
ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4-5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΜΑΤΖΙΟΣ Χ. – ΠΑΤΕΡΑΚΗ Α. – ΡΕΝΙΕΡΗ Ε. 

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Γ. 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
• ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ΑΦΙΞΗ 15.00 
 

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

ΦΑΓΗΤΟ 5€ 



Η ΔΙΑΜΟΝΗ 

• 15.00-17.00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 
• δύο τουαλέτες και μία μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων. Οι αίθουσες θερμαίνονται με 

κλιματιστικά και ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  υπνόσακο, μαξιλαροθήκη και πετσέτες. Αντί υπνόσακου μπορούν να φέρουν 
σεντόνια και πάπλωμα. 

 



 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) 

17.30- 20.00 
 

•  ΑΠΕ για τον τόπο ή τόπο για τις ΑΠΕ; 

• Χρησιμοποιώντας τις ειδικές εκπαιδευτικές βαλίτσες των 
Φωτοβολταϊκών που διαθέτουμε στο ΚΠΕ και με σειρά 
εργαστηριακών ασκήσεων, θα πεισθούν για την πρακτική 
χρησιμότητα των ΑΠΕ.  

• Θα προβληματιστούν με παιχνίδι ρόλων και για το αν θα 
πρέπει οι ΑΠΕ να εγκαθίστανται ασύδοτα και οπουδήποτε. 

• Θα μάθουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, στο σπίτι και 
στο σχολείο. 

 



Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

• 20.00-22.00 

• Τοπικό εστιατόριο με καλό φαγητό και μουσική 

• Κόστος 8-10€ 



Η ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΗ 

• ΑΦΥΠΝΗΣΗ 8:00 

 

• ΠΡΩΙΝΟ : ΓΑΛΑ – ΜΕΛΙ –ΤΑΧΙΝΙ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ – ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

 

• ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 10.30: ΠΑΞΙΜΑΔΙ – ΤΥΡΙ ΕΛΙΕΣ 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2)  

• ΕΝΑΡΞΗ 9.30  

• ΤΙΤΛΟΣ: Πεύκα και φρύγανα μαζί!  

• Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες θα 
ενημερωθούν για το οικοσύστημα του δάσους. 

• Θα μελετήσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης των ορεινών χωριών 

• Παράλληλα θα προβληματιστούν για τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται σήμερα για θα μάθουν για τους παραδοσιακούς 
οικισμούς που αναπτύσσονται γύρω από το δάσος, θα επισκεφτούν 
το φρυγανικό οικοσύστημα με τα πεύκα  

• Θα διασκεδάσουν και παράλληλα θα διδαχθούν, παίζοντας 
περιβαλλοντικά παιχνίδια. 

• ΛΗΞΗ 12.30 

 



Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

• 12.30 – 13.30: ΦΤΙΑΞΙΜΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 

 

• 13.30 – 15.30 ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΦΑΓΗΤΟ(7€) 

 

• 15.30 – 19.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 15€ 

• ΔΙΑΜΟΝΗ: 22€  


