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- Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Υπόψη Υπευθύνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων)
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Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έγκριση υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης σε σχολεία της Κρήτης στα πλαίσια του
προγράμματος LIFE09 NAT/ES/000533 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2013-2014.

(σε απάντηση του αρ.πρωτ.98466/Γ7/19-07-2013 εισερχομένου εγγράφου)

Απαντώντας στο υπ΄αριθμ.188/18-06-2013(αριθμ.πρωτ. ΣΕΠΕΔ 3036/22-07-2013)
έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση της δράσης D3 «Δράσεις
δημοσιοποίησης για κοινωνικούς εταίρους και το ευρύ κοινό-Ομιλίες σε Σχολεία» στα πλαίσια
του προγράμματος LIFE09NAT/ES/000533, με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση
της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε σχολεία της Κρήτης.
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν (30)τριάντα ομιλίες-παρουσιάσεις στις
Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, με προτεραιότητα τα Δημοτικά
Σχολεία και Γυμνάσια, Λύκεια των προαναφερόμενων Δήμων, από ειδικούς συνεργάτες του
Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης(ΜΦΙΚ) που ορίζεται ως Υπεύθυνος
Φορέας Υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2012-2013
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος (40)σαράντα ομιλίες σύμφωνα με την

έγκριση με αρ.πρωτ.3239/Γ7/10-01-2013. Οι ομιλίες – παρουσιάσεις με θέμα την παράνομη
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που αποτελεί την κύρια αιτία μη-φυσικού θανάτου αρκετών
ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι ο γυπαετός, ο
βασιλαετός, ο μαυρόγυπας, ο ασπροπάρης, ο λύκος και η αρκούδα, θα είναι διάρκειας μίας (1)
διδακτικής ώρας(45’) και θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές των τμημάτων των δύο τελευταίων
τάξεων (Ε’ και Στ’) των Δημοτικών Σχολείων και σε μαθητές όλων των τάξεων των ΓυμνασίωνΛυκείων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα γίνεται προβολή διαφανειών σχετικών με το
πρόγραμμα και συζήτηση με τους μαθητές, απάντηση ερωτήσεων και αποριών, καθώς και κάποια
βιωματική δράση σχετική με το θέμα, εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο, ενώ θα μοιράζεται και
ενημερωτικό υλικό του προγράμματος (αφίσες, φυλλάδια, flyer κ.λπ.).
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ θα πρέπει να λαμβάνει μια βεβαίωση πραγματοποίησης
ομιλίας - ενημέρωσης, είτε από τις Διευθύνσεις Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, είτε από τον
Διευθυντή του εκάστοτε Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου ή Λυκείου που θα βεβαιώνει την
πραγματοποίηση της ομιλίας, η οποία θα δημοσιοποιείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Έργου και στον Συντονιστή Προγράμματος και θα δημοσιεύεται στις σχετικές αναφορές προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ανάδοχο – Συντονιστή του έργου (Gypaetus Foundation).
Η έγκριση του προγράμματος δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014.
Οι ενημερώσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα
πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και
μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι
κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή
άμεση διαφήμιση. Η παρουσία του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης,
κρίνεται απαραίτητη.
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