
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 
 

 

 Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

 παρακάτω ακολουθεί μια σειρά από χρήσιμες οδηγίες που θα κάνουν την επίσκεψη όλων στο πεδίο πιο άνετη 

και αποδοτική. Οι οδηγίες αφορούν τόσο τα μονοήμερα όσο και τα πολυήμερα προγράμματα.  

Μην ξεχνάτε ότι η ενεργή συμμετοχή σας σε όλη την πορεία του προγράμματος είναι απαραίτητη. 

Παρακαλούμε λοιπόν, μαζί με την προετοιμασία που έχετε κάνει στην τάξη, να ενημερώσετε τους μαθητές για τα εξής: 

 

1. Οι μαθητές θα πρέπει να φοράνε τα κατάλληλα παπούτσια και ρούχα, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν επιλέξει. 

2. Μια δεύτερη αλλαξιά, ιδιαίτερα τις βροχερές ημέρες, μπορεί να φανεί χρήσιμη.  

3. Ένα παγούρι με νερό και λίγη ξηρή τροφή είναι αρκετά για τη μονοήμερη επίσκεψη στο πεδίο 
δράσης. 

4. Για την καταγραφή των δραστηριοτήτων τους και την συλλογή αντικειμένων μπορούν, αν θέλουν, 
να έχουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή, σημειωματάριο, σακουλάκια, γάντια. 

5. Το σακίδιο πλάτης για να μην τους κουράσει, θα πρέπει να είναι καλά προσαρμοσμένο πάνω τους 
και να έχει τα εντελώς απαραίτητα ώστε να είναι σχετικά ελαφρύ. 

6. Η επίσκεψή τους στο χώρο θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και να είναι διακριτική, δείχνοντας 

σεβασμό στους μόνιμους κατοίκους του δάσους ή του οικισμού. 

 
7. Τα σκουπίδια είναι μολυντές της φύσης και προσβλητικά για όλους τους επισκέπτες της. Τα παιδιά 
θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στο να μην πετάνε σκουπίδια και να συμβάλλουν στη 
συλλογή τους. 
  
8. Το φαρμακείο του σχολείου είναι απαραίτητο σε κάθε εξόρμηση. Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να 
είναι στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
 
9. Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν πολυήμερο πρόγραμμα επιπλέον πρέπει να έχουν μαζί τους 
τα προσωπικά τους είδη (ρούχα, πετσέτες, προϊόντα για την προσωπική τους υγιεινή). Κουβέρτες και 
σεντόνια υπάρχουν στα δωμάτια φιλοξενίας.  
 

10. Οι τουαλέτες-ντουζιέρες είναι κοινές αλλά χωριστές για τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 

11. Η καλή διάθεση και το χαμόγελο είναι τα κλειδιά της επιτυχίας στην υλοποίηση κάθε 

εκπαιδευτικού προγράμματος.   
                                                                                            
 
                                                                                                                              Φιλικά 
                                                                                                               Η Π.Ο. του ΚΠΕ Αρναίας                                                                                 


