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Το Κ.Π.Ε. Αρναίας ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί το
Φεβρουάριο του 1999. Χρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και
στεγάζεται στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, το
οποίο είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας
και παραµονής εκπαιδευτικών οµάδων, υλοποιώντας µονοήµερα και πολυήµερα
προγράµµατα στα φυσικά τοπία της ευρύτερης περιοχής και στον παραδοσιακό
οικισµό της Αρναίας. Στη γεωγραφική εµβέλεια του Κέντρου ανήκουν οι νοµοί
Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας και Ξάνθης, από τους
οποίους δέχεται µαθητικές οµάδες σε ποσοστό 70%. Το 30% καλύπτεται από άλλες
περιοχές της Ελλάδας.
Η παιδαγωγική οµάδα του Κέντρου απαρτίζεται από 7 εκπαιδευτικούς της Α/θµιας
και ∆/θµιας Εκπαίδευσης.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κ.Π.Ε. Αρναίας στοχεύουν στην ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των µαθητών, των νέων και γενικά
των πολιτών ώστε:
Να αναπτύσσουν υπεύθυνες στάσεις.
Να συµβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
Να συµµετέχουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Να δηµιουργούν προϋποθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης.
Τα µονοήµερα προγράµµατα είναι τέσσερα:
«Ανακαλύπτω το δάσος του Χολοµώντα µέσα από τα µονοπάτια του»
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του δάσους,
βιωµατική προσέγγιση στο πεδίο (Χολοµώντας) µε διαδροµή, παρατήρηση,
δραστηριότητες, συλλογή στοιχείων, παιδαγωγικά παιχνίδια, επεξεργασία δεδοµένων,
αξιολόγηση.
«Μέσα στα στενά σοκάκια της Αρναίας»
Αυτό το πρόγραµµα αφορά τον παραδοσιακό οικισµό και περιλαµβάνει εννοιολογική
προσέγγιση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, συγκρίσεις παλαιών και νέων
κτισµάτων, µελέτη της ιστορίας, της παράδοσης, των παλαιών επαγγελµάτων, της
υφαντικής, µελισσοκοµίας κ.α. Βιωµατική προσέγγιση του προγράµµατος στον
οικισµό της Αρναίας, επεξεργασία δεδοµένων, αξιολόγηση.
«Έδαφος, µήτρα ζωής»
Πρόγραµµα που αφορά τη µελέτη του εδάφους και περιλαµβάνει: Σπουδή και
κατανόηση εδαφολογικών εννοιών (σχηµατισµός, µορφολογία, τοπογραφία, χάρτες,
πετρώµατα, ανάγλυφο του εδάφους, χρήσεις γης, ζωή στο έδαφος).
Υλοποίηση του προγράµµατος στο πεδίο, διαδροµή, παρατήρηση, συλλογή,
δραστηριότητες, επεξεργασία στοιχείων, παρουσίαση, αξιολόγηση.
«Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος είναι εκεί»
Το πρόγραµµα αυτό αφορά το δάσος του Χολοµώντα, απευθύνεται στους µαθητές
των νηπιαγωγείων και περιλαµβάνει υποδοχή και ενηµέρωση των µικρών µαθητών
στο Κέντρο. Επίσκεψη σε προεπιλεγµένα µονοπάτια, ξύπνηµα των αισθήσεων,
ψυχοκινητικό πρόγραµµα και εικαστική έκφραση.
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Τα πολυήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι τέσσερα:
«Ανακαλύπτω το δάσος του Χολοµώντα µέσα από τα µονοπάτια του»
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του δάσους,
υλοποίηση του προγράµµατος στο πεδίο µε διαδροµή, παρατήρηση, δραστηριότητες,
συλλογή στοιχείων, παιδαγωγικά παιχνίδια. Περιηγητική διαδροµή στην περιοχή της
Β.Α. Χαλκιδικής, επεξεργασία δεδοµένων, παρουσίαση εργασιών οµάδων,
αξιολόγηση του προγράµµατος.
«Μέσα στα στενά σοκάκια της Αρναίας»
Πρόγραµµα που αφορά τον παραδοσιακό οικισµό και περιλαµβάνει εννοιολογική
προσέγγιση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, συγκρίσεις παλαιών και νέων
κτισµάτων, µελέτη της ιστορίας, της παράδοσης, των παλαιών επαγγελµάτων, της
υφαντικής της µελισσοκοµίας. Περιηγητική διαδροµή σε παραδοσιακούς οικισµούς
της Χαλκιδικής, επεξεργασία δεδοµένων, παρουσίαση εργασιών οµάδων,
αξιολόγηση.
«Έδαφος, µήτρα ζωής»
Πρόγραµµα που αφορά τη µελέτη του εδάφους και περιέχει θεωρητική προσέγγιση
εδαφολογικών εννοιών, υλοποίηση του προγράµµατος στο πεδίο, διαδροµή,
παρατήρηση, µετρήσεις, συλλογή πετρωµάτων, δραστηριότητες. Περιηγητική
διαδροµή στην περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής, επεξεργασία στοιχείων, παρουσίαση
εργασιών οµάδων, αξιολόγηση.
«Μέλι, τροφή βασιλισσών»
Το πολυήµερο αυτό πρόγραµµα θα εφαρµοσθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα
αφορά τη µέλισσα, την κοινωνία της και τα προϊόντα της, αλλά και τη µελισσοκοµία
ως κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση. Θα εξετάζει την τεχνική της µελισσοκοµίας
διαχρονικά και το ρόλο που αυτή έπαιξε στην οικονοµία, στη λαϊκή παράδοση, στην
τέχνη.
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