




ΟΛ ΡΟΣΔΟΚΛΕΣ ΚΑΛ ΟΛ ΦΟΒΟΛ ΜΑΣ 
αρχι τζλοσ



ΤΟ ΡΕΔΛΟ: ΥΜΘΤΤΟΣ



ΚΑΤΑΛΓΛΣΜΟΣ ΛΔΕΩΝ



ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ

1.ΑΡΕΛΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

2.ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

3.ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

4.ΔΑΣΛΚΟ ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑ

5.ΔΑΣΟΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΘ



Ομάδεσ εργαςίασ



ΤΑΚΘΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΛΟΥ  

ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΝΟΡΟΥΛΟΣ

ΑΥΓΘ ΡΑΥΛΟΥ        

ΟΛΓΑ ΓΕΩΓΟΡΟΥΛΟΥ

ΓΕΑΚΛΑ
ΑΡΕΛΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ





Εκχερςϊςεισ

Φωτιζσ

Αυθαίρετη δόμηςη



Παράνομη 
υλοτόμηςη

Υπερβόςκηςη

Παράνομο κυνήγι



Εκχερςϊςεισ Φωτιά

Αυκαίρετθ

δόμθςθ

Ραράνομθ

υλοτόμθςθ

Υπερβόςκθςθ
Ραράνομο 

κυνιγι





ΚΕΛΑΘΔΛΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΦΟΑ  ΤΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ

ΩΞΑΝΘ ΛΑΜΡΟΥΣΘ

ΛΥΔΛΑ ΡΑΚΛΑΚΑΚΘ

ΣΛΣΣΥ ΒΥΤΛΝΛΩΤΟΥ

ΚΑΤΕΛΝΑ ΚΩΤΣΛΑΛΟΥ

ΑΕΤΘ ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ



Στόχοι

• Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν προςφορά του 
δάςουσ και τθν εξάρτθςθ του ανκρϊπου από 
αυτό

• Να αντιλθφκοφν βιωματικά τθν αξία του 
δάςουσ για τθν ανκρϊπινθ ηωι

• Να  ζρκουν ςε επαφι με ζναν εναλλακτικό 
τρόπο αναψυχισ ωσ αντίβαρο ςτον 
καταναλωτικό τρόπο ηωισ

• Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το δάςοσ αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ηωισ μασ (ξυλεία, 
φάρμακα, οξυγόνο)



• Καταιγιςμόσ Λδεϊν-Οριοκζτθςθ του κζματοσ, 

ςυηιτθςθ για τθν προςφορά του δάςουσ

• Χωριςμόσ ομάδων με βάςθ τα είδθ 

νοθμοςφνθσ (κάκε ομάδα να περιλαμβάνει 

μζλθ με διαφορετικά είδθ νοθμοςφνθσ, π.χ. 

ζναν καλλιτζχνθ, ζνα  με κλίςθ ςτισ κετικζσ 

επιςτιμεσ, ςτθ γλϊςςα κλπ)

• Βιωματικι προςζγγιςθ

• Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ

Υλοποίηςη



Το δάςοσ ωσ μζςο αναψυχήσ
• Καταςκινωςθ

• Αναρρίχθςθ 

• Ρεηοπορία

• Εξερεφνθςθ ςπθλαίων

• Ρροςανατολιςμόσ

• Οξυγόνο

• Ιχοι, κελαθδίςματα & αντίλαλοι

• Πμορφεσ μυρωδιζσ

• Μικροκλίμα

• Εκνικοί Δρυμοί



Το δάςοσ... ο γιατρόσ μασ!

• Βότανα

• Άγρια χόρτα

• Μανιτάρια

• Ευεξία

• Ψυχικι Λςορροπία



Τα δϊρα του δάςουσ

• Ξυλεία

• Χαρτί

• Τροφι

• Ρετρϊματα

• Χλωρίδα

• Ρανίδα



Δραςτηριότητεσ

• Ραιχνίδι με τα κελαθδίςματα και τισ φωτογραφίεσ 
των πουλιϊν , με τθ βοικεια τθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ

• Καταςκινωςθ ςτο δάςοσ, με ςκοπό να μάκουν τα 
παιδιά το ςεβαςμό ςτο οικοςφςτθμα

• Θχογράφθςθ ιχων και μουςικι ςφνκεςθ των 
μακθτϊν. Καταγραφι αντιλάλων ςε χαράδρα.

• Επίςθσ, θχογράφθςθ ιχων τθσ πόλθσ (κορφβων) και 
ςφγκριςθ. 

• Επίςκεψθ ςτο ΚΡΕ

• Καταςκευι χειρόκουκλασ από υλικά του δάςουσ και 
δραματοποίθςθ-κεατρικό.



• Ρροςανατολιςμόσ ςτο δάςοσ με τθν πυξίδα

• Αναδάςωςθ με ςβϊλουσ

• Ρερίπατοσ ςτθν Ράρνθκα, με ενθμζρωςθ ςτο 
φυτϊριο, πεηοπορία και  επαφι με τα καμμζνα

• Ρερίπατοσ ςτον Υμθττό, Μονι Καιςαριανισ, 
Μονι Αςτερίου, Σπιλαιο του Λιονταριοφ, 
Σπιλαιο του Ανϊνυμου, Δρακόςπιτο, Σπιλαιο 
Αρχζδθμου του Νυφολιπτθ, Σπιλαιο του 
Σαλίγκαρου, τθσ Ραιανίασ

• Ζκκεςθ φωτογραφίασ

• Δθμιουργία αφίςασ, εικονοςφνκεςθσ και 
ιςτολογίου (blog)

Δραςτηριότητεσ





ΑΜΑΝΛΤΕΣ
ΤΟ ΔΑΣΛΚΟ ΟΛΚΟΣΥΣΤΘΜΑ

ΜΛΧΑΛΘΣ ΚΑΤΣΛΡΘΣ 

ΣΟΦΛΑ ΛΛΑΡΘ

ΜΑΛΑ ΔΘΜΘΤΟΥΛΑ

ΕΥΑ ΚΟΥΒΑΘ

ΓΛΑΝΝΘΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ





ΑΛΕΞΘΣ ΚΑΨΑΛΘΣ

ΜΑΛΑΝΝΑ ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ

ΔΕΣΡΟΛΝΑ ΔΛΗΟΥ

ΕΛΕΝΘ ΣΛΜΘΝΑ

ΚΑΣΤΟΕΣ
Θ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ



Ρροςτατευόμενοσ Εκνικόσ Δρυμόσ 
Ράρνθκασ



• Οριςμόσ Εκνικοφ Δρυμοφ

• Νομοκεςία

• Φορζασ Διαχείριςθσ

• Χλωρίδα , πανίδα και 
δαςικά μονοπάτια

• Δαςαρχείο –εκελοντζσ 
πυροςβζςτεσ

Κεματικζσ ενότθτεσ



Στόχοι

• Να γνωρίςουν τθ χλωρίδα και τθν   πανίδα 
τθσ περιοχισ

• Να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν προςταςία 
του δάςουσ (Ατομικι και Συλλογικι ευκφνθ)

• Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ με 
παρουςίαςθ του προγράμματοσ ςτθν  τοπικι 
κοινωνία.



Δράςεισ I

• Ζρευνα πεδίου – αναγνϊριςθ ειδϊν

• Λιψθ φωτογραφιϊν 

• Σφνταξθ φυλλαδίου αφίςασ για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν των 
γειτονικϊν ςχολείων

• Λιψθ ςυνεντεφξεων από εκελοντζσ 
πυροςβζςτεσ και δαςοφφλακεσ του δρυμοφ



• Δραςτθριότθτα: Αγωνιςτικόσ 
Ρροςανατολιςμοφ “Orienteering”

• Δθμιουργία rap videoclip με τίτλο: «Ρερπατϊ 
περπατϊ εισ το Δάςοσ όταν ο εμπρθςτισ δεν 
είναι εδϊ»

Δράςεισ II



ΝΥΜΦΕΣ ΚΑΛ ΡΑΝΑΣ
ΔΑΣΟΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΘ

ΚΟΤΣΛΑΛΟΥ ΚΑΤΕΛΝΑ

ΜΥΤΩ ΡΑΝΟΥΓΛΑ

ΣΤΑΥΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΆΝΝΑ ΤΛΓΚΑΤΗΘ

ΚΑΤΕΛΝΑ ΜΟΥΤΗΛΝΟΥ

ΔΘΜΟΣ ΦΑΔΕΛΑΣ



Το δάςοσ ςτθν τζχνθ
Τὸ Δάςοσ

Δὲν ξεριηϊνονται οἱ νφχτεσ ἀπὸ μζςα μασ, 
βλαςταίνουν φφλλα καὶ κλαδιὰ
κι ἔρχονται τὰ πουλιὰ τοῦ ἔρωτα καὶ 
κελαθδοῦνε.

Δὲν ξεριηϊνονται οἱ νφχτεσ ἀπὸ μζςα μασ,
οἱ ςπόροι τουσ φυτρϊνουν δάςοσ 
ςκοτεινό,
ςτὶσ λόχμεσ του ὁ φόβοσ ἐνεδρεφει.

Ηῷα μικρὰ καὶ ηῷα ἄγρια τὸ κατοικοῦν,
ὄχεντρεσ ἕρπουν καὶ ρθμάηουν τὶσ φωλιζσ 
μασ,
λιοντάρια ἑτοιμάηονται νὰ μᾶσ ξεςκίςουν.

Δὲν ξεριηϊνονται οἱ νφχτεσ ἀπὸ μζςα μασ,
ἔγιναν δάςοσ ςκοτεινὸ καὶ μᾶσ πλακϊνουν.

(ἀπὸ τὴ Συλλογι: «Ὁ Ἀλλικωροσ»)



Αναγζννθςθ



Ρροραφαθλίτεσ
Waterhouse, Νάρκιςςοσ και Θχϊ



Φλασ και Νφμφεσ



Λμπρεςιονιςμόσ
Μονζ, Το πικ-νικ



Μανζ, Ρρόγευμα ςτο Δάςοσ



Βαν Γκογκ



Κλαςικόσ Χορόσ
Ηιηζλ




