


• Πινακίδες σήμανσης 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Κέντρα Ενημέρωσης  

• Υποβολή προτάσεων 

Πεδία συνεργασίας ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ και ΦΔ 

































Περιεχόμενα 

Ντοσιέ 

Ενημερωτικό κείμενο 

Παιδαγωγικές δραστηριότητες 

Υποστηρικτικό υλικό 

Οδηγός εκπαιδευτή 



Ταυτότητα έργου 

Αναθέτουσα αρχή  

 Φορέας Διαχείρισης  

 Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου 

 

Ανάδοχος  

 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

 

Διάρκεια  

 8 μήνες  

 (19/9/2012-19/5/2013) 

Χρηματοδότηση  
Υποέργο 1  

 Δράσεις για την προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας  

Πράξη  

 Προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου 

Άξονας Προτεραιότητας 9  

 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και 

βιοποικιλότητας του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013  

 

 Συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 

εθνικούς πόρους 



Σκοπός 

Ανάδειξη, μέσα από σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, του 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου  

και της σημασίας του, καθώς και 

προσέγγιση θεμάτων που 

σχετίζονται με τη διατήρηση και 

αειφορική διαχείρισή του 
 

Περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και 

εγγραμματισμός των 

παιδιών 



Ενημερωτικό κείμενο 



Ενημερωτικό κείμενο 

Προσφέρει στον εκπαιδευτή τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα 

τον βοηθήσουν να κατανοήσει τις 

ιδιαιτερότητες και την αξία του 

Εθνικού Πάρκου. 

 

Περιγράφεται το Εθνικό Πάρκο και η σημασία 

του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το 

καθεστώς προστασίας που το διέπει, 

παρουσιάζεται ο γεωλογικός και ο βιολογικός 

πλούτος του, σκιαγραφείται ο μύθος, η ιστορία 

και η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, 

αναλύονται οι κυριότερες πιέσεις και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει.  
 



Παιδαγωγικές δραστηριότητες 

15 φύλλα εργασίας, 57 σύνθετες δραστηριότητες 



Παιδαγωγικές δραστηριότητες 

Τα αντικείμενα μελέτης καλύπτουν όλα τα 

θεματικά πεδία του ενημερωτικού κειμένου. 

Σε κάθε φύλλο εργασίας, δραστηριότητες:  

- για μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά 

- ατομικές και ομαδικές 

- για την τάξη και το πεδίο  



Οδηγός για τον εκπαιδευτή 



Οδηγός για τον εκπαιδευτή 

ΜΕΡΟΣ Α 

- Σκοπός και δομή υλικού 

- Διδακτικές τεχνικές 

- Τρόποι χρήσεις και αξιοποίησης 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

- Οδηγίες για την υλοποίηση των 15 φύλλων εργασίας 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

CD  με υποστηρικτικό υλικό 

 

Για κάθε φύλλο εργασίας 

- Σκοποί 

- Υλικά 

- Διδακτικές επισημάνσεις 



CD με υποστηρικτικό υλικό 



CD με υποστηρικτικό υλικό 

Καρτέλες για την υλοποίηση των φύλλων 

εργασίας 

 

Επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό 

 

Χάρτης του Εθνικού Πάρκου 

 

Παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου 

 

Το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή 

 



• Ασπράγγελοι Ζαγορίου 

• Κλειδωνιά Κόνιτσας 

• Μέτσοβο 

• Μαυραναίοι Γρεβενών  

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 





• Προσανατολισμός, εκκίνηση και διάχυση των επισκεπτών 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

• Ερμηνεία 

• Εκπαίδευση 

• Αναψυχή 

Τα Κέντρα Πληροφόρησης καλούνται να συνθέσουν ένα 

οργανωμένο δίκτυο υποδομών 

Σκοποί 



Χώρος υποδοχής & εξυπηρέτησης επισκεπτών 

Υπηρεσίες 

Εκθετήριο - Διάλογος με το κοινό 

Εκθεσιακός χώρος - Χώρος ανάπαυσης  

Χώρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  

Γραφεία ΦΔ 

Βιβλιοθήκη - Αποθηκευτικός χώρος 



Θεματικές ενότητες 

Α. Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

Β. Ο Φορέας Διαχείρισης και η ανάγκη προστασίας 

Γ. Ο «διάλογος» με τον επισκέπτη 

Κοινές σε όλα τα ΚΠ 



Θεματικές ενότητες 

Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου 

Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου 

Οι ψηλές κορυφές (Σμόλικας, Τύμφη, Δρακόλιμνες) 

Ειδικές, π.χ. στο ΚΠ Κλειδωνιάς: 

Τα καθαρά ποτάμια (Βοϊδομάτης και Αώος) 

Οι χαράδρες και τα βαθιά φαράγγια (Βίκου, Αώου) 

Τα φυτά και τα ζώα 

Οι άνθρωποι και ο πολιτισμός τους (βραχοσκεπές-Κλειδί, 

Καστράκι, γεφύρια, μονές, χωριά Κόνιτσας, Μαστοροχώρια) 



Κοινό στοιχείο: ο κάνναβος 



Κέντρο 

Πληροφόρησης 

Κλειδωνιάς 





    









Κέντρο 

Πληροφόρησης  

Ασπραγγέλων 





Κέντρο Πληροφόρησης  

Μαυραναίων 





Κέντρο Πληροφόρησης 

Μετσόβου 





• Πινακίδες σήμανσης 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Κέντρα Ενημέρωσης  

• Υποβολή προτάσεων 

Πεδία μελοντικήςσυνεργασίας ΜΓΦΙ-

ΕΚΒΥ και ΦΔ 



Σας ευχαριστώ 

Μαρία Κατσακιώρη, mariak@ekby.gr 


