού για το δασικό οικοσύστημα γενικά και 

εξειδικεύεται στην περιοχή μελέτης. Ακολουθεί βιωματική προσέγγιση στην περιοχή 

μελέτης και δραστηριότητες πεδίου. Πραγματοποιείται μετακίνηση μας με το λεωφορείο 

στο Δάσος της Μεγάλης Λίμνης και τον πλούσιο πευκώνα του. Εκεί συναντούμε μια 

αποξηραμένη, πια στις μέρες μας, λίμνη, παρατηρούμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, 

συζητούμε για τις απόψεις των ανθρώπων και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων άλλοτε και σήμερα. 

Περιπλανιόμαστε μέσα στο δάσος, και ερευνούμε επί τόπου το δασικό οικοσύστημα. Τέλος 

γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. 

 

3. Το μονοπάτι της ελιάς. 



Η Λεσβιακή γη είναι κατάφυτη από ελαιώνες. Μέσα από τις διαδρομές σε αυτά τα 

μονοπάτια τα παιδιά θα γνωρίσουν το αξιόλογο τοπίο των μεσογειακών ελαιώνων και θα 

έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό της ελιάς. Θα μελετήσουν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή λαδιού στη Λέσβο, τη 

βιοκαλλιέργεια και τη διάθεση των απόβλητων των ελαιοτριβείων. Ταυτόχρονα θα 

προβληθεί η μεγάλη διατροφική αξία του λαδιού και ο ρόλος του στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Το λάδι δεν αποτελεί το μοναδικό 

προϊόν που μας χαρίζει απλόχερα ο ελαιώνας της Λέσβου. Εξίσου χρήσιμα είναι το 

κουκούτσι (πυρήνας) που εκτός από το πυρηνέλαιο παίρνουμε το πυρηνόξυλο το οποίο και 

τυποποιείται σε μορφή πέλλετ. Αποτελεί ενεργειακό πόρο και υλικό ζωοτροφών. Με το 

πρόγραμμα αυτό γίνεται βιωματική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

Ασωμάτου –Αγίων Αναργύρων και ιδιαίτερα του ελαιώνα που περιβάλλει την περιοχή Το 

πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, τον Ασώματο και την περιοχή Αγίων 

Αναργύρων. Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, η μακραίωνη ιστορία των 

πλακόστρωτων μονοπατιών, οι απειλές από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, γίνονται αφορμή 

ώστε οι μαθητές να αισθανθούν και να παρατηρήσουν την ομορφιά της φύσης, να μάθουν 

τα μυστικά της, να ακούσουν τους ήχους της , να επισημάνουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις 

να αντιληφθούν τις απειλές και τέλος να προτείνουν λύσεις. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

 

1η Ημέρα 

•Άφιξη στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στον Ασώματο στις 9 π.μ.. 

•Παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μονοπάτια 

στον καστανιώνα της Αγιάσου και μονοπάτια στο πευκοδάσος από εκπαιδευτικούς του 

Κέντρου. 

•Πρόγευμα. 

•Αναχώρηση για τον οικισμό των ρετσινάδων – Δ.Δ. Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου και 

επίσκεψη στο μουσείο της ρετσίνης, μέσα στο πανέμορφο και μαγευτικό πευκόδασος της 

Λέσβου. Στο πευκόδασος οι δραστηριότητες αφορούν μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, 

(θερμοκρασία αέρα-εδάφους, υγρασία αέρα - εδάφους, μέτρηση pH εδάφους, και 

γονιμότητα εδάφους με ηλεκτρονικό όργανο καθώς και ένταση ηλιακής ακτινοβολίας). 

Μετράμε επίσης ύψος δέντρου με κλισίμετρο. Δημιουργoύμε ένα χάρτη αποτυπώνοντας τα 

κυριότερα σημεία και στη συνέχεια επιλέγουμε ένα τμήμα αυτού και διατυπώνουμε 

προτάσεις για τη μετατροπή του σε χώρο αναψυχής. 

•Μετά το τέλος της επίσκεψης στο Αμπελικό, αναχωρούμε για τον παραδοσιακό οικισμό 

της Αγιάσου, όπου οι μαθητές θα βιώσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισμού 

και τη χρήση των δομικών υλικών από τον καστανιώνα και το πευκόδασος, θα 

περπατήσουν τα πετρόχτιστα καλντερίμια, θα ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του 



Αναγνωστηρίου της Αγιάσου και τα θεατρικά και Μουσικά τμήματά του, θα παρατηρήσουν 

την καθημερινή ζωή των κατοίκων με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με την 

επεξεργασία των πρώτων υλών της περιοχής (αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική, 

ξυλογλυπτική κλπ). 

 

2η Ημέρα 

•Η Γεωλογική ιστορία και η διαμόρφωση του τοπίου της Λέσβου, η σχέση μεταξύ των 

πετρωμάτων και της βλάστησης και των νησιωτικών οικοσυστημάτων με τις γεωλογικές 

διεργασίες ζωντανεύουν στα μάτια των μαθητών κατά τη διαδρομή προς το Σίγρι, όπου 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους της 

Λέσβου. 

•Θα γίνει μικρή στάση στον οικισμό της Βατούσας, ο οποίος είναι χτισμένος μέσα στον 

κρατήρα του ηφαιστείου, η έκρηξη του οποίου δημιούργησε το Απολιθωμένο Δάσος στο 

Δυτικό τμήμα του νησιού. Νωρίτερα παρατηρούν την ιογενή μετάλλαξη της τραχείας 

πεύκης «σκούπα της μάγισσας». 

•Στις εγκαταστάσεις του Μουσείου οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία του Απολιθωμένου 

Δάσους με τη νέα διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή του Μουσείου, και στη συνέχεια 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθαρισμού και συντήρησης 

απολιθωμάτων στους χώρους του Μουσείου. 

•Επιστροφή γύρω στις 17:00. 

 

 3η Ημέρα 

•Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ 09:00. 

•Η παρουσίαση του λεσβιακού ελαιώνα και των προϊόντων του, η οικολογία και η 

οικονομική πραγματικότητα του λαδιού, ζωντανεύουν μέσα από την παρουσίαση που 

ακολουθεί. 

•Πρόγευμα. 

•Γύρω στις 11:00 αναχωρούμε για το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία 

Παρασκευή Λέσβου ή το Μουσείο λαδιού (ελαιοτριβείο Βρανά), όπου οι μαθητές 

μαθαίνουν για την ιστορία της παραγωγής του λαδιού μέσα από τη διαδρομή της 

βιομηχανικής εξέλιξης των ελαιοτριβείων. Σημαντική είναι και η αναφορά στον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό και λειτουργία των βιομηχανικών αυτών μνημείων της Λέσβου. 

•Ακολουθεί επίσκεψη σε μονάδα επεξεργασίας υπολειμμάτων ελιάς (το πυρηνέλαιο και το 

πυρηνόξυλο). 

 



 

Σημείωση: Υπάρχει η πιθανότητα εναλλαγής της 1ης με την 3η ημέρα, αν υπάρξουν 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Υγρότοποι της Λέσβου. Μια πλούσια εθνική κληρονομιά  

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε όλο το δίκτυο των υγροτόπων της Λέσβου, τις 

προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους και στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. Σκοπό έχει να γνωρίσουν οι μαθητές τους πλούσιους υγρότοπους της Λέσβου, τη 

διαχρονική διαχείριση-χρήση των φυσικών πόρων και να προτείνουν λύσεις για τη 

βιωσιμότητα της περιοχής.  

 

Στόχοι 

 

•Να κατανοήσουν την έννοια του υγρότοπου, τα δομικά του στοιχεία και τις λειτουργίες 

του και τις αξίες του αλλά και να μάθουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι υγροτόπων. 

•Να γνωρίσουν τη σημασία που παίζουν για την οικολογική ισορροπία οι μικροί νησιωτικοί 

υγρότοποι, την αλληλεξάρτηση των διαφόρων οργανισμών για τη διατήρηση της τροφικής 

αλυσίδας. 

•Να μελετήσουν οι μαθητές τη έννοια της μετανάστευσης των πουλιών και τη σημασία της 

για τη συνέχεια της ζωής της ορνιθοπανίδας. 

•Να προσεγγίσουν βιωματικά διάφορετικούς τύπους υγρότοπων – το ‘Ελος Ντίπι , τις 

Αλυκές Καλλονής , τη τεχνητή λίμνη που δημιουργείται από το φράμα Ερεσσού –Αντισσας, 

το παραποτάμιο οικοσύστημα του ποταμού Ευεργέτουλα - δηλαδή να παρατηρήσουν, να 

αγγίξουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν, να συγκρίνουν και να γνωρίσουν τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς. 

•Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση 

βιβλιογραφίας, σε μετρήσεις με τη χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάυων των μετρήσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

•Να διαπιστώσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τα προβλήματα που προκύπτουν από 

αυτές αλλά και να ενημερωθούν για τις προσπάθειες προστασίας των απειλούμενων 

υγροτόπων. Τέλος να κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την 

ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του. 

•Να προτείνουν τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την προστασία και τη 

θεραπεία των απειλούμενων υγροτοπικών συστημάτων. 

 

 

Ανάλυση του προγράμματος 

 



1η Μέρα 

•08:30 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο ή από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι της Μυτιλήνης. 

•09:00 Άφιξη στον Ασώματο. Μέσα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου γίνεται η γνωριμία των 

μαθητών με την Π.Ο και ακολουθεί η παρουσίαση μέρους του προγράμματος με 

διαφάνειες και βίντεο. 

•Παρουσιάζονται βασικές έννοιες, τύποι και λειτουργίες των υγροτόπων καθώς και 

απορρέουσες αξίες, τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

και παρεμβάσεις, το καθεστώς προστασίας των υγροτόπων και τέλος επικεντρώνουμε 

στους υγροτόπους της Λέσβου. 

•Εξηγούνται οι κυριότερες έννοιες του υδρογραφικού δικτύου και του σχηματισμού των 

λεκανών απορροής, όπως υδροκρίτης, ποταμός, ρέμα, παροχή κλπ. και γίνεται αναφορά 

στη Γεωλογική ιστο-ρία της περιοχής. Αναφέρονται και παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη 

χλωρίδας και πανίδας που βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας καθώς και είδη που 

συναντάμε στους υγρότοπους του Κόλπου Καλλονής, Κόλπου Γέρας, Μεγάλης Λίμνης, 

Φράγματος Ερεσού. 

•Διάρκεια παρουσίασης περίπου 45 λεπτά. 

•9:45 έως 10.00 Πρόγευμα. 

•10.30 Άφιξη στο παρατηρητήριο της Αγίας Παρασκευής του κόλπου Καλλονής, όπου 

αποβιβαζόμαστε και στήνουμε τα τηλεσκόπια και τα κιάλια στο παρατηρητήριο, για την 

παρατήρηση των αποδημητικών πουλιών που βρίσκονται στην περιοχή. Στους μαθητές 

εξηγείται η λειτουργία του τηλεσκοπίου και αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με τα 

οπτικά όργανα. Γνωρίζουν επίσης τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία των παράκτιων 

υγροτόπων και επισκέπτονται την αλυκή του Κόλπου Καλλονής, όπου εστιάζουμε, εκτός 

από την υγροτοπική φύση των αλυκών και στο ιδιαίτερο οικοσύστημα των δεξαμενών 

εξάτμισης και την επίδρασή του στην ποιότητα και ποσότητα του παρα-γόμενου αλατιού. 

•11.30 Μετά από μικρή ξεκούραση, επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία και αναχωρούμε για 

την Αγία Παρασκευή, όπου οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο Ελαιουργίας 

του Ιδρύματος Πειραιώς, να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του και να συνδέσουν τη 

χρήση του αλατιού με την επεξεργασία της ελιάς. 

•13:30 Αναχώρηση από Αγία Παρασκευή για το ξενοδοχείο. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής θα διασχίσουμε το δάσος της Αχλαδερής και θα μπορέσουν οι μαθητές να 

παρατηρήσουν τον ποταμό Βούβαρη και τους μικρότερους υγρότοπους της περιοχής. 

•Η λήξη του προγράμματος της 1ης ημέρας τοποθετείται γύρω στις 14:30 οπότε οι μαθητές 

επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για φαγητό και ξεκούραση. 

•Το απόγευμα ελεύθερο. 

 



2η Μέρα 

•08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

•09:00 έως 10:30 Διαδρομή Λάρσος- Ντίπι – Αύλωνας. Παρατήρηση των εκβολών του 

Ευεργέτουλα και του υγροβιότοπου στην περιοχή. Φτάνουμε στο Ντίπι, όπου οι μαθητές 

παρατηρούν τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην περιοχή και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου. Συνεχίζουμε μέχρι το Πέραμα 

όπου παλιότερα λειτουργούσε το μεγαλύτερο βυρσοδεψείο των Βαλκανίων. 

•Καταγραφή και φωτογράφηση της ορνιθοπανίδας και της χλωρίδας του υγρότοπου. 

Ακολουθεί ο χωρισμός σε ομάδες που ασχολούνται: α) με τις λειτουργίες και τις αξίες των 

υγροτόπων που τους καθιστούν χώρους πολύτιμους στο παγκόσμιο οικοσύστημα β) με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και επεμβάσεις και τις ανθρωπογενείς αλλοιώσεις και γ) τις 

φυσικές μεταβολές που απειλούν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

•10.30 Αναχώρηση για το ΚΠΕ. 

•11.00 Άφιξη στο ΚΠΕ. 

•11.00-11.30 Πρόγευμα και περιήγηση στον παραδοσιακό χωριό του Ασωμάτου Λέσβου. 

•11.30-13.30 Στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ θα γίνει προβολή και δραστηριότητες σχετικές με 

το πρόγραμμα. 

•13.30: Αναχώρηση από το ΚΠΕ. 

•Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο ξενοδοχείο γύρω στις 15:30. 

 

 3η Μέρα 

•08.30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

•Με κατεύθυνση προς το Σίγρι, κάνουμε μια στάση στο Καμένο δάσος όπου οι μαθητές 

παρατηρούν τη «σκούπα της μάγισσας», την ιογενή μετάλλαξη της τραχείας πεύκης και 

προχωρούμε προς την Καλλονή. Φτάνουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου στο Σίγρι, αφού στη διαδρομή οι μαθητές περνούν από το χωριό Βατούσα, 

τοποθεσία που βρίσκεται στον κρατήρα του ηφαιστείου που δημιούργησε το φαινόμενο 

της απολίθωσης πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. 

•Γύρω στις 11:00 φτάνουμε στο Μουσείο και μετά από μικρή ξεκούραση οι μαθητές 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το προσωπικό του 

Μουσείου σε συνεργασία με την Π.Ο. του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

επίδειξη με οπτικοακουστικά μέσα για την απολίθωση στη Λέσβο και συμμετοχή των 

μαθητών στις ανασκαφικές έρευνες και στη συντήρηση των απολιθωμάτων. Αν οι συνθήκες 

το επιτρέπουν πραγματοποιείται επίσκεψη στο φράγμα Ερεσού κοντά στη μονή 

Πυθαρείου. 



 

  

 

Σημείωση: Ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις υποχρεώσεις του 

Μουσείου ΦΙ Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής της 2ης με 

την 3η ημέρα. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

Το πρόγραμμα εξελίσσεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και σε σημεία της Λέσβου που 

έχουν σχέση με την ενεργειακή κατάσταση του νησιού, το οποίο αποτελεί μικρογραφία της 

κατάστασης που επικρατεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπό έχει να γνωρίσουν οι μαθητές 

τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη δυνατότητα 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων υλικών και να προτείνουν λύσεις για 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

Στόχοι 

 

•να κατανοήσουν την επίδραση στο περιβάλλον και στη γενικότερη μεταβολή του κλίματος 

της αλόγιστης χρήσης των συμβατικών πηγών ενέργειας. 

•να ευαισθητοποιηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια στη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

•να ανακαλύψουν τη χαμένη ενέργεια στα άχρηστα υλικά και το ενεργειακό όφελος που 

προκύπτει από την ανακύκλωση. 

•να γνωρίσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση τους. 

 

Ανάλυση του προγράμματος 

 

1η Μέρα 

•08:30 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο ή από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι της Μυτιλήνης 

(εφόσον η Μαθητική Ομάδα φθάνει αυθημερόν στο νησί). 

•09:00 Άφιξη στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στο ΔΔ Ασωμάτου του Δ. Ευεργέτουλα, όπου 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Κέντρου, όπου γίνεται η γνωριμία των μαθητών με την 

Π.Ο. του Κέντρου και ακολουθεί η παρουσίαση του προγράμματος με διαφάνειες και 

βίντεο. 

•Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ενέργειας, της χρήσης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας και των συνεπειών τους στο παγκόσμιο κλίμα, παρουσιάζονται οι διάφορες 

μορφές ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ της Λέσβου. 

•Διάρκεια παρουσίασης περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. 

•10:30 Πρόγευμα με παραδοσιακό έδεσμα. 



•11:00 έως 11:30:Συνέχεια των παρουσιάσεων με Βίντεο και επίδειξη ενεργειακών 

συσκευών. 

•12:00 Άφιξη στην Αγία Παρασκευή και στο ανακαινισμένο δημοτικό ελαιοτριβείο 

Βιομηχανικής περιόδου του Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς, οι μαθητές θα 

ανακαλύψουν τη «κρυμμένη ενέργεια» μέσα στον ελαιοπυρήνα, τη χρήση της στη 

λειτουργία του εργοστασίου και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα γνωρίσουν 

ένα «βιοκλιματικό» κτίριο των αρχών του περασμένου αιώνα. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται 

σε 2 ώρες περίπου. 

•Ακολουθεί επίσκεψη σε μονάδα διαλυτηρίου αυτοκινήτων στην περιοχή της Λάρσου και 

ξενάγηση. Τα παλαιά αυτοκίνητα δεν είναι για πέταμα αλλά τα μέρη τους αποτελούν 

πόρους και για αυτό επαναχρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης συλλογής και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών «Χυτήρια 

Λέσβου», όπου οι μαθητές παρακολουθούν διαδικασίες απορρύπανσης αυτοκινήτων, 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών καθώς και προετοιμασίας ανακύκλωσης 

μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών κλπ, φωτογραφίζουν και σημειώνουν 

προετοιμάζοντας τη δική τους παρουσίαση στη λήξη του προγράμματος. 

•Η λήξη του προγράμματος της 1ης ημέρας τοποθετείται γύρω στις 15:30 οπότε οι μαθητές 

επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

•Το απόγευμα ελεύθερο. 

 

2η Μέρα 

•08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

•Με κατεύθυνση προς το Σίγρι, κάνουμε μια στάση στο χωριό Βατούσα, τοποθεσία που 

είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου το οποίο δημιούργησε το φαινόμενο της απολίθωσης πριν 

από 20 εκατομμύρια χρόνια. 

•Γύρω στις 11:00 φτάνουμε στο Μουσείο και μετά από μικρή ξεκούραση οι μαθητές 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοίμασε το προσωπικό του Μουσείου σε 

συνεργασία με την Π.Ο. του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίδειξη με 

οπτικοακουστικά μέσα για τη σεισμικότητα και την απολίθωση στη Λέσβο και τη σχέση του 

Γεωλογικού παρελθόντος με μορφές των ΑΠΕ (π.χ. Γεωθερμία). Οι μαθητές συμμετέχουν 

στις ανασκαφικές έρευνες και στη συντήρηση απολιθωμάτων που προέρχονται από τα 

πεδία ανασκαφών του Μουσείου Φ.Ι. Επίσης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

παρατηρήσουν ή να επισκεφτούν τα αιολικά πάρκα της περιοχής Ερεσού - Άντισσας. 

•14:30 Αναχώρηση από το Σίγρι, στάση στο φράγμα Ερεσού, ξενάγηση και φωτογραφίες. 

•Άφιξη στο ξενοδοχείο γύρω στις 18:00. 

•Το απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση. 



 

3η Μέρα 

•08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

•09:00 Στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ γίνεται παρουσίαση για τη Γεωθερμία και τις 

εφαρμογές στη Λέσβο και παρουσιάζονται τα διάφορα γεωθερμικά πεδία του νησιού. 

•10:00 έως 11:30 Φτάνουμε στις εγκαταστάσεις του θερμαλιστικού Κέντρου του Δ. 

Πολιχνίτου στον Κόλπο της Καλλονής και γίνεται ενημέρωση για την αξιοποίηση της 

Γεωθερμίας στη θέρμανση των θερμοκηπίων της περιοχής. 

•12:00 Επίσκεψη στην ορεινή Αγιάσο και ξενάγηση από μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ σε χώρους οι 

οποίοι αξιοποιούν διάφορες μορφές ΑΠΕ για καθημερινή χρήση. 

•13:00 Επιστροφή στο ΚΠΕ. Συμπεράσματα, κλείσιμο, αξιολόγηση από τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος. 

•14:00 Λήξη του προγράμματος. Αναχώρηση. 

 

 *Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα σε συνεννόηση με τα σχολεία ή λόγω 

απρόβλεπτων παραγόντων. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Δώρα της φύσης στην τέχνη των ανθρώπων. Παραδοσιακά επαγγέλματα  

Αγγειοπλάστες, καλαθάδες, καραβομαραγκοί, ξυλογλύπτες, παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, 

πετράδες, ρετσινάδες, σαμαράδες, υφαντουργοί. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα 

αντανακλούν τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Η Λέσβος, ένας τόπος προικισμένος από τη φύση, 

έδωσε και συνεχίζει να δίνει στην τοπική κοινωνία τα φυσικά υλικά που χρησιμοποίησαν οι 

παραδοσιακοί τεχνίτες για την εξυπηρέτηση απλών καθημερινών αναγκών. Η γνώση 

μεταφέρεται χωρίς την ύπαρξη γραπτών κειμένων, από γενιά σε γενιά. Με την πάροδο του 

χρόνου, μέσα από το προσωπικό μεράκι, η επαγγελματική τεχνική εξελίσσεται σε τέχνη. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των επαγγελμάτων είναι η δημιουργία χρηστικών, 

ποιοτικών και καλαίσθητων προϊόντων. Εξαιτίας της χρήσης των τοπικών υλικών, οι τοπικοί 

πληθυσμοί διατήρησαν μια αειφορική σχέση με το περιβάλλον που είχε σαν αποτέλεσμα 

αφενός μεν την προστασία του και αφετέρου την παροχή οικονομικής στήριξης στην τοπική 

κοινωνία. 

 

Στόχοι 

 

•Η κατανόηση του ορισμού της παραδοσιακής τέχνης. 

•Η προβολή, διάσωση και αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και 

επαγγελματικών πρακτικών. 

•Η κατανόηση του γεγονότος ότι οι παραδοσιακές τέχνες αποτελούσαν αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινής ζωής. 

•Η καταγραφή πρωτογενούς υλικού (γραπτές ιστορικές πηγές και αρχεία, συνεντεύξεις, 

φωτογραφικό υλικό, videos, ψηφιακές αναπαραστάσεις). 

•Η συνειδητοποίηση της αξίας των επαγγελματικών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη 

(αυτάρκεια, αυτονομία, στήριξη τοπικής οικονομίας). 

•Η κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 


