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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Οη Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο (Π.Π.) απνηεινύλ έλα από ηα πιένλ ζεκαληηθά κέζα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηαο. Ζ αλάγθε γηα 

επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη αλάπηπμε νξζήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ησλ ελδεκηθώλ θαη 

απεηινύκελσλ εηδώλ, θαζώο θαη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ Π.Π νδήγεζε ζηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Ταμίδη ζηελ 

Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή Χεικνύ – Βνπξατθνύ» πινπνηείηαη από ην 2012 ζην Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κιεηηνξίαο-Αθξάηαο, σο ηξηήκεξν θαη ηεηξαήκεξν 

πξόγξακκα, γηα ελήιηθεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Τν πξόγξακκα ππεξεηεί ηνπο 

ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πεξηνρώλ απηώλ, ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζώο θαη 

ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη ελειίθσλ 

νκάδσλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ην δηάινγν, ηε ιήςε ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπιινγηθήο επζύλεο γηα όζα πξάηηνπλ. Με βάζε ηελ έσο ηώξα αμηνιόγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηεηηθά.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο, Χεικόο – Βνπξατθόο, Πξνζηαζία, 

Γηαρείξηζε, Βηνπνηθηιόηεηα, Δλδεκηθά είδε, Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Φνξείο Γηαρείξηζεο,  

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
     ηελ πεξηνρή ηνπ όξνπο Υεικόο ππάξρεη Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή κε ηελ 

νλνκαζία « Δζληθό Πάξθν Υεικνύ – Βνπξατθνύ», Γεσπάξθν ραξαθηεξηζκέλν από 

ηελ UNESCO θαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο, πνπ έρεη ζπζηαζεί από ην 2002. Γεδνκέλεο 

θαη ηεο μερσξηζηήο ζεκαζίαο ησλ Π.Π. δηεζλώο, σο ζεκαληηθώλ κέζσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο δηαπίζησζεο ηεο 

άγλνηαο ηεο ζεκαζίαο απηήο από ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν, αιιά 

θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, ε Π.Ο. ηνπ ΚΠΔ πξνρώξεζε ζηνλ ζρεδηαζκό ην 2011 θαη 

ζηελ πινπνίεζε ην 2012 ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ. Ο κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ 
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απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, επηβάιιεη σο επείγνπζα αλάγθε ηελ πξνζηαζία ησλ 

Π.Π. Ζ πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ, ην εμαηξεηηθό 

Γεσπεξηβάιινλ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πηέζεηο από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε από ηελ 

κηα πιεπξά, αιιά θαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ηόπνπ από ηελ άιιε, παξέρνπλ έλα ζύλζεην 

πιαίζην αμηνπνηήζηκν γηα έλα πνιπήκεξν πξόγξακκα, κε πνηθίινπο ζηόρνπο 

βαζηζκέλνπο πάλσ ζηηο αξρέο ηεο Π.Δ. θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξεία. Σν 

πξόγξακκα απηό απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο Γεκνηηθνύ (Δ΄ θαη Σ΄ 

Σάμε), Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη πινπνηείηαη ζηα πεδία ηεο Π.Π. ηνπ όξνπο 

Υεικόο, ζην Φαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΠΔ ζηελ 

Κιεηηνξία. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην ΚΠΔ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Π.Π.Υ.Β. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη βησκαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό θαη αμηνπνηνύληαη κέζνδνη θαηαμησκέλεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε  θαη ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξεία.  

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΔΛΜΟΤ - 

ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 
Ση είλαη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο; 

     Οξηζκόο: Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή είλαη κηα ρεξζαία θαη /ή ζαιάζζηα πεξηνρή 

εηδηθά αθηεξσκέλε ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο, θαη 

ησλ θπζηθώλ θαη ζρεηηδόκελσλ κε απηνύο πνιηηηζηηθώλ πόξσλ θαη  γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο νπνίαο ππάξρνπλ λνκηθά ή άιια απνηειεζκαηηθά κέζα (θαηά IUCN). Οη Π.Π. 

έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ σο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηδηαίηεξα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

  

Η Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή Υεικνύ – Βνπξαϊθνύ (Π.Π.Υ.Β.) 
     Πεξηιακβάλεη ην όξνο Αξνάληα ή Υεικόο, ην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ θαη ην 

Γάζνο ησλ Καιαβξύησλ. ύκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ λ. 1650/86 ε 

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Υεικνύ-Βνπξατθνύ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Δζληθώλ Πάξθσλ. Δζληθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή 

βηνινγηθήο ζεκαζίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεύεηαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ από 

θάζε δξαζηεξηόηεηα ή επέκβαζε πνπ είλαη δπλαηόλ λα κεηαβάιεη ή λα αιινηώζεη ηε 

θπζηθή θαηάζηαζε, ζύλζεζε ή εμέιημε ηνπ.  

     Ζ πεξηνρή είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura 2000 πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν 

νηθνινγηθό δίθηπν Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ παγθνζκίσο θαη απνηειεί ηνλ 

ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ "γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο" πνπ ζθνπό έρεη «λα ζπκβάιεη 

ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ, θαζώο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζην επξσπατθό έδαθνο ησλ 

θξαηώλ κειώλ όπνπ εθαξκόδεηαη ε ζπλζήθε» 

     Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο πεξηνρήο σο Δζληθό 

Πάξθν είλαη : α) Πξόθεηηαη γηα εθηεηακέλε ρεξζαία πεξηνρή ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό αλεπεξέαζηε από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. β) ηελ  πεξηνρή 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο από ζπάληα, απεηινύκελα θαη ελδεκηθά είδε ρισξίδαο θαη 

έρνπλ θαηαγξαθεί 17 νηθνηόπνη ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 92/43, δύν από ηνπο 

νπνίνπο ζεσξνύληαη νηθνηόπνη πξνηεξαηόηεηαο. γ) ηελ πεξηνρή έρεη παξαηεξεζεί 

κεγάινο αξηζκόο από ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο, ηα 

νπνία πξνζηαηεύνληαη από ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο. δ) Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη απνηεινύλ παξαδνζηαθέο 



δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, πνπ πνιιέο θνξέο απνηεινύλ ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. ε) Σν πιήζνο ησλ 

δηάζπαξησλ ζε όιε ηελ πεξηνρή ζηνηρείσλ ηζηνξηθνύ, θπζηθνύ θαη ελ γέλεη 

πνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο θαη 

ζύλδεζεο κε ηηο νηθνινγηθά ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

ελόο εληαίνπ νηθνηνπξηζηηθνύ δηθηύνπ. ζη) Σν ηζρπξό λνκηθό θαζεζηώο πνπ ηζρύεη γηα 

ηελ πεξηνρή. δ) θαη ηέινο ε πεπνίζεζε όηη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο σο Δζληθό 

Πάξθν Υεικνύ-Βνπξατθνύ, πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηελ νηθνηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαζώο θαη θαιύηεξεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. (απηόλνκνο 

θνξέαο δηαρείξηζεο κε δπλαηόηεηα επειημίαο, δεκηνπξγία νηθείνπ θαλνληζκνύθ.ι.π) 

Ζ Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή Υεικνύ - Βνπξατθνύ ραξαθηεξίδεηαη σο «Δζληθό Πάξθν 

Υεικνύ − Βνπξατθνύ» κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 40390/01-10-2009 (ΦΔΚ 

Γ' 446/02-10-2009) θαη νξίδνληαη δώλεο πξνζηαζίαο ζηε ρεξζαία πεξηνρή ηνπ 

νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Υεικνύ θαη ζην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ πνηακνύ. 

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
     θνπόο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ ζηελ Π.Π Υεικνύ – 

Βνπξατθνύ είλαη λα εληζρπζεί ε θαηαλόεζε θαη ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ησλ καζεηώλ ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, κε ηε 

δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθά νξζώλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ όζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, κέζα από ηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο, ηελ απνδνρή ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο θαζώο θαη ηεο ελεξγνύ ζπκβνιήο 

ζηελ πξνζηαζία ηνπο.  

 

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο γηα ηηο Π.Π. 

Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο είλαη ζπλνπηηθά νη παξαθάησ: 

1. ηηο Π.Π. ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη αθκαία αλαβαζκηζκέλα πγηή θαη ζρεηηθά 

αλεπεξέαζηα από έληνλεο παξεκβάζεηο. Ζ επαθή θαη ε παξαηήξεζε ηεο 

θύζεο εδώ έρεη κηα πην άκεζε κνξθή. 

2. Οη Π.Π. είλαη θαηεμνρήλ εθείλεο πνπ απηνλόεηα πεξηιακβάλνπλ 

νινθιεξσκέλεο ηηο έλλνηεο ηεο πξνζηαζίαο, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο 

3. Ζ άκεζε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

ηεο γεσπνηθηιόηεηαο είλαη έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο Π.Δ. 

4. Υξεηάδεηαη ε αλάπηπμε κηαο λέαο θνπιηνύξαο γηα ηηο Π.Π. δηόηη ζήκεξα 

ρηιηάδεο πεξηνρέο ππάγνληαη ζηηο πξνζηαηεπόκελεο θαη ε λνκνζεζία ζηεξίδεη 

ηελ πξνζηαζία ηνπο 

5. Οη Π.Π. δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο κέζσ πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο. 

6. Πεξηιακβάλεη ηελ πιένλ πινύζηα νκάδα από γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

7. Γηαηί ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο πεξηνρέο πνπ δελ ηηο γλσξίδνπλ 

νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Π.Π.Υ.Β. πνπ ελίζρπζαλ ηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο είλαη ηα παξαθάηω: 

1. Έρεη ζηνηρεία ηδηαίηεξνπ βηνινγηθνύ -νηθνινγηθνύ - γεσινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

2. Υαξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία 12 ηύπσλ νηθνηόπσλ πνιινί από ηνπο 

νπνίνπο θαηέρνπλ πνιύ πςειή νηθνινγηθή αμία θαη παξνπζηάδνπλ πςειή 

βηνπνηθηιόηεηα 



3. Δθηεηακέλεο ρεξζαίεο,πδάηηλεο ή κηθηνύ ραξαθηήξα πεξηνρέο, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο ή έρνπλ  ειάρηζηα επεξεαζηεί από ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο νπνίεο δηαηεξείηαη κεγάινο αξηζκόο θαη πνηθηιία 

αμηόινγσλ βηνινγηθώλ, νηθνινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ θαη αηζζεηηθώλ 

ζηνηρείσλ  

4. Απνηειεί έλα βηόηνπν δηεζλνύο ζεκαζίαο θαη ελδηαθέξνληνο, από ηνπο 

πινπζηόηεξνπο ηεο Δπξώπεο, ζηνλ νπνίν ελδεκνύλ θαη αλαπαξάγνληαη πνιιά 

θαη ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο, παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο 

5. Ζ ρισξίδα ηνπ Υεικνύ ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπγθέληξσζε πςεινύ αξηζκνύ 

ελδεκηθώλ θπηώλ. 

6. Αλεθηίκεηνο είλαη θαη ν ρισξηδηθόο πινύηνο ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Βνπξατθνύ, 

ζην νπνίν έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηά ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε 

7. ηελ έθηαζε ηνπ εζληθνύ πάξθνπ απαληώληαη πιήζνο αζπόλδπισλ θαη 

ζπνλδπιόδσσλ εθ ησλ νπνίσλ 17 είδε μερσξηζηήο ζεκαζίαο πεξηιακβάλνληαη 

ζην Κόθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο 

8. Ζ πεξηνρή θηινμελεί πινύζηα νξληζνπαλίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη όρη κόλν 

κεγάιν αξηζκό ελδεκηθώλ, αιιά θαη κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ  

9. Τθίζηαηαη απεηιέο ππνβάζκηζήο (νηθηζηηθή, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, δηάλνημε 

δξόκσλ, ιαζξνζεξία, ππεξβόζθεζε, παξάλνκε ζπιινγή ζπάλησλ, ελδεκηθώλ 

θαη απεηινύκελσλ εηδώλ)  

10. Λεηηνπξγεί θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο Π.Π.Υ.Β. πνπ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

ΚΠΔ γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη πξνζηαζίαο. 

11. πλδπάδεη πδξνηνπηθά θαη ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα πνηθίινπ πςνκέηξνπ 

12. Δληάζζεηαη ζην Γίθηπν NATURA 2000 

13. Δίλαη δώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πηελά 

14. Ζ Π.Π. είλαη θαη Γεσπάξθν ραξαθηεξηζκέλν από ηελ UNESCO κε ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο θαη αηζζεηηθήο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο 

15. Έρεη ηδηαίηεξν ηζηνξηθό ελδηαθέξνλ αιιά θαη πνιιά πνιηηηζκηθά κλεκεία, 

θαζώο θαη ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο (νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο, 

κνλαζηήξηα, ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θιπ)  

16. Τπάξρεη κεγάιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή (ρηνλνδξνκηθό θέληξν, 

εθδξνκηθόο ηνπξηζκόο, ζέξεηξν) 

17. Σν ΚΠΔ έρεη εύθνιε θαη άκεζε πξόζβαζε ζηα πεδία ηεο Π.Π.Υ.Β.  πινπνηεί 

δε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Π.Π.  

 
 ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γλωζηηθνί ηόρνη 
Οη γλσζηηθνί ζηόρνη αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ελλνηώλ πνπ 

αθνξνύλ ηηο Π.Π. θαη είλαη: 

1. Έλλνηα ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο (Πνηεο πεξηνρέο θαη γηαηί 

ραξαθηεξίδνληαη έηζη). 

2. Ζ Έλλνηα ησλ Δλδεκηθώλ εηδώλ. 

3. Έλλνηεο ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο (Γνκή, Λεηηνπξγία, εμέιημε, άηνκα , νηθόηνπνη, 

ελδηαηηήκαηα, είδνο, πιεζπζκνί, βηνθνηλόηεηα, δηαδνρή, νκνηόζηαζε, 

πξνζαξκνγή, θύθινη, ξνέο). 

4. Ζ Έλλνηα ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο θαη ε ζεκαζία ηεο. 

5. Ζ ζέζε ηνπ Αλζξώπνπ σο κέξνπο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη νη επηπηώζεηο ησλ 

αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

6. Καηαλόεζε ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο πνπ δηέπεη ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 



7. Απόθηεζε βαζηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνλ επηζθέπηε κηαο Πξνζηαηεπόκελεο 

Πεξηνρήο. Αλαγλώξηζε βαζηθώλ εηδώλ άγξηαο δσήο. Καηαλόεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο όριεζεο.  Ση είλαη απηόρζνλα θαη ηη μεληθά (εηζαρζέληα) είδε. 

Καηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπιινγήο αγξίσλ δώσλ θαη θπηώλ. πλέπεηεο 

ηεο απώιεηαο ελδηαηηήκαηνο γηα έλα είδνο 

8. Καηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ Γηθηύνπ Natura – 2000 

       9. Ο ξόινο ηνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνύ Βνπξατθνύ 

 

πλαηζζεκαηηθνί ηόρνη 
Οη ζηόρνη απηνί αλαθέξνληαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ζε όηη αθνξά ηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο Π.Π. θαη είλαη: 

1. Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε Πξνζηαηεπόκελεο 

Πεξηνρέο. 

2. Απνδνρή θαη ζεβαζκόο ησλ δηαθόξσλ ξπζκίζεσλ ησλ δσλώλ πεξηνξηζκέλεο 

πξόζβαζεο, ησλ δηαρεηξηζηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ 

ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ 
3. εβαζκόο πξνο ηηο επαίζζεηεο «ζηηγκέο» ηεο θύζεο όπσο νη πεξίνδνο ηεο 

αλζνθνξίαο ή ε πεξίνδνο ηεο επώαζεο ησλ πηελώλ θ.α. 

4. Απόθηεζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ πξνο ηελ άγξηα ηδηαίηεξα θύζε θαη εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο πεξηνρήο.  

5. Καιιηέξγεηα ζπκπάζεηαο θαη ζεβαζκνύ πξνο ηελ άγξηα ρισξίδα θαη παλίδα 

6. Απόδνζε αμίαο ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θύζεο θαη όρη ζηε 

ζπιινγή δεηγκάησλ 

7. Δμνηθείσζε κε ηελ αλαςπρή ζηε θύζε, ρσξίο ηηο «ππνδνκέο» πνπ ζπλνδεύνπλ 

επηζθέςεηο ζε άιινπο ρώξνπο. 

8. Αίζζεζε ηεξόηεηαο θαη ηδηαηηεξόηεηαο ησλ πεξηνρώλ απηώλ  

9.   Καιιηέξγεηα ζεηηθώλ ζηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία κηαο Πξνζηαηεπόκελεο      

      Πεξηνρήο.  

10.  Καιιηέξγεηα Αμηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

11. Αλάπηπμε , ζπκπάζεηαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ      

      απεηινύκελσλ εηδώλ  κέζσ  θαη  ηεο  βησκαηηθήο δηαπίζησζεο  ησλ  θηλδύλσλ    

      πνπ  ηα απεηινύλ  

12. Αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ πέληε Αηζζήζεσλ κέζα από ζεαηξηθά θαη   

       αηζζεζηνθηλεηηθά παηρλίδηα. 

13. Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κε ηα Παηρλίδηα Ρόισλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε        

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, θαη θαινύληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα      

αλαπηύμνπλ ηα επηρεηξήκαηα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη λα πξνηείλνπλ      

ιύζεηο γη απηά. 

 

Φπρνθηλεηηθνί ηόρνη 
Οη ζηόρνη απηνί αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο θαη είλαη: 

1. Απόθηεζε δεμηνηήησλ «θαινύ επηζθέπηε» Γειαδή α) Αλάπηπμε ηθαλόηεηαο 

γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εξκελείαο πηλαθίδσλ θαη ραξηώλ β) Αλάπηπμε 

ηθαλόηεηαο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε ππμίδσλ θαη GPS γ) 

Δμνηθείσζε κε ηελ θίλεζε εληόο κόλν ησλ θαζνξηζκέλσλ κνλνπαηηώλ θαη δ) 

Ηθαλόηεηα θίλεζεο νξγαλσκέλα θαηά νκάδεο ρσξίο όριεζε 

2. Απόθηεζε δεμηνηήησλ «θαινύ θπζηνιάηξε» Γειαδή α) Αλάπηπμε ηθαλόηεηαο  

παξαηήξεζεο ηεο θύζεο β) Απόθηεζε ηθαλόηεηαο εξκελείαο ηνπ ηνπίνπ γ) 

Δμνηθείσζε θαη αλάπηπμε ηθαλόηεηαο δηαθξηηηθήο θίλεζεο ζηε θύζε   



(αζόξπβν πεξπάηεκα, ζησπειή πνξεία, απνθπγή ελόριεζεο δώσλ, απνθπγή 

αλακόριεπζεο ή αλαζήθσζεο θνξκώλ ιίζσλ ή άιισλ θαηαθπγίσλ άγξηαο 

δσήο) δ) Απόθηεζε ηθαλόηεηα επηζηξνθήο ρσξίο λα αθήζνπκε πίζσ καο ίρλε 

θαη ε) Δμνηθείσζε θαη απόθηεζε ηθαλόηεηαο πξνθύιαμεο από ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 
3.   Δμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ην δηάινγν θαη ηε ιήςε ζπιινγηθώλ   

      απνθάζεσλ.  

4.   Αλάπηπμε ζπιινγηθήο επζύλεο γηα όζα πξάηηνπλ. 

5.   Απόθηεζε ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνύ νξγάλσλ (Ππμίδεο, θηάιηα, ζηεξενζθόπηα,    

      θσηνγξαθηθή κεραλή). 

6.   πλεξγαζία ζηηο νκάδεο. 

7.    Δμνηθείσζε κε ρξήζε internet , βηβιηνζήθεο  

8.   Απόθηεζε ηθαλόηεηαο κειέηεο ηνπ πεδίνπ θαζώο θαη ζπιινγήο θαη   

      επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.. 

9.    Απόθηεζε ηθαλόηεηαο αλαγλώξηζεο νξγαληζκώλ. 
10.  Απόθηεζε άλεζεο ζηελ επηθνηλσλία κε θνξείο.  

11.  Άζθεζε ζηελ αζιεηηθή ηνμνβνιία 

12. Αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο κέζα από  

      θαηαζθεπέο, δσγξαθηέο, θσηνγξαθίεο, ζεαηξηθά δξώκελα. 
 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ 
     Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο όπσο δίλνληαη ζην πξόγξακκα ζηηο 

νκάδεο. Σν πξόγξακκα παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή ελόο ηξηήκεξνπ παηρληδηνύ 

δξάζεο θαη έξεπλαο, έρεη επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε θαη δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξηθή κάζεζε, ηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα σο παηδαγσγηθέο 

κεζόδνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: 

Δπηζθέςεηο πεδίνπ Έξεπλα πεδίνπ, Δξγαζία ζε νκάδεο, Πεηξάκαηα, Γηαζαθήληζε - 

αλάιπζε αμηώλ, Παηρλίδη ξόισλ θαη Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη.  

 

 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
     Σελ πξώηε εκέξα γίλεηαη ρσξηζκόο ζε νκάδεο θαη ελεκέξσζε γηα ην πξόγξακκα. 

Σν απόγεπκα γίλνληαη παξνπζηάζεηο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ Π.Π.Υ.Β. Αθνινπζεί 

δηαδξνκή ζην πεδίν γύξσ από ηελ Κιεηηνξία θαη πξνζαλαηνιηζκόο. Σελ δεύηεξε 

εκέξα ην πξσί πινπνηείηαη δηαδξνκή κε δξαζηεξηόηεηεο ζην ειαηνδάζνο 

Καιαβξύησλ (Εώλε πξνζηαζίαο Α1) θαη αθνινπζεί επίζθεςε κε ελεκέξσζε ζηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο. Από ηα Καιάβξπηα κε ηνλ νδνλησηό νη ζπκκεηέρνληεο θζάλνπλ 

ζηνλ ζηαζκό ηεο Εαξνύριαο όπνπ θαη αξρίδεη ε κεηαθίλεζε ζην θαξάγγη ηνπ 

Βνπξατθνύ (Εώλε πξνζηαζίαο Α3). Αθνινπζεί δηαδξνκή κε ηα πόδηα κέζα ζην 

θαξάγγη κε δξαζηεξηόηεηεο ζην πεδίν κέρξη ηελ ζέζε «Σξηθιηά» θαη από εθεί λσξίο 

ην απόγεπκα επηζηξνθή κε ηνλ νδνλησηό. Αθνινπζνύλ ζην ΚΠΔ, κέρξη ην βξάδπ, 

εξγαζίεο ζε νκάδεο θαη παξνπζηάζεηο. Σελ ηξίηε εκέξα έρνπκε νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ θαη παξνπζηάζεηο. Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε 

ηνμνβνιία, αμηνιόγεζε, γεύκα θαη αλαρώξεζε. ην ηεηξαήκεξν πξόγξακκα ηελ ηξίηε 

εκέξα γίλεηαη κηα αθόκε δηαδξνκή ζην πεδίν ηεο Π.Π. ζηηο πεγέο ηνπ Αξνάληνπ θαη 

ζην ειαηνδάζνο θαη ην απόγεπκα νκάδεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάζεηο ελώ ε ηεηάξηε 

εκέξα είλαη όπσο θαη ε ηξίηε ηνπ ηξηήκεξνπ. 

 

 



             ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην πεδίν 
     Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ζην πεδίν ηεο Π.Π. νη καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηώλνληαη ζε κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθίλεζε 

ζε άιιεο πεξηνρέο. ηόρνο είλαη λα αθήζνπλ ηα ιηγόηεξα δπλαηά «ίρλε» από ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη λα αηζζαλζνύλ ζαλ εηζέξρνληαη ζε έλαλ ηόπν πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή ζεκαζία.. Έηζη καζαίλνπλ λα κελ αιινηώλνπλ θαζόινπ ηελ 

θπζηνγλσκία ηνπ ηνπίνπ, κελ ζπιιέγνληαο ινπινύδηα, θαξπνύο ή άιια ηκήκαηα 

θπηώλ θαη δώα. Αθνινπζνύλ νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, από έλα θαιάζη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγνπλ ηπραία νη ζπκκεηέρνληεο. 
1. Καηαγξαθή απεηιώλ ζηελ Π.Π. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζην πεδίν. 

Σξεηο απεηιέο, θσηνγξάθεζε θαη παξνπζίαζε ζπλεπεηώλ. Οη παξνπζηάζεηο 

κπνξνύλ λα γίλνπλ κε εηθαζηηθό, κε ζεαηξηθό, ε κε όπνην άιιν ηξόπν.. 

2. Καιιηηερληθέο θωηνγξαθίεο. Έλα δσληαλό ειεθηξνληθό άικπνπκ ηεο 

νκνξθηάο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. 

3. Καηαγξαθή αλζξωπνγελώλ δξάζεωλ ζηελ Π.Π. Σα ζεκάδηα από ηηο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθίλεζήο ζην πεδίν. Παξνπζίαζε ζεηηθώλ θαη αεηθνξηθώλ αιιά θαη 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό θαη 

πνηεο είλαη απηέο πνπ κπνξεί λα είλαη σθέιηκεο γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά 

αξλεηηθέο γηα ηελ Π.Π. ηνπ Υεικνύ. 

4. Φπζηθνρεκηθή εμέηαζε λεξνύ. Μέηξεζε θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ κε 

ζπιινγή δείγκαηνο από ηνλ πνηακό Βνπξαΐθό θαη δηαπίζησζε ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ.  

5. Γεωινγηθέο παξαηεξήζεηο θαη πείξακα. Παξαηήξεζε, θσηνγξάθεζε θαη 

θαηαγξαθή γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο. Πείξακα 

ηεο επίδξαζεο ηνπ αξαηνύ νμέσο ζε πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο.  

6. Μηθξνβηνινγηθή εμέηαζε λεξνύ. Έιεγρνο δείγκαηνο λεξνύ από ηνλ 

Βνπξατθό γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ πνηακνύ   
7. Καηαγξαθή Παξαγωγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ: Πνηεο από απηέο 

δεκηνπξγνύλ πηέζεηο θαη απεηιέο γηα ηα Οηθνζπζηήκαηα ηνπ Υεικνύ 

Βνπξατθνύ θαη πνηεο όρη. 

8. Καηαγξαθή Απεηιώλ: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζην πεδίν ηξεηο 

απεηιέο θαηά ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο ηνπ Υεικνύ. Να ηηο 

θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξνπζηάζεηε, κε όπνην ηξόπν ζέιεηε (δσγξαθηά, 

θαηαζθεπή, ζεαηξηθό ) ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ γηα ηελ πεξηνρή αλ 

δελ αληηκεησπηζηνύλ.  

9.  «Αθνύγνληαο ηελ θαξδηά ηεο Φύζεο»: ε ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ν έλαο από ηνπο δύν δέλεη κε καληήιη 

ηα κάηηα ηνπ. Ο ηπθιόο «βιέπεη» κε ηηο άιιεο αηζζήζεηο. πγθεληξώλεηαη 

ζηνπο ήρνπο πνπ αθνύεη, νζθξαίλεηαη ηηο κπξσδηέο πνπ επηθξαηνύλ, 

αληηιακβάλεηαη ην ρώξν κε ηελ αθή. Μεηά βγάδεη ην καληήιη θαη παξαηεξεί 

ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ γύξσ. εκεηώλνπλ κηα ιέμε πνπ εθθξάδεη ηελ 

αίζζεζε πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε πεξηνρή θαη ζην ηέινο ρξεζηκνπνηώληαο θάζε 

γξάκκα ηεο ιέμεο, ζαλ αξρή θάζε ζηίρνπ, δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο πνίεκα, 

πνπ ην παξνπζηάδνπλ ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ππόινηπε νκάδα. 

10. Πεξηβάιινλ – Μύζνο – Ρόινο: ε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζπιιέγνπλ θπζηθά πιηθά. Με εξέζηζκα ηα πιηθά απηά θαη ην ηνπίν 

ζπλζέηνπλ ην δηθό ηνπο κύζν, κε αληίζηνηρνπο ξόινπο θαη ηνλ παξνπζηάδνπλ 

κέζα από έλα δξώκελν, ζηεξηδόκελνη ζην ηξίπηπρν: «Πεξηβάιινλ – Μύζνο – 



Ρόινο». Σα πιηθά θαη ην ηνπίν ζα απνηειέζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ 

δξώκελνπ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα ππνδπζνύλ ηνπο ξόινπο, κε βάζε ην 

κύζν. 

11. «Μπξίδω……Αθνύω….»: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαινύληαη ηα 

κέιε ηεο νκάδαο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο ήρνπο πνπ αθνύγνληαη θαη 

ηηο κπξσδηέο…..« Αθνύω ηε   ζηωπή……»:  Όιε ε νκάδα απνζύξεηαη ζε έλα 

ζεκείν θαη αθνύεη  ζε απόιπηε ζηγή ην ηνπίν. Καηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο θαη ην παξνπζηάδεη ζηνπο ππόινηπνπο «Παξαηεξώ ….θαη γξάθω…»: 

Όιε ε νκάδα απνζύξεηαη ζε έλα ζεκείν θαη  ζε απόιπηε ζηγή παξαηεξεί κε 

ηα κάηηα ην ηνπίν. Μπνξεί λα εκπλεπζηεί από απηό θαη λα παξνπζηάζεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο κε κηα δσγξαθηά, έλα πνίεκα, έλα ινγνηερληθό 

θείκελν…...«Πεξπαηώ θαη ….γεύνκαη…»:Ζ νκάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο αλαθαιύπηεη γεύζεηο από θαξπνύο ηνπ δάζνπο, βόηαλα θ.α. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο ζηηο αίζνπζεο εξγαζίαο 
1. Σα απεηινύκελα είδε κηινύλ. Σξία απεηινύκελα είδε από ηελ παλίδα  ηεο 

πεξηνρήο κηινύλ ηα ίδηα θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Γηαηί θηλδπλεύνπλ; 

Πσο ζα ζσζνύλ 

2. Φαληαζζείηε κηα Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή. Εσγξαθίζηε ηελ ή θάληε κηα 

θαηαζθεπή όπσο ηελ θαληάδεζηε! Γξάςηε θαη έλα πνίεκα ή έλα κηθξό πεδό 

γηα απηήλ ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή. 

3. Παξνπζίαζε ηεο θνληηλόηεξεο , ζην ζρνιείν θαη ηελ πεξηνρή ησλ επηζθεπηώλ, 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο θαη ηνπ θνληηλόηεξνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

4.  Παξνπζίαζε ηνπ ξόινπ θαη ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Υεικνύ – Βνπξαϊθνύ. Πνηνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ; Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο; 

5. «Ιδξύζηε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηελ δηθή ζαο πεξηνρή». Ση ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεύζεη; 

6. Βξείηε ιίγα βαζηθά ζηνηρεία γηα  ηξία θύξηα δώα ηεο πεξηνρήο. Πσο 

ηξέθνληαη, ζε ηη πεξηβάιινλ δνπλ θ.ι.π.. Πνηεο αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο 

κπνξνύλ λα απεηιήζνπλ απηά ηα είδε. 

 8.  Η δηθή ζαο Π.Π. Πνηα πεξηνρή ζηνλ ηόπν ζαο ή θνληά ζε απηόλ ζεσξείηε όηη   

       πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί σο πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή θαη γηαηί; Ηδξύζηε ην  

       δηθό ζαο θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, δώζηε ηνπ όλνκα θαη ηη    

       πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα πξνζηαηεύεη από ηελ πεξηνρή απηή 

9. Βηνπνηθηιόηεηα. Παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κε όπνηνλ        

            ηξόπν ζεσξείηαη θαηάιιεινο. 

 

            ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
     Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε από ηελ άλνημε ηνπ 2012 κε εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο αμηνινγήζεηο δείρλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε έλα πξόγξακκα 

αλαθάιπςεο θαη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θύζεο. Παξάιιεια δηαπηζηώζεθε 

αιιαγή ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηηο Π.Π. από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κηα αύμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζώο θαη θαηαλόεζε ησλ απεηιώλ πνπ 

πθίζηαληαη. Δπηπιένλ δηαπηζηώζεθε ε εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηθαλνύ αξηζκνύ 

πξνγξακκάησλ ζα έρνπκε πιήξε εηθόλα ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

πξόγξακκα απνηειεί θαη κηα πξόηαζε γηα πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζε 



άιιεο Π.Π. κε ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηέξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 
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