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Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη 
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Υλοποίηση: 

 

 Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μελέτης για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) 

 

 Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 

 

 Διάρκεια Υλοποίησης: 10 μήνες 
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Ανάπτυξη εφαρμογής για smartphones και tablets → σύγχρονος, 

εναλλακτικός τρόπος μάθησης 

 

Στόχος: 

 Εμπλουτισμός περιβαλλοντικών γνώσεων χρήστη 

 Γνωριμία χρήστη με το οικοσύστημα της Κάρλας 

 Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας στην λίμνη Κάρλα 
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Περιγραφή εφαρμογής: 

 

 δυνατότητα επιλογής επιπέδου δυσκολίας (χαμηλό – 
μεσαίο – υψηλό) 

 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

 σταυρόλεξα  

 Αναγνώριση ειδών πανίδας και χλωρίδας μέσω 
φωτογραφιών 

 

 Δωρεάν διάθεση της εφαρμογής 
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Παραδοτέα Δράσης: 

 

 1 Εφαρμογή εκπαιδευτικού παιχνιδιού  

 1 Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής 

 1 Τελική έκθεση υλοποίησης 
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Υλοποίηση: 

 

 Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μελέτης για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη 
λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) 

 

 Προϋπολογισμός: 2.000,00€ 

 

 Διάρκεια Υλοποίησης: 16 μήνες 
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Στόχος δράσης: 

 

 Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού Μαγνησίας πάνω στην οργάνωση και υλοποίηση 
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα, 
ειδικότερα για αυτή της Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε και της λίμνης 
Κάρλα. 

 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητές  

 

 Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 
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Θεματικές ενότητες : 

 

 Η έννοια της βιοποικιλότητας 

 Ανακαλύπτοντας τα υγροτοπικά και χερσαία 
οικοσυστήματα (λειτουργίες, αξίες και απειλές) της 
προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου 
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 

 Ερευνώντας και προστατεύοντας είδη χλωρίδας και 
πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας 
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 
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Θεματικές ενότητες : 

 

 Γνωριμία με εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστατευόμενες 
περιοχές, το πρόγραμμα του ΦΔ 

 Εργασία πεδίου. Παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα του 
υγροτόπου της Κάρλας 

 Η φιλοσοφία και η τεχνική ενός βιωματικού προγράμματος 
στη Φύση 

 Τεχνικές πεδίου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
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Παραδοτέα: 

 

 1 Επιμορφωτικό σεμινάριο  

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Δελτία παρακολούθησης 

 Βεβαίωση παρακολούθησης 

 1 Τελική έκθεση υλοποίησης Δράσης 
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Τίτλος έργου: Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και 

εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – 

KarlaSchool» 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 

Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάτλλονος,  

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,  

Yπο-μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού 

ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 

Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας 

“ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 

 


