
 

 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου σε συνεργασία με το ΚΠΕ Καρ-

πενησίου, τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων, Καινοτόμων Δράσεων & Περιβαλλοντικής Εκ-

π/σης των Δ/νσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δι-

κτύου (ΕΘΔ) « Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τριήμερο σεμινάριο με 

θέμα: «Όλυμπος. Καταφύγιο άγριας πανίδας και πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία». Το σε-

μινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλ-

λοντική Εκπαίδευση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους» και διεξήχθη στο κτήριο του ΚΠΕ στον Παλαιό Παντελεήμονα 

από τις 11-13 Μαΐου 2018. Ήταν διάρκειας 25 ωρών. Απευθυνόταν σε 58 άτομα :εκπαιδευτικούς & 

Υπευθύνους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  - μέλη του Δικτύου «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο», εκπαιδευ-

τικούς & Υπευθύνους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, εκπαιδευτι-

κούς- μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο ΚΠΕ, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΘΔ 

και μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΕΘΔ.  

Το σεμινάριο στο θεωρητικό μέρος του περιελάμβανε εισηγήσεις σχετικά με την άγρια πανίδα 

και την άγρια ζωή, τη μελέτη, την προστασία της και την ενσωμάτωσή της σε ένα περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα.  Στο βιωματικό μέρος έγινε επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

και επιτόπου έρευνα μέσω βιωματικών εργαστηρίων σε δύο πεζοπορικές διαδρομές που ήταν τα κύ-

ρια πεδία: Φαράγγι του Ενιπέα (διαδρομή από θέση Πριόνια έως την παλαιά  Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου 

του Εν Ολύμπο) και Δασικό Μονοπάτι (διαδρομή Παλαιός Παντελεήμονας - Παλαιοί Πόροι).  

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν  η γνωριμία και η μελέτη ειδών της άγριας ζωής και πανίδας του 

Ολύμπου και του οικοτόπου τους, η προσέγγιση του Όλυμπου ως καταφυγίου-βιοτόπου αυτών των 

ειδών και του θεσμικού πλαισίου προστασίας του καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των 

παραπάνω σε σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα.  

Ευχαριστούμε για την παρουσίαση της δουλειάς τους, τις εισηγήσεις τους και την υλοποίηση 

βιωματικών εργαστηρίων: 

 τους εκπροσώπους της Δ/νσης Δασών Πιερίας: τη δασολόγο Κοσμίδου Δέσποινα, τους 

δασοπόνους Μπατσαρά Άννα & Ρουσάκη Γιώργιο  και τον φύλακα  Γραμματικόπουλο 

Γιάννη,  

 τους ξεναγούς του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βασιλειάδη Σάββα και ιδιαίτερα 

την Νασοπούλου Θέμιδα που ως εκπρόσωπος του ΦΔΕΔΟ εργάστηκε και μας βοήθησε 

και το Σάββατο και την Κυριακή,  

 τους συναδέλφους -εκπαιδευτικούς Σκλιοπίδου Ευανθία- Νηπιαγωγό και Φανίκο Στέργιο  
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 τις εκπροσώπους του εργαστηρίου Βιολογίας του ΑΠΘ: τη MSc Δασολόγο Αργυρίου Κο-

ρίνα & τη MSc Βιολόγο Μποζατζίδου Μαρία, 

 τις εκπροσώπους του Διεθνούς καταφύγιου  «Αρκτούρος», την ξεναγό Παπαχρήστου 

Βασιλική και την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής του Αρκτούρου Κρομυάδου Χαρούλα και   

 τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  και 

πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Μπα-

καλούδη Δημήτρη για την τριήμερη παρουσία και τη βοήθειά του στο σεμινάριο. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους κυρίους  Λάππα Νίκο, Καλαϊτζή Αθανάσιο & Παπαμι-

χαήλ Αθανάσιο  από το Δήμο Δίου – Ολύμπου για τη γενική και ειδική συνδρομή τους στη λειτουργία 

του ΚΠΕ και στην οργάνωση του σεμιναρίου, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων 

Πιερίας Γιανναράκη Τάσο και τον  πρόεδρο του ΚΤΕΛ Πιερίας Καραβέργο Κυριάκο για την ιδιαίτερη 

και πρόθυμη συνδρομή τους στην προσπάθειά μας αυτή και τους ιδιοκτήτες των «Αγνάντι», «Πέτρι-

νο», «Όλυμπος», «Πλειάδες» και «Καστανία Γη» για τις αφιλοκερδώς προσφερόμενες υπηρεσίες 

τους. 

Τέλος ευχαριστούμε το ΚΠΕ Καρπενησίου για την συνδρομή του στη διοργάνωση αυτή, τα μέλη 

του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, τις Υπεύθυνες Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, Καινοτόμων Δράσεων και Περιβαλλοντικής Εκπ/σης όλων των Δ/νσεων  Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και όλους τους συναδέλφους - εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν  

στη συγκεκριμένη δράση και συνεισφέρανε στην επιτυχή διεξαγωγή της.  

Επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν η τέταρτη και τελευ-

ταία για το σχ. έτος 2017-2018 δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύ-

μπου που αφορούσε στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς 

που μας στήριξαν και φέτος με τη συμμετοχή τους και το αδιάλειπτο ενδιαφέρον τους. 

Σας ευχόμαστε ένα «Ήρεμο και Ξεκούραστο Καλοκαίρι».  

 

 

 

 

 

 

  Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου 


