
 

    

 

Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο 

του Εθνικού Θεματικού Δικτύου 

«Άγρια Πανίδα σε Κίνδυνο» 

Πρόσκληση 

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας και Καστρίου, σε συνεργασία με 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων τους για το έτος 2016-2017, σχεδιάζουν την υλοποίηση τριήμερου 

Επιμορφωτικού Σεμινάριου-Εργαστηρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Άγρια 

Πανίδα σε Κίνδυνο», το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Καρπενησίου, για 40 Εκπαιδευτικούς, από την 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις του 

ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας στην Κλειτορία και στα πεδία της περιοχής. 

Θέμα του σεμιναρίου είναι: 

«Οι προκαταλήψεις ως παράγοντας απειλής για την Άγρια Πανίδα. 

Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στην Άρση των Παρεξηγήσεων και Παρανοήσεων 

για τα Άγρια Ζώα.» 
 

 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα: 

1. α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νότιας Ελλάδας (Δυτική 

Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιοι Νήσοι, Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου), που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο 

Δίκτυο και υλοποιούν σχετικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, κατά χρονική σειρά 

προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. 
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β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της υπόλοιπης Ελλάδας, που τα 

σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν σχετικό περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα, κατά χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. 

2. Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και 

Πελοποννήσου που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον 

σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τη θεματική του δικτύου.  

Επίσης απευθύνεται: 

1. Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που 

συμμετέχουν στο Δίκτυο ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων ή έχουν σχολεία 

της Διεύθυνσής τους ενταγμένα στο Δίκτυο (Μέχρι 4). 

2. Σε εκπαιδευτικούς-μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο, έως 

δύο από κάθε ΚΠΕ και μέχρι 4 ΚΠΕ. 

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν και ένδεκα εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ Καστρίου, Καρπενησίου και 

Κλειτορίας που διοργανώνουν και συνεργάζονται για την υλοποίηση του σεμιναρίου. 

Ο κύριος επιμορφωτικός άξονας στο σεμινάριο αυτό θα είναι η εστίαση στις ομάδες των ζωικών 

οργανισμών που απειλούνται από προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα δε στα ερπετά και τα 

θηλαστικά, για τα οποία υπάρχουν παρανοήσεις που μας εμποδίζουν να αντιληφθούμε το 

πραγματικό ρόλο τους στο φυσικό οικοσύστημα. 

Ακόμη στους στόχους του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών που συνεργάζονται με το δίκτυο, η επικαιροποιημένη ενημέρωση για θέματα άγριας 

πανίδας σε κίνδυνο, η προώθηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου και η ανάδειξη καλών 

εκπαιδευτικών πρακτικών όπως προκύπτουν από τη λειτουργία και δράση του Δικτύου. 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει: 

1. Εισηγήσεις για: 

• Την αξία της προστασίας της άγριας πανίδας σε καιρούς κρίσης και την αντιμετώπιση 

των παρανοήσεων σε σχέση με το αν μπορεί να συμβαδίσει η άγρια πανίδα με την 

ανάπτυξη. 

• Το λύκο κα την παρουσία του στο χρόνο, στο μύθο και στην πραγματικότητα. 

• Τις παρανοήσεις για την επικινδυνότητά της μικρής πανίδας και την αλληλεπίδρασή της 

με τον άνθρωπο. 

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε. για την παρεξηγημένη άγρια 

πανίδα και τις καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την άρση των 

παρανοήσεων. 

2. Διαδρομή με λεωφορείο και με πεζοπορία στα παρακάτω πεδία: 

• Περιβαλλοντικό μονοπάτι Μαύρης Λίμνας στην περιοχή Καστριά. 

• Ορειβατικό μονοπάτι μέσα στο Εθνικό Πάρκο από Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων 

έως Καλάβρυτα. Εργαστήρια στο πεδίο στον Ξηρόκαμπο. 

• Πλατανοδάσος στο Πλανητέρο. 

• Διαδρομή στο πεδίο, με ήπια διαδρομή διάρκειας έξη ωρών (με την επιστροφή) στον 

Χελμό. Διαδρομή: Περιστέρα – θέση Τέσσερα Έλατα - θέση Καστράκι - Μεσορούγι -

Σόλο. 

Από τα παραπάνω πεδία θα επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες και τις ανάγκες του σεμιναρίου. 
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3. Εργαστήρια: 

• Στο πεδίο: 

• για μεθόδους καταγραφής, παρουσίας και μελέτης του λύκου. 

• για μεθόδους φωτογράφησης και ταξινόμησης ειδών άγριας πανίδας. 

• για ποιότητα ενδιαιτήματος – Απειλές - Ανίχνευση της φύσης, με βάση τις ανάγκες 

της άγριας ζωής. 

• με βιωματική προσέγγιση στα θέματα που θα αναπτυχθούν, καθώς και 

δραστηριότητες στο Περιβαλλοντικό μονοπάτι, περιβαλλοντικά παιχνίδια και 

παιχνίδια αισθήσεων. 

• Στις αίθουσες εργασίας του ΚΠΕ:  

• για τον σχεδιασμό ενός Παιχνιδιού Ρόλων, με θέμα τα παρεξηγημένα είδη της άγριας 

πανίδας. 

• για την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο σχεδιασμό ενός προγράμματος Π.Ε., 

με θέμα παρεξηγημένα είδη της άγριας πανίδας. 

• για το σχεδιασμό καμπάνιας, στα πλαίσια προγραμμάτων Π.Ε. για την προστασία των 

παρεξηγημένων ζώων και την άρση των προκαταλήψεων. 

Οι δαπάνες του σεμιναρίου θα καλυφθούν από τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου των ΚΠΕ 

Κλειτορίας-Ακράτας και ΚΠΕ Καστρίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020». 

 

 


