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ΚΟΙΝ:  
 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας  

2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Δυτ. 
Θεσσαλονίκης        

3.   Φ.Αρχείου 

 

 

  

Θεσσαλονίκη:  11-11-2015 
Αρ. Πρωτ.:  15422 
 
Προς : Τους κ. Δ/ντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 

ΘΕΜΑ: «Ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία και περιβαλλοντικές ομάδες από 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών» 

 

Η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κας 
Ιππέκη Βασιλικής, σας ενημερώνει ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο 
Μανιταριών στην Καλαμπάκα πραγματοποιεί προγράμματα ξενάγησης και εκπαιδευτικές 
βιωματικές δράσεις για σχολεία και περιβαλλοντικές ομάδες με στόχο την προβολή και 
ανάδειξη του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. 

Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται στο έγγραφο του Μουσείου, που 
επισυνάπτεται. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας και κυρίως οι 
εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
 

                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

                                                       ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

  

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ιππέκη Βασιλική 

Τηλέφωνο: 2310  643040 (εσωτ.902) 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
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Πίνδου 20, ΤΚ 42200, Καλαµπάκα 
Τηλέφωνο: 2432024959 
www.meteoramuseum.gr 
Email: info@meteoramuseum.gr  
 
 
       Καλαµπάκα, 07/11/2015 
 
 
                                                                         ΠΡΟΣ 
       Τη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
        Δυτικής Θεσσαλονίκης 
       Υπόψη κας Ιππέκη Βασιλικής 
       Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
       ΚΟΙΝ.: 
        κ.κ. Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
        Σχολικών Μονάδων  
        
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση 
 
 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών ενηµερώνει τους 

εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ότι δέχεται οµάδες 
µαθητών απ' όλη την Ελλάδα, για ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές και βιωµατικές δράσεις. 

 
Το Μουσείο λειτουργεί εδώ και 11 µήνες περίπου στην Καλαµπάκα. 
Το Ζωολογικό, στο οποίο εκτίθενται πάνω από 350 είδη πτηνών και θηλαστικών και εκείνο των 

Μανιταριών, στο οποίο υπάρχουν περί τα 250 διαφορετικά είδη. 
Η συλλογή των ζώων είναι εξαιρετικής ποιότητας, αφού προέρχονται από τους καλύτερους 

ταριχευτές της Ευρώπης, ενώ η σπανιότητα πολλών εξ αυτών είναι µεγάλη. Καλύπτει δε πλήρως 
την πανίδα της περιοχής και όχι µόνον. 

 
Τα µανιτάρια είναι γλυπτά, σε απόλυτη οµοιότητα χρώµατος και µεγέθους µε τα φυσικά. 
Παρουσιάζονται σε τρεις φάσεις ανάπτυξης, προκειµένου να γίνεται κατανοητός ο κύκλος ζωής 

τους. Έχουν κατασκευαστεί ένα-ένα στο χέρι από πολύ καλούς γλύπτες που διαθέτει η περιοχή. 
 
Εκείνο, όµως, που κάνει εξαιρετικό το µουσείο δεν είναι µόνο η ποιότητα των εκθεµάτων του. 

Είναι κυρίως ο τρόπος παρουσίασής που το καθιστά µοναδικό στην Ελλάδα, αλλά και 
ανταγωνιστικό µε ανάλογα ευρωπαϊκά. 
Τα ζώα και τα µανιτάρια παρουσιάζονται µέσα στο φυσικό περιβάλλον που ζουν (π.χ. δάσος, 

υγρότοποι, αλπική ζώνη κτλ.) σε διοράµατα, τα οποία αποτελούν προσοµοίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και καρποφορίας. 
Έτσι, προκύπτει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα, το οποίο ενθουσιάζει µικρούς και 

µεγάλους, γεγονός που αποτυπώνεται καθηµερινά στο βιβλίο εντυπώσεων του Μουσείου, αλλά και 



στη σελίδα µας στο facebook. 
Φράσεις όπως «µαγευτική εικόνα», «θεατρικό σκηνικό», «τεράστιο έργο τέχνης», 

«πρωτοποριακό έργο», «µοναδική προσπάθεια», «παραµυθένιο περιβάλλον» κ.α., είναι µόνο 
µερικές από αυτές που ακούγονται και γράφονται καθηµερινά. σχολιασµών από όλα τα µεγάλα 
ΜΜΕ της χώρας, έντυπα και ηλεκτρονικά, γεγονός που κατά τεκµήριο µαρτυρεί την ποιότητα και 
την αισθητική του επάρκεια. 

 
Επίσης, εκείνο που ολοκληρώνει το όραµα των ιδρυτών του Μουσείου είναι η έκθεση 

ζωγραφικής και γλυπτών που υπάρχει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην οποία συµµετέχουν 
ντόπιοι καλλιτέχνες και το θέµα της σχετίζεται άµεσα µε το Μουσείο. Με τον τρόπο αυτό ήθελαν 
να συνδέσουν τη φύση και το περιβάλλον µε την πολιτιστική κληρονοµιά, έτσι όπως αυτή βιώνεται 
και εκφράζεται από το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναµικό. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η λειτουργία του και το πληροφοριακό υλικό στηρίζονται 

στην επιστηµονική γνώση που εγγυάται η συνεργασία του Μουσείου µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
το οποίο αποτελεί και τον επίσηµο επιστηµονικό του σύµβουλο. 
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το Μουσείο µπορεί να ικανοποιήσει και τον πλέον 

απαιτητικό επισκέπτη, τόσο µε την αισθητική του, όσο και µε τις πληροφορίες που διαθέτει για τα 
εκθέµατά του. 
Έπειτα από όλα αυτά, µπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισµένο 

Μουσείο, όπου τα πάντα είναι στατικά. Είναι ένα Μουσείο µε µια ιδιαίτερη δυναµική, που 
προσπαθεί να ικανοποιήσει ποικιλοτρόπως τις απαιτήσεις των επισκεπτών του. Για αυτό και κάθε 
επίσκεψη σε αυτό, αποτελεί µοναδική εµπειρία.  

 
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και φωτογραφικό υλικό, µπορείτε να βρείτε στο 

www.meteoramuseum.gr και στη σελίδα του Μουσείου στο facebook. 
Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2432024959 ή στο email: info@meteoramuseum.gr  

µε τις κυρίες Μπακογιάννη Ελένη και Παπακώστα Ελευθερία. 
 
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά τους κ. Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
των Σχολικών Μονάδων Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποστέλλοντάς τους το παρόν έγγραφο. 
 
 

 
            Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία. 
 
        Για το Μουσείο, 
        Ο Διευθυντής 
        Νίκος Πάλλας  
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