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Εισαγωγικά - Summary

Στην παρούσα Αναφορά Ολοκλήρωσης της Δράσης αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν
γίνει από την ομάδα εργασίας για την τοποθέτηση και προβολή των Μονοπατιών της
Συνύπαρξης.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η πορεία για την τοποθέτηση των πινακίδων ερμηνείας
περιβάλλοντος και προσανατολισμού. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι δύο εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν για την προβολή των Μονοπατιών της Συνύπαρξης με αναφορά
στα στατιστικά συμμετοχής του κοινού. Στο τρίτο μέρος (Παραρτήματα) συμπεριλαμβάνονται
το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και του φωτογραφικού υλικού. Μαζί με την παρούσα
αναφορά επισυνάπτονται το βίντεο προβολής, οι παρουσιάσεις των εκδηλώσεων καθώς και
η τελική μορφή των εντύπων και του υλικού των πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος.

This Action Completion Report lists the actions taken by the working group for the placement
and the promotion of the Paths of Coexistence.
The first part presents the process for the placement of the environmental interpretation
boards and orientation signs.

The second part presents the two events that took place for the promotion of the Paths of
Coexistence with reference to the statistics of the participants.

The third part (Annexes) includes all of the evidence and of the photographic material.

Attached to this report is the video of the screening, the presentations of the events as well
as the final form of the forms and the material of the environmental interpretation signs.
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Τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος
και προσανατολισμού

Η τοποθέτηση των πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και προσανατολισμού
τοποθετήθηκαν στο μονοπάτι κατά την περίοδο 25 έως και 28 Απριλίου 2021. Η
καθυστέρηση αρχικά οφείλεται στην ανταπόκριση και στη λήψη των απαραίτητων αδειών
από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Υπηρεσία Αρχαιοτήτων κ.ο.κ.). Για την
αδειοδότηση περί των δύο μονοπατιών συντάχθηκε μελέτη η οποία εγκρίθηκε στις
11/11/2020. Ακολούθησαν οι περιορισμοί των μετακινήσεων λόγω των μέτρων περί
απαγόρευσης μετακινήσεων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19.

Φωτογραφία 1: Θεματική πινακίδα στο Μονοπάτι στη Λίμνη Πετρών.
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Οι πινακίδες που τοποθετήθηκαν στο Μονοπάτι της
Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο

Πινακίδα έναρξης Μονοπατιού Συνύπαρξης από τα Ασπρόγεια στο Λέχοβο

Θεματική Ενότητα: Αγροτική παραγωγή κι άγρια ζωή
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Θεματική Ενότητα: Η Καφέ Αρκούδα

Θεματική Ενότητα: Τα δάση κι ο άνθρωπος
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Θεματική Ενότητα: Η ζωή στα χωριά της περιοχής

Οι πινακίδες που τοποθετήθηκαν στο Μονοπάτι της Λίμνης
Πετρών

Πινακίδα έναρξης Μονοπατιού Συνύπαρξης στη Λίμνη Πετρών
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Θεματική Ενότητα: Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και οι τοπικές κοινωνίες

Θεματική Ενότητα: Τα πουλιά της λίμνης
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Θεματική Ενότητα: Οι λίμνες της Μακεδονίας

Θεματική Ενότητα: Οι καλλιέργειες της περιοχής
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Παρουσίαση των Μονοπατιών της Συνύπαρξης
Στον αρχικό σχεδιασμό της Δράσης είχε προγραμματιστεί να γίνουν περιηγήσεις στα δύο
Μονοπάτια της Συνύπαρξης τόσο με Δημοσιογράφους όσο και με Εκπαιδευτικούς. Λόγω της
συνέχισης των μέτρων για την πανδημία Covid-19 οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά. Για να μπορεί να γίνει η παρουσίαση με τον όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο
μετά την τοποθέτηση των πινακίδων πραγματοποιήθηκε λήψη βίντεο το οποίο στόχευε στην
παρουσίαση των μονοπατιών ώστε το κοινό των εκδηλώσεων να μπορεί να μεταφερθεί
“εικονικά” σε αυτά.
Το βίντεο να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμο στο κοινό και μετά τη λήξη του προγράμματος
κάτι που θα μπορεί να συμβάλει στη διάχυση της ενημέρωσης και της πρόσκλησης
επισκεπτών και μαθητών/μαθητριών σε αυτά.
Οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 13/05/2021. Η πρώτη είχε στόχο τους
δημοσιογράφους αλλά και το γενικό πληθυσμό και παρουσίασε τόσο τα δύο Μονοπάτια της
Συνύπαρξης όσο και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για αυτά.
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Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες της εκδήλωσης
Η εκδήλωση ανακοινώθηκε μέσα από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Δελτίου Τύπου,
αποστολής προσκλήσεων σε Υπηρεσίες και Συλλόγους της περιοχής που έλαβε χώρα η
Δράση.
Σε αυτή δήλωσαν συμμετοχή 33 άτομα μέσα από τη Φόρμα Συμμετοχής που
δημιουργήθηκε.
Συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 28 άτομα. Ακολουθούσε Φόρμα Αξιολόγησης την
οποία και συμπλήρωσαν 6 άτομα.

Η δομή της παρουσίασης
Παρουσίαση του Έργου LIFE AMYBEAR
Παρουσίαση της Δράσης Ε.5. Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Προβολή βίντεο παρουσίασης των Μονοπατιών της Συνύπαρξης
Παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου του Περιβαλλοντικού Προγράμματος
Παρουσίαση των Μονοπατιών της Συνύπαρξης

Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στάλθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, οι παρουσιάσεις και
βεβαίωση συμμετοχής.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
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Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες της εκδήλωσης

Η εκδήλωση ανακοινώθηκε μέσα από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Δελτίου Τύπου,
αποστολής προσκλήσεων σε Υπηρεσίες και Συλλόγους της περιοχής που έλαβε χώρα η
Δράση. Επιπλέον, στάλθηκαν προσκλήσεις σε Καθηγητές και Φοιτητές Παιδαγωγικών
Τμημάτων που διδάσκουν ή και παρακολουθούν μαθήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Τέλος, ενημερώθηκαν μέσα από ομάδες και πλατφόρμες άτομα που εξειδικεύονται στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όπως απόφοιτη μεταπτυχιακών και μέλη ομάδων που
ασχολούνται.
Σε αυτή δήλωσαν συμμετοχή 47 άτομα μέσα από τη Φόρμα Συμμετοχής που
δημιουργήθηκε.
Συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 60 άτομα. Ακολουθούσε Φόρμα Αξιολόγησης την
οποία και συμπλήρωσαν 19 άτομα.

Η δομή της παρουσίασης
Παρουσίαση του Έργου LIFE AMYBEAR
Παρουσίαση της Δράσης Ε.5. Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Προβολή βίντεο παρουσίασης των Μονοπατιών της Συνύπαρξης
Παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου του Περιβαλλοντικού Προγράμματος
Παρουσίαση των Μονοπατιών της Συνύπαρξης
Παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των
Μονοπατιών της Συνύπαρξης.
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Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες τόσο με ερωτήσεις όσο
και με τοποθετήσεις αφού δόθηκε ο λόγος σε όσους και όσες παρακολούθησαν την
εκδήλωση.

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στάλθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, οι παρουσιάσεις καθώς και
βεβαίωση συμμετοχής.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
Σημειώνεται ότι σας παρουσιάζεται μέρος των απαντήσεων από τις συνολικά 20 ερωτήσεις.
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Στο σημείο των ανοιχτών σχολίων γράφτηκαν τα εξής:
1. Πολύ κατατοπιστικό - χρήσιμο και εύχρηστο!
2. Θα ηθελα, αν είναι δυνατόν, να μας σταλει το υλικό, για να μπορούμε να το

χρησιμοποιήσουμε σε επόμενη σχολική χρονιά, καθώς δινει πολλές ιδέες. Συγχαρητήρια
για τη δουλειά σας!!

3. Εξαιρετικό υλικό. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω με την νέα σχολική χρονιά!
4. Εξαιρετική και πολλή εμπεριστατωμένη παρουσίαση!!!
5. Το υλικό αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την περιοχή.
6. Πάρα πολύ καλη,ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη παρουσιαση
7. Εξαιρετικό και στοχευμένο! Συγχαρητήρια!
8. Θα επιθυμούσα εκτενέστερη και πιο λεπτομερειακή παρουσίαση των δράσεων στο πεδίο.

Σας ευχαριστώ πολύ!
9. Ήταν πολύ κατατοπιστικό.
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Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Παρουσίαση στοιχείων συμμετεχόντων της
εκδήλωσης των δημοσιογράφων και του γενικού πληθυσμού.

Στοιχεία από την αναμετάδοση της εκδήλωσης μέσω facebook Live

Στοιχεία από την πλατφόρμα του Zoom

Performance Report

Report Generated: May 13, 2021 2:46
PM

Topic Webinar ID Actual Start Time Actual Duration

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στα
Μονοπάτια της
Συνύπαρξης

869 6546 3284 May 13, 2021 1:13
PM

63

Attendance Metrics

# Registered # Attended % Attendance Rate

10 10 100
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Παράρτημα ΙΙ: Παρουσίαση στοιχείων συμμετεχόντων της
εκδήλωσης των εκπαιδευτικών

Στοιχεία από την αναμετάδοση της εκδήλωσης μέσω facebook Live

Στοιχεία από την πλατφόρμα του Zoom

Performance Report

Report Generated: May 13, 2021 6:26
PM

Topic Webinar ID Actual Start Time Actual Duration

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στα
Μονοπάτια της
Συνύπαρξης

810 7627 0101 May 13, 2021 4:45
PM

95

Attendance Metrics

# Registered # Attended % Attendance Rate

38 38 100
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Παράρτημα ΙΙΙ: Βεβαίωση συμμετοχής συμμετεχόντων / ουσών
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Παράρτημα ΙV: Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις

Εκδήλωση για Δημοσιογράφους και Γενικό Πληθυσμό
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Εκδήλωση για τους Εκπαιδευτικούς
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Παράρτημα V: Φόρμες που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες
και οι συμμετέχουσες

Φόρμα συμμετοχής Δημοσιογράφων και Γενικού Πληθυσμού
https://docs.google.com/forms/d/1pRyLI4RQMFycP8E4BhWCZVozbAyvfa6J9xqH3ExHndU/
edit
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Φόρμα συμμετοχής Εκπαιδευτικών
https://docs.google.com/forms/d/1Fpn1cLN1aPrSJc88-ijgPHDQ2i53UZniiXPymc-ucKg/edit?
usp=drive_web
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https://docs.google.com/forms/d/1Fpn1cLN1aPrSJc88-ijgPHDQ2i53UZniiXPymc-ucKg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1Fpn1cLN1aPrSJc88-ijgPHDQ2i53UZniiXPymc-ucKg/edit?usp=drive_web
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Φόρμα Αξιολόγησης Δημοσιογράφων και Γενικού Πληθυσμού
https://docs.google.com/forms/d/1OGq6tgE2Od6GXkv0MvmqvF6y2C5haZk0xv8nQMQMb_
M/edit?usp=drive_web
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34



35



36



Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσιογράφων και Γενικού Πληθυσμού

Ιδιότητα:
Υποψήφιος διδάκτορας
Βιολόγος - περιβαλλοντολόγος
Γεωπόνος
Τεχνολόγος Γεωπόνος (Βιολογική Γεωργία)
Κοινωνιολόγος / Μεταφράστρια
Φοιτήτρια Δασολογίας
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Φόρμα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών
https://docs.google.com/forms/d/1rkA0uLQmrs6Y0TLq-woQpCofFltD_RVMaIjSPVHda8I/edit
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Αποτελέσματα αξιολόγησης Εκπαιδευτικών
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Μας είναι πολύ σημαντικό να γράψετε σχόλια και παρατηρήσεις για το υλικό που
σας παρουσιάστηκε;9 απαντήσεις

Εξαιρετικό και στοχευμένο! Συγχαρητήρια!

Θα επιθυμούσα εκτενέστερη και πιο λεπτομερειακή παρουσίαση των δράσεων στο πεδίο.
Σας ευχαριστώ πολύ!

Εξαιρετικό υλικό. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω με την νέα σχολική χρονιά!

Εξαιρετική και πολλή εμπεριστατωμένη παρουσίαση!!!

Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μας σταλει το υλικό, για να μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε σε επόμενη σχολική χρονιά, καθώς δίνει πολλές ιδέες. Συγχαρητήρια
για τη δουλειά σας!!

Το υλικό αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την περιοχή.

Πάρα πολύ καλή, ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη παρουσιαση

'Ηταν πολύ κατατοπιστικό.

πολύ κατατοπιστικό - χρήσιμο και εύχρηστο!
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Παράρτημα VΙ: Φωτογραφικό υλικό από την τοποθέτηση
πινακίδων στα Μονοπάτια της Συνύπαρξης

Θεματική ενότητα 1η Μονοπάτι της Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο
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Θεματική ενότητα 1η Μονοπάτι της Συνύπαρξης Λίμνη Πετρών
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Θεματική ενότητα 2η Μονοπάτι της Συνύπαρξης Λίμνη Πετρών

Θεματική ενότητα 3η Μονοπάτι της Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο
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Θεματική ενότητα 3η Μονοπάτι της Συνύπαρξης Λίμνη Πετρών

60



Τοποθέτηση σήμανσης προσανατολισμού στο Μονοπάτι της Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο
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Πινακίδα προσανατολισμού στο Μονοπάτι της Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο
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Ίχνη από πατημασιές αρκούδας στο Μονοπάτι της Συνύπαρξης Ασπρόγεια - Λέχοβο
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Παράρτημα VΙΙ: Δημοσιεύματα για τα Μονοπάτια της
Συνύπαρξης

● Αθηναϊκό - μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, “Καλλιστώ”: Δύο μονοπάτια
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:
https://www.amna.gr/macedonia/article/552778/Kallisto-Duo-monopatia-periballontiki
s-ekpaideusis-ston-D-Amuntaiou

● Alterthess, “Καλλιστώ”: Δύο μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:
https://alterthess.gr/kallisto-dyo-monopatia-perivallontikis-ekpaideysis/

● Μακεδονία, Δύο μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτείνει η “Καλλιστώ”
στον Δήμο Αμυνταίου:
https://www.makthes.gr/dyo-monopatia-perivallontikis-ekpaidefsis-protinei-i-kallistw-st
on-dimo-amintaioy-385906

● Ανθρώπινα Νέα, Μονοπάτια: https://anea.gr/monopatia/

● ΕΡΤ NEWS, Μονοπάτια συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Αμύνταιο:
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/florina/monopatia-synyparxis-anthropoy
-kai-arkoydas-sto-amyntaio/

● thesspress, Δύο μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτείνει η “Καλλιστώ”
στον δήμο Αμυνταίου:
https://www.thesspress.gr/dyo-monopatia-perivallontikis-ekpaidefsis-proteinei-i-kallist
o-ston-dimo-amyntaiou/

● analitis.gr, Δύο μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτείνει η “Καλλιστώ” στον
δήμο Αμυνταίου:
https://analitis.gr/dyo-monopatia-periballontikhs-ekpaideyshs-proteinei-h-kallistw-ston
-dhmo-amyntaioy/
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● Θέρμη Σερρών, “Καλλιστώ”: Δύο μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:
https://thermie.gr/kallisto-dyo-monopatia-perivallontikis-ekpaideysis/

● palo, the news reading experience, Μονοπάτια συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας
στο Αμύνταιο:
http://www.palo.gr/makedonia-nea/monopatia-synyparksis-anthrwpoy-kai-arkoydas-st
o-amyntaio/27484989/
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Παράρτημα VIΙΙ: Υλικό που συνοδεύει την αναφορά

1. Βίντεο που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε για την παρουσίαση των μονοπατιών.
2. Παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δύο εκδηλώσεις.
3. Υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο της δράσης (εκπαιδευτικός οδηγός, φυλλάδιο

μαθητών και πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος).
4. 2 βίντεο από τις δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 13/05/2021.
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