…./…./202….

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνομα σχολείου (ή άλλης ομάδας):
Διεύθυνση:

T.K.:

Τηλέφωνο:

Email σχολείου:

Όνομα εκπαιδευτικών/συνοδών:

1………………………….………………., Τηλ. ……………...……………….…., email: .….…….…….….………………….
2………………...…….………………., Τηλ. ……………...…….………….…., email: ……….….…….……..………………
3………………………..….…………., Τηλ. ………….………...………….…., email: ……….….…….……….…………….
Τάξη/Τμήμα:

Αριθμός μαθητών (ή άλλων επισκεπτών):

Προτεινόμενες ημερομηνίες επίσκεψης: 1. …/…/202… ,
Ώρα άφιξης :

2. …/…/202…,

3. …/…/202…

Ώρα αναχώρησης:

Παρακάτω παρακαλείσθε να σημειώσετε τη θεματική ενότητα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και
μέχρι δύο δραστηριότητες.
Θεματική Ενότητα 1: Το δάσος και οι λειτουργίες του – Παραγωγή προϊόντων
Δραστηριότητες
Α. Γνωριμία με το δάσος. Παιχνίδι ρόλων: «Γίνομαι δημοσιογράφος και παίρνω συνέντευξη από ένα δέντρο»
Β. Το ημερολόγιο του δάσους μέσα από τις τέσσερις εποχές
Γ. Γνωριμία με το οικοσύστημα της Πάρνηθας.

Μελέτη περίπτωσης 1: «Αρωματικά φυτά της Πάρνηθας» (εποχή: άνοιξη)
Μελέτη περίπτωσης 2: Μανιτάρια της Πάρνηθας (εποχή: φθινόπωρο)
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Θεματική Ενότητα 2: Θετικές – Αρνητικές ανθρώπινες δραστηριότητες στο δασικό οικοσύστημα
Δραστηριότητα: Κατασκευή μοντέλου διαχείρισης: «Η δημιουργία εξοχικών κατοικιών στην περιοχή του
δάσους»
Θεματική Ενότητα 3: Κίνδυνοι των δασών -Προστασία
Δραστηριότητα: Μελέτη πεδίου: «Η Πάρνηθα πριν και μετά…»
(Περιλαμβάνει επίσκεψη στο φυτώριο κεφαλληνιακής ελάτης και σε σημεία όπου έχει γίνει αναδάσωση)
Θεματική Ενότητα 4: Η χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Δραστηριότητες
Α. Παίζοντας μαθαίνω τα φυτά
Β. «Ο κατάλογος του ανιχνευτή»
Γ. Μελέτη πεδίου: «Ο μικρός επιστήμονας καταγράφει τη χλωρίδα μιας περιοχής»
Δ. Παιχνίδι ρόλων: «Ποιος τρώει ποιον»
Θεματική Ενότητα 5: Η πανίδα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Είδη που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν και αιτίες εξαφάνισής τους
Δραστηριότητες
Α. «Το κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας»
Β. «Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε λύκε είσαι εδώ»;
Γ. «Το σπίτι των ζώων»
Δ. «Η ζωή από ψηλά. Οι ιπτάμενοι φίλοι μας»
Ε. Παιχνίδι ρόλων: «Αν ήμουν κάποιο ζώο»
Θεματική Ενότητα 6: Καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, ανάληψης δράσης για τα
περιβαλλοντικά ζητήματα
Δραστηριότητα: Παιχνίδι ρόλων: «Οι υποχρεώσεις των παιδιών απέναντι στο δάσος»

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε τη δήλωση συμμετοχής στο: ekpaideusi@parnitha.net
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