
 

 

 

 

 Θέμα: Ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πηεξίαο κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα 

Άγξηαο Ζσήο  

 

Με αθνξκή θαη θέηνο ηελ Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής πνπ γηνξηάδεηαη στις 3 Μαρτίοσ ην Κέ-

ληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ σο θνκβηθόο ζπλεξγάηεο ζην Εζληθό Θεκαηηθό 

Δίθηπν «Άγξηα Παλίδα ζε θίλδπλν» (ηνπ ΚΠΕ Καξπελεζίνπ) πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη  ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ Πηεξίαο Ακαλαηίδνπ Μαξγαξίηα θαη ην Φνξέα Δηαρείξηζεο 

Εζληθνύ Δξπκνύ Οιύκπνπ ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α/ ζκηαο Πηεξίαο. Σηόρνο ησλ 

επηζθέςεσλ  είλαη  νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ  θάπνηα από ηα είδε ηεο Άγξηαο Παλίδαο ηνπ Οιύκπνπ, λα κά-

ζνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ηα απεηινύλ ώζηε λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο.    

Οη επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζα είλαη νρηώ (8) ζε νρηώ (8) ζρνιηθέο κνλάδεο ηηο εκέξεο 

28/2, 1/3, 2/3 θαη 3/3 Μαξηίνπ 2017. Σηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα κπνξνύλ λα γίλνπλ ηελ ίδηα κέξα έσο 2 ε-

λεκεξώζεηο ζε καζεηηθέο νκάδεο ησλ 25 καζεηώλ.  

Η θάζε ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ζε ppt εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο ηνπ Οιύκπνπ, θα-

ηαζθεπέο θαη θηλεηηθό παηρλίδη ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

 Όζα ινηπόλ ζρνιεία επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε καο απηή κπνξνύλ λα ζηείινπλ ζην mail 

ηνπ ΚΠΕ (kpeanol@sch.gr) ηε ζπκκεηνρή ηνπο έσο ηελ Πέκπηε 09/ 02/ 2017 ζηηο 14:00 δειώλνληαο ηελ/ηηο 

ηάμε/εηο θαη ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ. Η επηινγή ζα γίλεη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο απνζηνιήο ηεο ζπκκεην-

ρήο. Θα πξνεγεζνύλ ηα ζρνιεία πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πεξζηλή δξάζε. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 
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