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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την εργασία αυτή επιχειρείται µία σύντοµη παρουσίαση του Εθνικού Θεµατικού
∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προτίθεται να ιδρύσει µέσα στο 2008-2009
το ΚΠΕ Βάµου µε θέµα τα σπήλαια. Βασικός λόγος της δηµιουργίας του ∆ικτύου αυτού
θεωρείται το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα σπήλαια, όπως αυτό
διαπιστώνεται από την εκπόνηση σχετικών σχολικών προγραµµάτων κατά το παρελθόν.
Ένας επιπλέον λόγος είναι ο µεγάλος αριθµός σπηλαίων στον ελληνικό χώρο, και η
ταυτόχρονη σχετική άγνοια που επικρατεί γι’ αυτά. Με το ∆ίκτυο αυτό επιδιώκεται να
έρθουν σε επαφή σχολεία, εκπαιδευτικοί και µαθητές από όλη την Ελλάδα και να
ανταλλάξουν πληροφορίες για τα σπήλαια του τόπου τους. Βασικός στόχος µέσα από
αυτήν τη συνεργασία, αλλά και από το κάθε είδους υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
που θα παραχθεί και θα δοθεί προς χρήση στα σχολεία που θα συµµετάσχουν στο
δίκτυο είναι η γνωριµία µε το κλειστό αυτό οικοσύστηµα, η κατανόηση της
ιδιαιτερότητάς του και η ευαισθητοποίηση σχετικά µε την προστασία του από τις λάθος
ανθρώπινες παρεµβάσεις και επεµβάσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Π.Ε., βιωµατική µάθηση, σπήλαια,
σπηλαιολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που εκπονεί ένα Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την προώθηση της γνώσης για το περιβάλλον, την
ευαισθητοποίηση πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, τη δηµιουργία των
προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση υπεύθυνης και κριτικής στάσης από τους µαθητές
και κατεπέκταση τη δηµιουργία µίας κοινωνίας υπεύθυνων πολιτών είναι και η
ίδρυση Θεµατικών ∆ικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Τα
Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τον Θ.
Σµπαρούνη «παρέχουν τα µέσα στις περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων που
εντάσσονται σε αυτά, ώστε να εµβαθύνουν στα περιβαλλοντικά θέµατα και να
προσεγγίσουν τόσο τους ειδικότερους στόχους του κάθε δικτύου, όσο και τους γενικούς
στόχους της Π.Ε.» (Σµπαρούνης 2007). Κύριος στόχος σύµφωνα µε την Β. Τσαλίκη
της λειτουργίας ενός ∆ικτύου είναι «να δώσει τη δυνατότητα σε ένα σύνολο µαθητικών
οµάδων από διαφορετικές περιοχές να εργαστούν πάνω σε µια κοινή θεµατική ενότητα
µε στόχο να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους, να δώσουν ιδέες και
να υποστηρίξουν η µία την άλλη, να βρουν κοινές µεθόδους προσέγγισης, να
διατηρήσουν τη διαφορετικότητα και την ποικιλοµορφία τους, να αναδείξουν τα κοινά
ζητήµατα, να εντοπίσουν τις διαφορές, να νιώσουν ενδυνάµωση µέσα από τη συµµετοχή
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σε κάτι κοινό, να συνεργαστούν στην ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές
επίπεδο» (Τσαλίκη 2005).
ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ
Το ΚΠΕ Βάµου ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργούσε προσωρινά στο χώρο του
παλιού ∆ηµοτικού Σχολείου στο χωριό Καλαµίτσι Αλεξάνδρου του ∆ήµου Βάµου,
της περιοχής του Αποκόρωνα Χανίων. Τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, το ΚΠΕ
λειτουργεί µε δυναµικό 7 αποσπασµένων εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθµια (3)
και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (4) και η έδρα του µεταφέρθηκε στο χωριό
Κεφαλά του ίδιου ∆ήµου, σε κτίριο όπου παλιότερα στεγαζόταν η ∆ηµοτική Σχολή
Κεφαλά και το οποίο αναπαλαιώθηκε από την 28η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων. Το ΚΠΕ συµµετέχει ως συντονιστής για την περιοχή εµβέλειάς του σε
εννέα Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα και έχει εκπονήσει και υλοποιεί 7 προγράµµατα
περιβαλλοντικών –εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις σχολικές οµάδες που το
επισκέπτονται. Την τρέχουσα σχολική χρονιά έχει προγραµµατίσει να ιδρύσει,
οργανώσει και συντονίσει ένα Περιφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο µε θέµα την
ανακύκλωση και ένα Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο µε θέµα τα σπήλαια.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ
Η ιδέα της δηµιουργίας εθνικού θεµατικού δικτύου για τα σπήλαια ωρίµαζε εδώ
και καιρό. Η ανάγκη και η επιθυµία να φέρουµε τους µαθητές κοντά στα σπήλαια και
να τους τα γνωρίσουµε είναι ουσιαστική για µία χώρα σαν την Ελλάδα µε ένα τέτοιο
πλούτο σπηλαίων. Γιατί σε µια χώρα µε τόσο µικρή έκταση, όπως είναι η Ελλάδα,
είχαν καταγραφεί µέχρι το 1980 πάνω από 7.000 σπήλαια, ένας αριθµός που την
κάνει την πρώτη χώρα σε αριθµό σπηλαίων (Πετροχείλου 1984) Σήµερα, ύστερα από
τις συστηµατικές έρευνες των τελευταίων 30 χρόνων, λόγω του αυξανόµενου
ενδιαφέροντος για την σπηλαιολογία, όπως διαφαίνεται µέσα από την ίδρυση
περισσότερων σπηλαιολογικών συλλόγων και την εκπαίδευση περισσότερων
σπηλαιολόγων, ο αριθµός των σπηλαιωδών κοιλοτήτων ανά την Ελλάδα έχει
ξεπεράσει τις 10.000 (http://www.ese.edu.gr/default.asp?V_DOC_ID=2176). Έτσι
λοιπόν, ο βασικός λόγος που επιλέχτηκε το θέµα αυτό για το Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο
είναι γιατί διαθέτουµε πολλά και αξιόλογα σπήλαια σε όλο τoν Ελλαδικό χώρο και
ένας σηµαντικός αριθµός σπηλαίων είναι προσβάσιµος στο ευρύ κοινό, ώστε να
διευκολύνεται µε αυτό τον τρόπο η πραγµατοποίηση σχετικών σχολικών
προγραµµάτων Π.Ε (Πετροχείλου 1984, http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=
2465, http://www.ese.edu.gr/default.asp?V_DOC_ID=2175). Ένας επιπλέον λόγος
είναι ότι η επαφή µε τα υπόγεια σπηλαιώδη οικοσυστήµατα δεν είναι προσιτή, παρά
µόνο σε ειδικά εκπαιδευµένους, µε αποτέλεσµα να αγνοούµε την ύπαρξη, αλλά και
την οµορφιά του υπόγειου αυτού «πλούτου» που διαθέτει η χώρα µας.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι τα σπήλαια είναι κλειστοί και σκοτεινοί χώροι και τις
περισσότερες φορές τα έχουµε συνδέσει µε τον κίνδυνο, το φόβο και το δέος που
προκαλούν. Όµως τα σπήλαια είναι περισσότερα από αυτά. Πρόκειται για κλειστά και
ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, µε τη δική τους ξεχωριστή και µοναδική συχνά
χλωρίδα και πανίδα. Για τη διάνοιξή τους χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια και για
τη δηµιουργία του σπηλαιοδιακόσµου τους εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια επίσης. Τα
περισσότερα σπήλαια της Ελλάδας είναι καρστικά, δηλαδή έχουν διανοιχτεί σε
ασβεστολιθικά πετρώµατα, χάρη στη διαλυτότητα του πετρώµατος αυτού στο νερό.
Και καθώς η Ελλάδα είναι κατεξοχήν καρστική χώρα, εφόσον καλύπτεται κατά 65 %
από ασβεστολιθικά πετρώµατα, εµφανίζει πλήθος σπηλαιωδών κοιλοτήτων,
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βαράθρων και υπόγειων ποταµών που διανοίχτηκαν κατά την τριτογενή και
τεταρτογενή εποχή σε συµπαγή ανώτερο κρητιδικό ασβεστόλιθο, σε νεότερο αργιλικό
ασβεστόλιθο ή σε νεότερα κροκαλοπαγή πετρώµατα (Πετροχείλου 1985). Στην
έρευνα και τη µελέτη των σπηλαίων εµπλέκονται αρκετοί κλάδοι των φυσικών
επιστηµών, όπως η γεωλογία, η υδρολογία, η ορυκτολογία, η παλαιοντολογία, η
βιολογία, η ζωολογία, η φυσική ανθρωπολογία κ.α., ενώ εκ µέρους των
ανθρωπιστικών επιστηµών αντίστοιχοι κλάδοι είναι η αρχαιολογία, η ιστορία, η
λαογραφία, η ιστορία της τέχνης κ.α. (Παναγιάρης & Πανταζίδου 1993-1994). Τα
σπήλαια επίσης αποτέλεσαν µία από τις πρώτες κατοικίες του ανθρώπινου είδους. Τα
ίχνη που έχει αφήσει σε αυτά αποτελούν ένα είδος παλίµψηστου για τους
αρχαιολόγους. Γιατί η ανθρώπινη χρήση στα περισσότερα από αυτά, ως χώροι
κατοίκησης, ταφής, λατρείας κ.α. ήταν συνεχής για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ενώ δεν
έχουν σταµατήσει να χρησιµοποιούνται µε διάφορους τρόπους ακόµα και σήµερα,
στην εποχή του διαδικτύου και της υψηλής τεχνολογίας (Αρετάκη 2004). Η
πολύπλευρη αυτή προσέγγιση των σπηλαιοπεριβαλλόντων συµβάλλει στη
συγκρότηση διεπιστηµονικών οµάδων εργασίας για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη
του έργου των εκπαιδευτικών πάνω στη διαπαιδαγώγηση των µαθητών τους στο
περιβάλλον των σπηλαίων.
Με µία µικρή περιήγηση και αναζήτηση στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία, θα
διαπιστώσουµε ότι τα σπήλαια έχουν ήδη γίνει αντικείµενο έρευνας στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρκετά σχολεία σε διάφορα µέρη της Ελλάδας έχουν
ασχοληθεί µε το θέµα των σπηλαίων στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά αναφέρω το 2ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου
το 1992-1993, το 14ο Γυµνάσιο Περιστερίου το 1994-1995, σχολεία στη Χίο το 20052006 και το 2006-2007 και στην Κεφαλονιά το ίδιο σχολικό έτος. Ειδικότερα στην
Κρήτη, το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
νοµού Ρεθύµνου σε συνεργασία µε το Τοπικό Τµήµα ∆υτικής Κρήτης της Ελληνικής
Σπηλαιολογίας διοργάνωσε το 2005 ηµερίδα στην οποία συµµετείχαν πάνω από 100
εκπαιδευτικοί µε θέµα «Σπήλαια: Γοητευτικά µνηµεία της φύσης». Την αµέσως
επόµενη σχολική χρονιά (2005-2006), 4 σχολικά προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης πραγµατοποιηθήκαν σε σχολεία του νοµού Ρεθύµνου και Χανίων
(Αρετάκη 2006).
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα
σπήλαια όσων ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Με γνώµονα τη
διαπίστωση αυτή αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στην ίδρυση του συγκεκριµένου
∆ικτύου, ώστε να µπορέσουµε να παράσχουµε στους λειτουργούς της δηµόσιας
εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια για την πραγµατοποίηση αυτών των
προγραµµάτων.
Με την ίδρυση του ∆ικτύου αυτού πρώτα πρώτα επιδιώκεται η προαγωγή και η
ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία. Ένας επιπλέον σκοπός
είναι η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η απόκτηση από τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς κριτικής σκέψης σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και
ειδικότερα προστασίας των σπηλαίων, συµβάλλοντας έτσι στην αειφόρο και τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
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Οι στόχοι του ∆ικτύου συνοψίζονται στους παρακάτω:
- Να γνωρίσουν οι µαθητές τον άγνωστο αυτό «κόσµο» των σπηλαίων και ό,τι
αυτός περικλείει (ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, σπηλαιόβιους οργανισµούς και
νυχτερίδες, σπηλαιοθέµατα και διάκοσµο, µυθολογία, ιστορία, λαϊκές παραδόσεις
και θρύλους κ.α.).
- Να κατανοήσουν ότι τα σπήλαια είναι ένα κλειστό και ευαίσθητο οικοσύστηµα
που κινδυνεύει από κάθε είδους ανθρώπινες επεµβάσεις και παρεµβάσεις.
- Να εκτιµήσουν την αξία του κλειστού οικοσυστήµατος του σπηλαίου και την
ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας του.
- Να επισκεφθούν και να ερευνήσουν σπήλαια µέσα από δραστηριότητες που
συµβάλλουν στη βιωµατική µάθηση.
Οι επιµέρους στόχοι είναι:
- Η ενεργή και συνειδητή συµµετοχή των µαθητών στη διαχείριση του φυσικού,
κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της βιώσιµης
ανάπτυξης.
- Η οριζόντια επικοινωνία και η δικτύωση των σχολείων.
- Η έµµεση επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, (οικογένεια, φίλοι,
γειτονιά), αφού οι µαθητές λειτουργούν ως «πυρήνες» ευαισθητοποίησης.
Για τη δηµιουργία του ∆ικτύου το ΚΠΕ Βάµου θα συνεργαστεί µε άλλα ΚΠΕ της
Ελλάδας. Στο δίκτυο αυτό έχει τεθεί στόχος να συµµετάσχουν τον επόµενο χρόνο
λειτουργίας του (2009-2010) 20 σχολεία µε 400 µαθητές και 20 και πλέον
εκπαιδευτικοί, ενώ σταδιακά οι αριθµοί αυτοί αναµένεται να αυξηθούν.
Το δίκτυο θα υποστηρίζεται επιστηµονικά από Σπηλαιολογικούς Συλλόγους της
Κρήτης και της Ελλάδας, Πανεπιστηµιακές και Πολυτεχνικές Σχολές µε συναφές
αντικείµενο (Τµήµατα Γεωλογίας, Αρχαιολογίας, Βιολογίας, Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων κ.α.), Εφορείες Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, την αρµόδια για
τα σπήλαια υπηρεσία του Υπ.Πο., την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και
Σπηλαιολογίας κ.α.

Το πρόγραµµα του ΚΠΕ Βάµου: «Ο µαγικός κόσµος των σπηλαίων»
Την τρέχουσα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει πιλοτικά και υποστηρικτικά
εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο ΚΠΕ Βάµου µε θέµα «Ο µαγικός κόσµος των
σπηλαίων», στο οποίο θα συµµετέχουν µαθητές και από τις δύο βαθµίδες
εκπαίδευσης (10-18 ετών). Το πρόγραµµα αυτό θα εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η κάθε
φάση χρησιµοποιεί τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία, ανάλογα και µε την ηλικία, µε
στόχο να έρθουν σε επαφή οι µαθητές µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε τον υπόγειο
κόσµο των σπηλαίων. Σε πρώτη φάση οι µαθητές παρακολουθούν µία σύντοµη
παρουσίαση από τα µέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Βάµου, ώστε να εξοικειωθούν µε
άγνωστες σε αυτούς εικόνες και έννοιες που σχετίζονται µε τα σπήλαια. Αυτό
αποτελεί ένα είδος αφόρµησης για να ακολουθήσει συζήτηση, όπου οι µαθητές
εκφράζουν τις απορίες που τους έχουν δηµιουργηθεί. Η απάντηση στις απορίες αυτές
γίνεται µε τη µορφή συζήτησης και µε τη µορφή δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες
αυτές αφορούν σε παιχνίδια, πειράµατα και άλλες βιωµατικές δραστηριότητες που
πραγµατοποιούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους του ΚΠΕ, ώστε να
δηµιουργείται η αίσθηση του σπηλαιώδους περιβάλλοντος. Ακολουθούν µία λογική
σειρά, ώστε να εισάγονται σταδιακά σε έννοιες που αφορούν τα σπηλαιώδη

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

οικοσυστήµατα. Μερικές από τις δραστηριότητες που µπορούµε να επιλέξουµε,
ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο, αναφέρονται παρακάτω:
1.
Πώς δηµιουργούνται τα σπήλαια, ο κύκλος του νερού, σχηµατισµός
σπηλαιοδιακόσµου, είδη σπηλαίων. Πειράµατα διύλισης νερού µέσα από
διαφορετικούς τύπους εδαφών, διάλυσης πετρώµατος, σχηµατισµού
σταλακτιτών.
2.
Ποιος είναι ο παρείσακτος; ∆ραστηριότητα: Ανακαλύπτω τι µπορεί να
συναντήσω σε ένα σπήλαιο.
3.
Τυφλόµυγα µε τις αισθήσεις; ∆ραστηριότητα: Πώς ζει ένας σπηλαιόβιος
οργανισµός στο απόλυτο σκοτάδι.
4.
Νυχτερίδες, «τα ζώα των σπηλαίων». Παρουσίαση και κατασκευές.
5.
Γιατί δε φυτρώνουν φυτά στα σπήλαια; Πείραµα µε φυτά· γιατί τα φυτά
χρειάζονται φως για να αναπτυχθούν;
6.
Σπήλαια και άνθρωπος: άλλοτε και τώρα. ∆ραστηριότητες για τα
ανθρώπινα ίχνη που παραµένουν στα σπήλαια.
7.
Κίνδυνοι για τα σπήλαια. Χρήση της εικόνας: σκουπίδια, λατοµεία,
ακατάλληλος φωτισµός σε τουριστικά διευθετηµένα σπήλαια κ.α.
8.
Μαθαίνουµε για τον σπηλαιολόγο, τα υλικά εξερεύνησης σπηλαίων, την
ατοµική ασφάλεια και την προστασία.
Από όλα τα παραπάνω στόχος µας είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τι
µπορεί να περιλαµβάνει ένα σπήλαιο, εκτός από εντυπωσιακούς σταλακτίτες, γιατί
µπορεί να κινδυνεύουν τα σπήλαια από τις απερίσκεπτες ανθρώπινες δραστηριότητες,
παρόλο που είναι «τόσο µακριά» από τους ανθρώπους, και τι κινδύνους συνακόλουθα
µπορεί να κρύβει για τη δηµόσια υγεία η ρύπανση των σπηλαίων (π.χ. µόλυνση των
υπόγειων υδάτων). Είναι σηµαντικό επίσης στη φάση αυτή να µάθουν, πριν την
επίσκεψη στο πεδίο, τους κανόνες για την ατοµική τους ασφάλεια, τους οποίους
πρέπει αυστηρά να τηρεί ο καθένας που επισκέπτεται ένα σπήλαιο. Για την καλύτερη
εµπέδωση των κανόνων αυτών, εκτός του ότι θα δίνονται φυλλάδια σε κάθε µαθητή,
έχουν αποτυπωθεί µε τη µορφή τραγουδιού, ώστε να είναι πιο εύκολη η αποστήθισή
τους.
Στη συνέχεια ακολουθεί η µελέτη στο πεδίο, που πραγµατοποιείται σε σπήλαιο
της περιοχής, το οποίο έχει ελεγχθεί ώστε να τηρούνται όλα τα µέτρα για την
ασφάλεια των µαθητών. Εκεί οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες «µικρών
σπηλαιολόγων» µε την υποστήριξη των µελών της Π.Ο., διερευνώντας τη λειτουργία
του σπηλαίου ως κλειστό οικοσύστηµα, αναγνωρίζοντας και καταγράφοντας
σπηλαιοθέµατα, παρατηρώντας τους οργανισµούς που διαβιούν σε αυτό, µετρώντας
τη θερµοκρασία και την υγρασία του σπηλαίου κ.α. (Εικ.1). Έτσι οι µαθητές
αναπτύσσουν ερευνητική διάθεση και πετυχαίνουν να προσδιορίσουν τους
ιδιαίτερους αυτούς γεωλογικούς σχηµατισµούς µε ό,τι αυτοί περικλείουν,
συνειδητοποιώντας τέλος τη σηµασία της διατήρησης αυτού του «κρυφού»θησαυρού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ενασχόληση µε τα σπήλαια δεν είναι µία εύκολη υπόθεση. Η σύνδεσή τους µε
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η δηµιουργία του ∆ικτύου αυτού πιστεύουµε ότι
θα συντελέσει τα µέγιστα στο να έρθουµε πιο κοντά µε τον άγνωστο και µυστήριο
αυτό κόσµο που βρίσκεται τόσο κοντά µας, αλλά και τόσο µακριά µας ταυτόχρονα.
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Εικόνα 1. Από παλαιότερη επίσκεψη µαθητών στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχολικού
Προγράµµατος Π.Ε. στο σπήλαιο της περιοχής, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τους
σκοπούς του Προγράµµατος του ΚΠΕ Βάµου.
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Για τα σχολεία που πραγµατοποίησαν Σ.Π.Π.Ε. µε θέµα τα σπήλαια βλ. τις παρακάτω
ιστοσελίδες:
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