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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 
Θέµα : «Γιορτή µεταξοσκώληκα » 
 

Σας γνωρίζουµε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου στα πλαίσια του προγράµµατος που 

υλοποιεί µε τίτλο «Οι περιπέτειες του µεταξοσκώληκα στην πόλη του µεταξιού», διοργανώνει τη « Γιορτή του Μετα-

ξοσκώληκα ». 

Η « Γιορτή του Μεταξοσκώληκα » είναι µια πειραµατική εκτροφή µεταξοσκώληκα που γίνεται στο Κ.Π.Ε. 

Σουφλίου η οποία φέτος εµπλουτίζεται µε νέες µεθόδους και δραστηριότητες και  θα διαρκέσει από 21 Μαΐου µέχρι και 

10 Ιουνίου. Στο διάστηµα αυτό τα σχολεία Α/θµιας Εκπαίδευσης επισκέπτονται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης για την υλοποίηση 3ωρου εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει γνωριµία – παρουσίαση του µεταξοσκώληκα και των διάφορων σταδίων εκτρο-

φής του, ενηµέρωση για τη σηροτροφία, τις προοπτικές και τη δυναµική που αναπτύσσεται γύρω απ’ αυτήν και συµµε-

τοχή στη διαδικασία του ταΐσµατος. 

Στο τελικό στάδιο του προγράµµατος οι µαθητές συµµετέχουν σε εργασίες δηµιουργικής έκφρασης όπως ζω-

γραφική και άλλες δραστηριότητες. Επίσης θα µπορούν να παίρνουν µεταξοσκώληκες µαζί τους για να συνεχίσουν την 

εκτροφή στο σχολείο ή στο σπίτι τους. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί συνοδοί των σχολείων να έχουν µαζί τους κατάσταση των παιδιών θεωρηµέ-

νη από τη διεύθυνση του σχολείου τους και µια κατάσταση εάν είναι δυνατόν σε ηλεκτρονική µορφή την οποία  αν 

θέλουν µπορούν να αποστείλουν στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kpe-soufli@otenet.gr µια µέρα 

πριν την επίσκεψη τους στο Κέντρο. 

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το Κ.Π.Ε. Σουφλίου και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, παρα-

καλούνται να επικοινωνήσουν µαζί µας στα τηλέφωνα 25540 – 24383 και 25540 – 24345. 

                                                                                                                                                                                                                                              
Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. 
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