
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Κ.Π.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 
 

• Τα πολυήµερα προγράµµατα του ΚΠΕ υλοποιούνται στην Κλειτορία. 
• Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε πρόγραµµα είναι µέχρι 30, µε 3 

επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς. Η υπέρβαση του παραπάνω ορίου είναι 
αδύνατη, σε ότι αφορά τον αριθµό των µαθητών, διότι δηµιουργεί 
προβλήµατα στην υλοποίηση του προγράµµατος.  

• Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές θα διαµένουν και θα 
σιτίζονται στην Μαθητική Εστία Κλειτορίας του ∆ήµου Καλαβρύτων και θα 
πρέπει να συµµορφώνονται στον κανονισµό λειτουργίας της. Σχετικά µε τη 
διαµονή, σας ενηµερώνουµε ότι η Μαθητική Εστία διαθέτει δωµάτια για τους 
εκπαιδευτικούς και  τετράκλινα δωµάτια για τους µαθητές. Παρακαλούµε, 
φροντίστε εσείς για τον καταµερισµό των µαθητών στους θαλάµους.  

 
• Όσον αφορά την δαπάνη διαµονής και διατροφής των µαθητών και των 

επιµορφούµενων εκπαιδευτικών καλύπτεται αποκλειστικά από τους 
ίδιους. Αναλυτικά οι δαπάνες είναι οι εξής: 
1. Για τα διήµερα προγράµµατα: Για την 1η ηµέρα: Γεύµα, ∆είπνο, 

∆ιανυκτέρευση. Για τη 2η ηµέρα: πρωινό, σάντουιτς µε νερό για τη 
διαδροµή στο πεδίο, γεύµα (συνολική δαπάνη: 27,5 ευρώ)  

2. Για τα τριήµερα προγράµµατα: Για την 1η ηµέρα: Γεύµα, ∆είπνο, 
∆ιανυκτέρευση. Για τη 2η ηµέρα: πρωινό, σάντουιτς µε νερό για τη 
διαδροµή στο πεδίο, Γεύµα, ∆είπνο και ∆ιανυκτέρευση. Για την 3η ηµέρα: 
πρωινό και Γεύµα. (συνολική δαπάνη: 46,5 ευρώ)  

3. Για τα τετραήµερα προγράµµατα: Για την 1η ηµέρα: Γεύµα, ∆είπνο, 
∆ιανυκτέρευση. Για τη 2η ηµέρα: πρωινό, σάντουιτς µε νερό για τη 
διαδροµή στο πεδίο, Γεύµα, ∆είπνο και ∆ιανυκτέρευση. Για την 3η ηµέρα: 
πρωινό, σάντουιτς µε νερό για τη διαδροµή στο πεδίο, Γεύµα, ∆είπνο και 
∆ιανυκτέρευση. Για την 4η ηµέρα: πρωινό και Γεύµα. (συνολική δαπάνη: 
68 ευρώ)  

 
• Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τους µαθητές τους σε όλη τη 

διάρκεια του  Προγράµµατος. 
• Παρακαλούµε κατά την επίσκεψη σας στο ΚΠΕ  να είστε εφοδιασµένοι µε τα 

παρακάτω:  
1) αντίγραφο της έγκρισης µετακίνησης του σχολείου από την ∆ιεύθυνση ή την  
     Περιφέρεια. Στην έγκριση να αναφέρονται όλα τα ονόµατα των  
     συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ. 
2)  καταστάσεις µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και τα στοιχεία  
     των συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από  
     τον διευθυντή του σχολείου.  
3) αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο  
     Κ.Π.Ε.    
 
• Σε περίπτωση που θα υλοποιήσετε πρόγραµµα που περιλαµβάνει διαδροµή 
µε ποδήλατο, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη 
γραπτή συγκατάθεση των γονέων για τη χρήση του ποδηλάτου. 
Προϋπόθεση για την υλοποίηση προγράµµατος στο οποίο απαιτείται η 
χρήση ποδηλάτου είναι να γνωρίζουν όλοι (µαθητές και εκπαιδευτικοί)   
καλή ποδηλασία. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε θα πρέπει κατόπιν 
συνεννοήσεως µε το Κ.Π.Ε. να επιλεγεί άλλο πρόγραµµα στο οποίο δεν 



 

απαιτείται η χρήση ποδηλάτου ή να χρησιµοποιηθεί ως µέσο µετακίνησης το 
λεωφορείο που θα έχει µισθώσει το σχολείο. Η υλοποίηση του 
προγράµµατος µε ποδήλατα θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως µε το ΚΠΕ 
και εφ όσον είναι αυτό εφικτό από το ΚΠΕ. 

• Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν το πρόγραµµα «Ταξίδι στην 
Προστατευόµενη Περιοχή Χελµού – Βουραϊκού» θα επιβαρύνονται µε τις 
δαπάνες για τη µετακίνηση µε τον οδοντωτό σιδηρόδροµο. Το κόστος είναι 
8,40 ευρώ ανά συµµετέχοντα για τους µαθητές και εκπαιδευτικούς Α/θµιας 
Εκπ/σης και 12,40 ευρώ ανά συµµετέχοντα για τους µαθητές και 
εκπαιδευτικούς Β/θµιας Εκπ/σης και θα επιβαρύνει τους συµµετέχοντες. Η 
κράτηση των εισιτηρίων θα γίνεται από το ΚΠΕ, ενώ το πόσο θα κατατίθεται 
από το σχολείο τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν την µετακίνηση, στον 
παρακάτω λογαριασµό:Τράπεζα: Εθνική, Αρ. Λογ.: 36444044089 
∆ικαιούχος: Β. Παπαδόπουλος & Ι. Λερούνη Ο.Ε. 

• Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν το πρόγραµµα «Τα πέντε µαγικά κουτάκια» 
θα επιβαρύνονται µε τις δαπάνες για τη µετακίνηση µε τον οδοντωτό 
σιδηρόδροµο. Το κόστος είναι 4,00 ευρώ ανά συµµετέχοντα για τους µαθητές 
και εκπαιδευτικούς Α/θµιας Εκπ/σης και 5.90 ευρώ ανά συµµετέχοντα για 
τους µαθητές και εκπαιδευτικούς Β/θµιας Εκπ/σης και θα επιβαρύνει τους 
συµµετέχοντες. Η κράτηση των εισιτηρίων θα γίνεται από το ΚΠΕ, ενώ το 
πόσο θα κατατίθεται από το σχολείο τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν την 
µετακίνηση, στον παρακάτω λογαριασµό:Τράπεζα: Εθνική, Αρ. Λογ.: 
36444044089 ∆ικαιούχος: Β. Παπαδόπουλος & Ι. Λερούνη Ο.Ε. 

• Τα σχολεία που θα υλοποιήσουν τα προγράµµατα «Πέτρα την 
πέτρα…περπατώ» και «Το Παλάτι των Νεράιδων του Χελµού: Το Σπήλαιο 
των Λιµνών - Καστριών» θα επιβαρύνονται µε τις δαπάνες για την επίσκεψη 
στα σπήλαια Λιµνών Καστριών. (4,50 ευρώ ανά µαθητή και χωρίς δαπάνη 
για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς). 

 
• Παρακαλούµε να γίνει κατανοητό στους µαθητές (µε ευθύνη των συνοδών 

εκπαιδευτικών) που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριµένη  επίσκεψη 
είναι εκπαιδευτικό πρόγραµµα και όχι εκδροµή, και οι µαθητές θα 
συµµετάσχουν σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια 
να αποκλείσουµε τη διάσταση της ψυχαγωγίας, όταν υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος. 

• Η προετοιµασία των µαθητών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται 
απαραίτητη και θα πρέπει να σχετίζεται µε τη συνέπεια στο Πρόγραµµα και 
την υπευθυνότητα όσον αφορά τους χώρους και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών 
µε την εφαρµογή βασικών κανόνων λειτουργίας οµάδας και συνεργασίας, µε 
το σεβασµό στον άνθρωπο και την προσωπικότητά του και προπάντων µε 
την ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή πραγµατοποίηση του Προγράµµατος. 

• Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα 
πρέπει να µας ενηµερώσει άµεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες 
νωρίτερα τηλεφωνικώς και εγγράφως µε FAX ή mail  προκειµένου να 
ειδοποιηθεί το αναπληρωµατικό σχολείο. 

• Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε το πρόγραµµα (σύζυγοι και παιδιά των 
συνοδών εκπαιδευτικών, γονείς µαθητών κλπ) δεν µπορούν να 
φιλοξενηθούν  ούτε να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. 

 
• Οδηγίες προς τους µαθητές που θα διαµένουν στο Κ.Π.Ε.: 
     -  Όλοι να είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα ρούχα (ζεστά και άνετα)   
         και  κατάλληλα παπούτσια, για πεζοπορία και δραστηριότητες στην  



 

        ύπαιθρο. 
      - Να έχουν µαζί τους πετσέτες προσώπου και µπάνιου και  τα προσωπικά     
         τους είδη (οδοντόβουρτσα, σαµπουάν, αφρόλουτρο, σαπούνι κ.α).  

- Σεντόνια, µαξιλαροθήκες και κουβέρτες δίνονται εδώ. 
- Να αναφέρουν πιθανά σοβαρά προβλήµατα υγείας. 
- Να µη µεταφέρουν µεγάλα χρηµατικά ποσά (δεν τους είναι απαραίτητα). 

 
• Το λεωφορείο που θα µεταφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές στο 

Κ.Π.Ε παραµένει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προκειµένου να 
µεταφέρει τους συµµετέχοντες από το Κ.Π.Ε. στο πεδίο και αντίστροφα. 
 
Ακολουθεί Πίνακας µε τις διαδροµές ανά πρόγραµµα και τις χιλιοµετρικές 
αποστάσεις: 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Πού είναι οι αξίες; Ψάξε… 
και θα τις βρεις…(∆ιήµερο 
και Τριήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Κάτι…τρέχει (∆ιήµερο και 
Τριήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Πλανητέρο-Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 

Κάτι…τρέχει (Τετραήµερο) 2η ηµέρα: Κλειτορία-
Πλανητέρο-Κλειτορία 
3η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Κλειτορία 

7,5+7,5= 15 χλµ. 
 
7,5+7,5= 15 χλµ. 

Άνθρωποι και Περιβάλλον 
στην Κλειτορία (∆ιήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Οι ∆ρόµοι του νερού 
(∆ιήµερο και Τριήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Πέτρα την 
πέτρα…περπατώ 
(Τριήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Περπατώ στο 
∆άσος…(Τριήµερο και 
τετραήµερο) 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καλάβρυτα- Πλανητέρο - 
Κλειτορία 

25+12+25= 62 χλµ. 

Ταξίδι στην 
Προστατευόµενη Περιοχή 
Χελµού-Βουραϊκού 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καλάβρυτα- Κλειτορία 

25+25= 50 χλµ. 

Περιβαλλοντικές 
∆ιαδροµές 

2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

Τα πέντε µαγικά κουτάκια 2η ηµέρα: Κλειτορία-
Καλάβρυτα- Κλειτορία 
3η ηµέρα: Κλειτορία-
Καστριά-Πλανητέρο-
Κλειτορία 

25+25= 50 χλµ. 
 
7,5+6+7,5= 21 χλµ. 

 
Σας ευχόµαστε καλή προετοιµασία και καλή αντάµωση! 

 
              Η Παιδαγωγική οµάδα του Κ.Π.Ε Κλειτορίας - Ακράτας 


