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Αρ. Πρωτ.:  1027                                                             Κανάλια, 09/10/2017 

 
Θέμα: Επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Νηπιαγωγείο Ριζομύλου με αφορμή τον εορτασμό της 

Πανευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών 2015. 

 

 

 

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 τρία στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, πραγματοποίησαν επίσκεψη 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Νηπιαγωγείο Ριζομύλου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης για τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής εορτής των Πουλιών με θέμα "Τα μεταναστευτικά πουλιά" σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τελούσε υπό τον συντονισμό της Birdlife International η 

οποία αφιερώνει τη δράση της στα πουλιά και το περιβάλλον. 

Από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για είκοσι οκτώ (28) μικρούς μαθητές και (3) εκπαιδευτικούς με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με 

τα μεταναστευτικά πουλιά και το δύσκολο ταξίδι της μετανάστευσης. Μέσα σε ένα πλαίσιο παιγνιώδες οι μικροί 

μαθητές εξοικειώθηκαν με τις φωνές τεσσάρων πουλιών (Σταβλοχελίδονου, Μελισσοφάγου, Τρυγόνι, Συκοφάγο), 

παρακολούθησαν μικρό βιντεάκι με θέμα «Το ταξίδι των μεταναστευτικών πουλιών» και πραγματοποιήθηκε 

εργαστήρι χειροτεχνίας για τα παιδιά δημιουργώντας μια  ζωγραφιά από κάθε είδος πουλιού (Σταβλοχελίδονου, 

Μελισσοφάγου, Τρυγόνι, Συκοφάγο) στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, επέλεξαν μια φωνή και 

έδωσαν μια «συναυλία». Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν από το εκπαιδευτικό υλικό "Φτερωτοί 
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Ταξιδιώτες" για τα μεταναστευτικά πουλιά, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. Το προσωπικό του ΦΔ 

ενημέρωσε επίσης τους μαθητές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά τη μετανάστευσή τους 

δίνοντας το μήνυμα πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν οι περιοχές που φωλιάζουν και αναπαράγονται τα 

μεταναστευτικά πουλιά και οι χώροι όπου σταματούν για τροφή και ξεκούραση, όπως ο υγρότοπος της Κάρλας.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων του Φορέα Διαχείρισης για την 

προστατευόμενη περιοχή Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 
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