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ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ «Δίκτυο αδόμητων χώρων: για τα
πουλιά και τουσ ανθρώπουσ» τησ Ελληνικήσ Ορνιθολογικήσ Εταιρείασ»

Η Δ/νςθ ΠΕ Δυτ. Θεςςαλονίκθσ δια τθσ Τπευκφνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςασ
ενθμερϊνει για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Δίκτυο αδόμθτων χϊρων: για
τα πουλιά και τουσ ανκρϊπουσ» τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για όςουσ ενδιαφζρονται ςτο ζγγραφο τθσ Ελλθνικισ
Ορνικολογικισ Εταιρείασ που επιςυνάπτεται.
Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε.
ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
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Ακινα, 14 Οκτωβρίου 2014

Θζμα: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ «Δίκτυο αδόμητων χώρων: για τα πουλιά
και τουσ ανθρώπουσ» τησ Ελληνικήσ Ορνιθολογικήσ Εταιρείασ

Οι αδόμθτοι χϊροι ςυνειςφζρουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων των
αςτικϊν κζντρων ενϊ παράλλθλα αποτελοφν καταφφγιο για τα πουλιά αποτελϊντασ
προνομιακό πεδίο ανάπτυξθσ δράςεων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.
Βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ «Δίκτυο αδόμθτων χϊρων: για τα πουλιά και τουσ
ανκρϊπουσ» είναι θ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ μζςα ςτο αςτικό
περιβάλλον κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθ
ςθμαςία των χϊρων πραςίνου μζςα ςτθν πόλθ, τόςο για τον άνκρωπο όςο και για τα πουλιά.
Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιςκζψεισ των μακθτικϊν ομάδων ςε επιλεγμζνα πάρκα και
υλοποίθςθ ςχετικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων. υγκεκριμζνα, οι δραςτθριότθτεσ που
περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: γνωριμία με τα είδθ πουλιϊν κάκε περιοχισ (μζςω
παρουςίαςθσ – PowerPoint), ςυμπλιρωςθ φφλλων αξιολόγθςθσ του πάρκου και παρατιρθςθσ
πουλιϊν, καταςκευι και τοποκζτθςθ τεχνθτϊν ξφλινων φωλιϊν για πουλιά, καταςκευι και
τοποκζτθςθ ξενοδοχείου εντόμων, δθμιουργία δικτφου επικοινωνίασ των μακθτικϊν ομάδων
που κα ςυμμετάςχουν με χριςθ δικτυακισ πφλθσ, υλοποίθςθ εκδθλϊςεων ςτθ λιξθ του
προγράμματοσ με τθ ςυμμετοχι των μακθτικϊν ομάδων.
Για κάκε ςχολικι τάξθ που κα ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα προβλζπεται μία επίςκεψθ
εκπροςϊπου τθσ Ορνικολογικισ ςτο ςχολείο και μία ι δφο επιςκζψεισ ςτα επιλεγμζνα πάρκα.
Ο προγραμματιςμόσ των επιςκζψεων ςτο ςχολείο και ςτα πάρκα κακϊσ και θ επιλογι των
δραςτθριοτιτων κα γίνεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον Τπεφκυνο του Προγράμματοσ τθσ
Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ.
Σο πρόγραμμα χρθματοδοτείται από το Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ και εντάςςεται ςτισ
εγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ
Εταιρίασ.
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Για τθν καλι υλοποίθςθ του προγράμματοσ, παρακαλοφμε όπωσ μασ υποδείξετε 2 ςχολικζσ
τάξεισ (Δ’ ι Ε’ ι Σ’ τάξθ) που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα για κάκε ζνα από τα
εξισ πάρκα: πρϊθν τρατόπεδο Καρατάςιου, πρϊθν τρατόπεδο Παφλου Μελά και Βοτανικόσ
Κιποσ ταυροφπολθσ του Διμου Παφλου Μελά. Ιδανικά, οι ςχολικζσ τάξεισ προτείνεται να
ανικουν ςε ςχολικζσ μονάδεσ που γειτνιάηουν ςτα παραπάνω πάρκα.
Σε περίπτωςη ανάγκησ μετακίνηςησ των μαθητών ςτα πάρκα με ποφλμαν, το κόςτοσ
καλφπτεται από την Ορνιθολογική. Για την υλοποίηςη του προγράμματοσ, ο απαραίτητοσ
ςχετικόσ εξοπλιςμόσ που θα πρέπει να έχουν τα ςχολεία είναι projector, για την παρουςίαςη
ςτο ςχολείο.
Ευχαριςτοφμε πολφ για τθν υποςτιριξθ ςτο ζργο μασ.
Με εκτίμθςθ,
Ευγενία Πανϊριου
Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία

ΤΓ. Παρακαλοφμε, για καλφτερθ επικοινωνία, τα ςχολεία, να δθλϊνουν ςυμμετοχι, ςτθ
ςυνεργάτιδα του προγράμματοσ ςτθ Θεςςαλονίκθ, κα. οφία Γεωργζλθ, ςτο τθλζφωνο 6945922883
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