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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

 
Θεσσαλονίκη,  15 Οκτωβρίου 2010  
Αριθμ.πρωτ: 60 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Όλγας 198  
Ταχ. Κώδικας : 541 10 

Τηλέφωνο : 2313 319863 
2313 319676 

Fax : 2313 319884 
E-mail : 

 
neolaia@nath.gr 

ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Νομού Πιερίας 
 
  

 
 
 

«Θέμα: Προτεινόμενα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα  
για σχολεία σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης και το WWF Ελλάς» 
 

Το Γραφείο Νεολαίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το WWF Ελλάς, οργανώνει κατά 
την χειμερινή περίοδο 2010 - 2011, στον πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού 
«Μύλος» τις εξής εκδηλώσεις : 

 
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
 
1. Έκθεση φωτογραφίας «Πάρνηθα» του Έκτωρα Δημησιάνου η οποία 
αποτελείται από 19 έργα . 
 
 2. Οπτικοακουστική προβολή η οποία περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό με 
θέμα τη Γη και το Νερό ,βασισμένο στις αντίστοιχες εκθέσεις «Γη-Ίχνη» και 
«Νερό-Ρεύματα» του Μουσείου .  
 
Το WWF Ελλάς Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  
 
Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης με στόχο την παροχή γνώσεων, αλλά και την 
ευαισθητοποίησή τους με παιδαγωγικό υλικό και οπτικοακουστικά μέσα. Τα 
προγράμματα εστιάζουν στα εξής θέματα: 
 
(α)  Βιοποικιλότητα – απειλούμενα είδη και εξέλιξη της ζωής στη γη  
(β) Κλιματική αλλαγή και οικολογικό αποτύπωμα 
(γ) Δασικά οικοσυστήματα 
 

Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν από το WWF Ελλάς και θα 
υλοποιούνται από ειδικά καταρτισμένη παιδαγωγική ομάδα. 
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  Συνοπτικά παρουσιάζουμε το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας: 
 
(α)  Βιοποικιλότητα, απειλούμενα είδη και η εξέλιξη της ζωής στη Γη 
 
Η προέλευση, η έννοια και η σημασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Οι 
λόγοι εξαφάνισης των ειδών και η σημασία της αντιστροφής της ραγδαίας 
εξαφάνισης των ειδών. Η εξέλιξη των ειδών στο πέρασμα των γεωλογικών 
αιώνων. Γιατί έχει σημασία να διατηρηθούν τα είδη ως κρίκοι στην αλυσίδα 
της εξέλιξης της ζωής στη Γη. Τι μπορούμε να κάνουμε. 
 
(β) Κλιματική αλλαγή και οικολογικό αποτύπωμα 
 
Η κλιματική αλλαγή ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η σημαντικότερη 
ίσως πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η μείωση του οικολογικού 
μας αποτυπώματος είναι ζωτικής σημασίας. Κατανοούμε το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, τις συνέπειές του, μαθαίνουμε για την έννοια του οικολογικού 
αποτυπώματος και τους τρόπους μείωσής του σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο. 
 
(γ) Δασικά οικοσυστήματα 
 
Το δάσος ως οικοσύστημα, οι λόγοι υποβάθμισης του δασικού 
οικοσυστήματος, οι δασικές πυρκαγιές και η σημασία της πρόληψης. Τι 
μπορούμε να κάνουμε για την προστασία των δασών. 
 
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις οπτικοακουστικού υλικού και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών. 
 
 
Παράλληλα, εκτός από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και του WWF Ελλάς, οι μαθητές 
μπορούν:  
 
Α.  Να παρακολουθήσουν την παιδική θεατρική παράσταση  «ΚΟΥ-ΚΟΥ» 
με την θεατρική ομάδα «Νεφέλες». 

 
Ένα απρόσμενοι παραμύθι πλάθεται μπροστά στα μάτια των παιδιών . 
Τα έμψυχα και τα άψυχα . Οι άνθρωποι και τα αντικείμενα . 
Η φαντασία μπλέκεται με την πραγματικότητα υφαίνοντας πολύχρωμες 
εικόνες και ονειρική ατμόσφαιρα. Ένα έργο για την ομαδικότητα και τη φιλία . 
 
Το κόστος του εισιτηρίου  της παράστασης για τους μαθητές, ανέρχεται 
στα 7 ευρώ. 
 
Β.  Να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
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Γ. Να εκπαιδευτούν από τις εθελοντικές ομάδες 
         1.  ΕΔΟΜΑΚ       ειδίκευση                Δασοπυρόσβεση - Προφύλαξη 
         2.  ΕΕΕΔ           ειδίκευση                Πρώτες βοήθειες 
         3.  ΟΔΙΚ           ειδίκευση                Απεγκλωβισμοί - Πυρασφάλεια 
         4.   ΕΟΦ           ειδίκευση                Δασοπυρόσβεση 
         5 . Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας          ειδίκευση            Ναυαγοσωστική 
Ημίωρα ενημερωτικά σεμινάρια με παροχή συμβουλών για φυσικές και μη 
καταστροφές. (Πρώτες βοήθειες, Σεισμός, Φωτιά στο Δάσος/σπίτι - Ναυαγοσωστική). 
 
Δ. Να ξεναγηθούν στους χώρους του Μύλου 
 
    1. Gallery DONOPOULOS FINE ARTS 
    2. Στο βαγόνι ORIENT EXPRESS  
    3. Παγοδρόμιο 
    4. Στο κτίσιμο του χωριού του Άη Βασίλη . 

 
 Ο χώρος του Μύλου προσφέρει: 
1. Προσωπικό ασφαλείας  
2. Χώρους που πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας  
3. Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ . 
4. Parking για σχολικά λεωφορεία  
 
Το ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έχει ως εξής: 
 Από αρχές Οκτωβρίου και για όλη τη χειμερινή περίοδο 
 Δευτέρα έως Παρασκευή: 9.00 π.μ -14.00 μ.μ 
Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης και του WWF Ελλάς είναι δωρεάν . 
 
Το μόνο για το  οποίο οι μαθητές επιβαρύνονται, είναι για  την θεατρική παράσταση 
«ΚΟΥ-ΚΟΥ» (7 ευρώ),το οποίο όμως είναι αναπόσπαστο κομμάτι του 
προγράμματος . 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  
Με τις κυρίες Μέη Παπαλεξίου και Βενέτα Δημητρακοπούλου στα τηλέφωνα 2310 
551836 - 2310 541806 με εσωτερικό 2, καθώς επίσης στο κινητό 6979 414108 
ή μέσω e-mail: pr@mylos.gr  
 

 
 
Παρακαλούμε θερμά  για την ενημέρωση όλων των δασκάλων και 

καθηγητών του σχολείου σας. 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση . 
           
        Με εκτίμηση, 

 
Η Εντεταλμένη Νομαρχιακή Σύμβουλος 

             Τομέα Νεολαίας και Δημοσίων Σχέσεων 
                                              Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

     
        ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ      
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Λίγα λόγια για το WWF Ελλάς      
 
 
 
Το WWF Ελλάς είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα κομμάτι 
ενός διεθνούς δικτύου με δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. 
Αποστολή του είναι να υλοποιεί δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, με απώτερο 
στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.  
Η δράση του WWF Ελλάς δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιβαλλοντικά θέματα. 
Από το 1990 η οργάνωση αγωνίζεται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα για τα 
περισσότερα ζητήματα της ελληνικής φύσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σε όλα 
αυτά τα χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 300 δράσεις προστασίας της 
Ελληνικής φύσης που αφορούν τους τομείς της ενεργούς προστασίας και διαχείρισης 
του φυσικού περιβάλλοντος (προγράμματα ‘πεδίου’), τη διοργάνωση εκστρατειών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, την τεκμηρίωση παρεμβάσεων σε 
θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, αλλά και την υλοποίηση 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
 
Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το WWF Ελλάς έχει μακρά θητεία. Το πρώτο 
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το δημοτικό 
σχολείο στην Ελλάδα εκδόθηκε το 1995 από το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας. Από τότε η οργάνωση έχει παραγάγει πολλά εκπαιδευτικά 
πακέτα, ενώ συνεργάζεται σταθερά με τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, τα ΚΠΕ και τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  
 
Με τις κυρίες Μέη Παπαλεξίου και Βενέτα Δημητρακοπούλου 
στα τηλέφωνα 2310 551836 - 2310 541806 με εσωτερικό 2, 
καθώς επίσης στο κινητό 6979 414108 ή  
μέσω e-mail:   pr@mylos.gr  
 


