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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εκδρομζσ Ερμηνείασ Περιβάλλοντοσ
Δζκα προγράμματα περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ κα υλοποιθκοφν κατά τθ
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2014 – 2015 από το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Πρεςπϊν. O
ςχεδιαςμόσ των προγραμμάτων επικεντρϊνεται ςε περιβαλλοντικά κζματα και ςε ηθτιματα κοινωνικοφ
και περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ που αφοροφν:
1. Στα παραδοςιακά επαγγζλματα & τθ ςυνφπαρξθ ανκρϊπου – φφςθσ.
2. Στθν προςταςία τθσ φφςθσ & ςτθ βιοποικιλότθτα.
3. Στουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, τθν αρχιτεκτονικι & τον πολιτιςμό ςε διαςυνοριακό επίπεδο.
Τα προγράμματα είναι ευζλικτα και προςαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ, τθν θλικία και το χρόνο
των μακθτϊν. Ιδιαίτερθ ζµφαςθ δίνεται ςτθ βιωματικι γνϊςθ, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ ςθµείο
εκκίνθςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ενϊ ςτθν πορεία εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ µε ςτοιχεία τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Οι µζκοδοι και τα μζςα εργαςίασ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν επιλεγεί κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να δίνεται ςτα παιδιά θ δυνατότθτα να εμπλακοφν ενεργά ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ,
υποδυόμενα ποικίλουσ ρόλουσ όπωσ εκείνον του µικροφ επιςτιμονα-ερευνθτι ικανοφ να διερευνά, να
ςυςχετίηει, να ανακαλφπτει αλλά και να ερμθνεφει τισ εμπειρίεσ του.
Τα προγράμματα ανά κεματικζσ δραςτθριότθτεσ και χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ αναφζρονται
παρακάτω:
Α/Α

Σίτλοσ προγράμματοσ

Χρονική περίοδοσ
υλοποίηςησ

Σοποθεςία

Βαθμίδεσ
εκπαίδευςησ

Βιωματική προςζγγιςη

1

«Διαδρομι ςτο
αςθμζνιο δάςοσ»

Σεπτζμβριοσ Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ

Παραλίμνιο
δάςοσ ςθμφδασ
Λαιμοφ

Β’ βάκμια

Διαδρομι πεηοπορίασ –
δραςτθριότθτεσ ςτο
δάςοσ

2

«Ανοιξιάτικθ
μετανάςτευςθ πουλιϊν»

Ιανουάριοσ -

Μικρολίμνθ,
Κοφλα, Κρίνα

Α’ βάκμια,
Βϋ βάκμια,
Νθπιαγωγεία

Παρατιρθςθ πουλιϊν
με τθλεςκόπια –
δραςτθριότθτεσ &
καταςκευζσ

3

«Όμορφοι ςαν
νάρκιςςοι…»

20 Απριλίου – 10 Μαΐου

Οξυά Μικρολίμνθ

Α’ βάκμια &
Β’ βάκμια

επίςκεψθ ςτο λιβάδι των
νάρκιςςων –χλωρίδα &
ηϊνεσ βλάςτθςθσ ςτο
Εκνικό Πάρκο Πρεςπϊν

4

«Στο Νερόμυλο του
χωριοφ μασ»

Απρίλιοσ- Ιοφνιοσ και
Σεπτζμβριοσ- Νοζμβριοσ

Άγιοσ Γερμανόσ

Α’ βάκμια,
Β’ βάκμια,
Νθπιαγωγεία

Διαδρομι πεηοπορίασ δραςτθριότθτεσ

Μάιοσ

1

5

«Υπερ-αιωνόβιο δάςοσ
κζδρων»

6

«Βυηαντινι Πρζςπα»

7

«Φαςόλι, το φαςόλι…»

8

Μάρτιοσ- Μάιοσ
και Σεπτζμβριοσ Νοζμβριοσ
Απρίλιοσ, Μάιοσ
Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ

Ψαράδεσ

Β’ βάκμια

Διαδρομι πεηοπορίασ
δραςτθριότθτεσ

Νθςάκι Αγίου
Αχιλλείου

Β’ βάκμια

Διαδρομι πεηοπορίασ

Απρίλιοσ, Μάιοσ,
Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ

Άγιοσ Γερμανόσ
– Λαιμόσ –
Συνεταιριςμόσ
Πελεκάνοσ

Α’ βάκμια,
Β’ βάκμια,
Νθπιαγωγεία

Γεωργία, καλλιζργεια
φαςολιοφ, προϊόντα
γεωγραφικισ ζνδειξθσ –
δραςτθριότθτεσ
καταςκευζσ

«Χτίηω με φυςικά υλικά»

Απρίλιοσ, Μάιοσ,
Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ

Άγιοσ Γερμανόσ
– Μθλιϊνα Ψαράδεσ

Α’ βάκμια,
Β’ βάκμια

Παραδοςιακοί οικιςμοί
αρχιτεκτονικι
δραςτθριότθτεσ
φωτογραφίςεισ

9

«Μετά τον πόλεμο»

Απρίλιοσ, Μάιοσ,
Σεπτζμβριοσ, Οκτϊβριοσ

Βροντερό –
Σπθλιά Κόκκαλθ
(Νοςοκομείο
Δθμοκρατικοφ
Στρατοφ)

Β’ βάκμια

Διαδρομι πεηοπορίασ &
Μνθμεία εμφυλίου
πολζμου

10

«Η κτθνοτροφία ςτθν
Πρζςπα»

Μάιοσ & Σεπτζμβριοσ

Βροντερό

Β’ βάκμια

Επίςκεψθ ςε
κτθνοτροφικζσ μονάδεσ
& δραςτθριότθτεσ

Από τον απολογιςμό δράςεων περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ μακθτϊν
ςτο Εκνικό Πάρκο Πρεςπϊν κατά το ςχολικό ζτοσ 2013 – 2014 προκφπτει ότι επιςκζφκθκαν το
Φορζα Διαχείριςθσ και ςυμμετείχαν ςε προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 36
Σχολεία, με 1.959 μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Παράλλθλα, 296 παιδιά επιςκζφτθκαν το
Φορζα Διαχείριςθσ μαηί με τθν ομάδα του ΚΠΕ Μελίτθσ και 323 παιδιά και εκπαιδευτικοί
ενθμερϊκθκαν μζςα από δραςτθριότθτεσ και θμερίδεσ.
Σασ ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά και ςασ περιμζνουμε πάλι τθ νζα ςχολικι χρονιά με νζεσ
δραςτθριότθτεσ.
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τριανταφυλλιά Γκϊγκου – Τμιμα Εκπαίδευςθσ, Ενθμζρωςθσ &
Δθμοςιότθτασ - Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Πρεςπϊν Τθλ. 23850 51870 & 6942486339
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