
 

 

 

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ Κ.Π.Ε ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΗΛΙΟΤ 

2009-10 (ΠΕΣΡΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ) 

Όια μεθηλεζαλ όηαλ ελζνπζηαζηήθακε επεηδή ην ζέκα ηεο νκάδαο καο γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2009-10 ήηαλ θνηλό κε ην δηθηπαθό ζέκα ηνπ Κ.Π.Ε Μαθξπλίηζαο. 

Εκείο εδώ ζηα νξεηλά αηελίδνπκε δηαξθώο ηα πέηξηλα κλεκεία ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο όπσο, πέηξηλα ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, εθθιεζίεο, γεθύξηα, βξύζεο..Η 

πεξηνρή, θαζώο είλαη νξεηλή, έρεη ζαλ θπζηθή "πξνίθα" ηελ πέηξα θαη ην λεξό. 

Έηζη, γηα θέηνο, κειεηήζακε ηα γεθύξηα ηεο Οξεηλήο Λακπείαο, ηα νπνία 

ζπλδπάζακε κε ηε κειέηε ησλ γεθπξηώλ πνπ είρε εθπνλήζεη ην Κ.Π.Ε Μαθξπλίηζαο. 

Επηζθεθζήθακε ην Κ.Π.Ε ζε πξόγξακκα κηαο εκέξαο θαη βηώζακε κηα κεζηή εκέξα 

γλώζεσλ, εκπεηξίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

θέληξνπ, κέζα από έξεπλα, πιεξνθόξεζε, ζεαηξηθό παηρλίδη γλσξίζακε ζηνηρεία γηα 

ηα πέηξηλα γεθύξηα πνπ καο έθαλαλ πην πινύζηνπο ζηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα. 

Απηά ηα πέηξηλα κλεκεία καο δίδαμαλ πνιιά! Σξόπν δσήο-ζπλήζεηεο-ηερληθέο 

θαηαζθεπήο θαζώο επίζεο επίπεδν πνιηηηζκνύ θαη δηαρξνληθέο αμίεο. 

 

Η Πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΣΕ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 2008-9 

Φέηνο, ην 2008,ζην ζρνιείν καο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε εζεινληηθά, 

απν κηα ηδέα ησλ παηδηώλ θαη εμειίζζεηαη ζε καλία! Οη καζεηέο 

αλαθπθιώλνπλΤιοθέτησαν>> ην ρώξν ηνπ ζρνιέηνπ θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη 

ηνλ πξνζηαηέπνπλ απν απηνπο πνπ ηνλ ξππαίλνπλ, ζπγθεληξώλνληαο ζπγρξόλσο όια 

ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ κέρξη ηώξα θαηέιεγαλ ζηα ζθνππίδηα. Ξεπέξαζαλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαζώο ζην ρώξηό δελ ππάξρνπλ θάδνη αλαθύθισζεο 

θαη έηζη νη ζαθνύιεο καο όηαλ γεκίδνπλ ηαμηδεύνπλ πεξίπνπ 80 ρηιηόκεηξα κέρξη ηνλ 

πξώην κπιε θάδν! Δεκηνύξγεζαλ επίζεο εζεινληηθή νκάδα ε νπνία μεθίλεζε ήδε ηε 

δξάζε ηεο κε θηινδνμία λα επαηζζεηνπνηήζεη, λα ελεκεξώζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη 

όζν πεξηζζόηεξνπο κπνξέζεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Εληαγκέλνη ινηπόλ ζην πξόγξακκα "ΦΤΗ ΥΩΡΙ ΚΟΤΠΙΔΙΑ" ηεο Ειιεληθήο 

Εηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη κε ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ηεο Δηεύζπλζεο 

Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο λνκνύ Ηιείαο ηα παηδηά μεθίλεζαλ λα πεξλνύλ ηελ 

ηδέα ηεο αλαθύθισζεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ γηα ην πεξηβάιινλ ζε πνιινύο άιινπο. 

ύληνκα ζα έρεηε θη άιια λέα ηνπο. 
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