
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παλαιά  Εθνική Οδός  Πατρών – Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας 
Τηλ.: 26930 31939 Φαξ: 26930 31959  
e-mail: fdks@otenet.gr
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Τζοβάνη

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές δραστηριότες στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας, σε απόσταση 4 
χλμ από το Εθνικό Πάρκο και 37 χλμ από την Πάτρα. Aποτελεί κεντρικό σημείο παροχής πληροφοριών για 
την  περιοχή,  η  οποία  έχει  χαρακτηριστεί  Υγρότοπος  Ραμσάρ  Διεθνούς  Σημασίας  και  έχει  ενταχθεί  στο 
ευρωπαϊκό  Δίκτυο  ΦΥΣΗ2000.  Εάν  επιθυμείτε  να  γνωρίσετε  το  μεγαλύτερο  δάσος  κουκουναριάς  στην 
Ελλάδα ή υλοποιείτε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με το φυσικό περιβάλλον, μπορείτε 
να  επισκεφθείτε  το  Κέντρο  Πληροφόρησης  με  ομάδες  μαθητών όλων των  βαθμίδων.  Για  την  καλύτερη 
οργάνωση της επίσκεψης, η ομάδα θα πρέπει να επικοινωνεί εγκαίρως με το Κέντρο Πληροφόρησης και να 
μην ξεπερνάει τα 50 άτομα. 

Η  επίσκεψη  διαμορφώνεται  ανάλογα  με  τις  ηλικίες  και  τα  ενδιαφέροντα  της  ομάδας  και  μπορεί  να 
περιλαμβάνει:

Α. ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης,  σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με εκθεματικές επιφάνειες και 
ενημερωτικό υλικό, για μια συνολική παρουσίαση της προστατευόμενης περιοχής,

Β. περιήγηση  στο  Εθνικό  Πάρκο,  σε  ειδικά  επιλεγμένες  διαδρομές,  για  γνωριμία  με  το  δάσος,  τους 
υγρότοπους και την παραλιακή ζώνη της προστατευόμενης περιοχής,

Γ. θεματικές παρουσιάσεις για τις αξίες και λειτουργίες των οικότοπων που παρατηρούνται στην περιοχή 
(δάσος, υγρότοποι, αμμόλοφοι) όταν υλοποιούνται αντίστοιχα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Δ. επιλεγμένες δραστηριότητες για το δάσος και τις πυρκαγιές από το εκπαιδευτικό υλικό «Ένα Μέλλον για 
τα Δάση μας» του WWF Ελλάς και για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβολή του ντοκιμαντέρ «Το 
Τρίγωνο της Φωτιάς».

Επιπλέον, για χρήση στην τάξη και για την προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο, 
έχει δημιουργηθεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο 
«Γνωριμία  με  τη  Φύση  της  Προστατευόμενης  Περιοχής  Υγροτόπων  Κοτυχίου-Στροφυλιάς». 
Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό και δραστηριότητες σε φύλλα εργασίας για τους 
μαθητές  (Δ’-ΣΤ’  Δημοτικού  και  Α’-Γ’  Γυμνασίου)  και  δανείζεται  απευθείας  στα  σχολεία  κατόπιν 
συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείρισης. 

Σας  ενημερώνουμε  επίσης,  ότι  μπορείτε  να  συμμετάσχετε  στην  προσπάθεια  ανακύκλωσης 
χρησιμοποιημένων μπαταριών φέρνοντας στο Κέντρο Πληροφόρησης όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 
γραμμάριων,  είτε  μίας  χρήσης,  είτε  επαναφορτιζόμενες,  οι  οποίες  συλλέγονται  στον  ειδικό  κάδο  της 
εταιρείας ΑΦΗΣ. 

Ώρες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Καραβάς

Λάππα, 6/10/2011 
Αρ. Πρωτ.: 545 

Προς: 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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