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ΠΡΟΣ: - Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης
Τ.Θ. 2208, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη
Κτήρια Λεωφόρου Κνωσσού, Γραφείο Ξ213Α
Υπόψη: κ. Μ.Προμπονάς, κ. Π. Μπαξεβάνη
- Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Υπόψη Υπευθύνου
Σχολικών Δραστηριοτήτων)
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έγκριση υλοποίησης δράσεων έργου «Ενδυνάμωση του Κυπριακού
Πληθυσμού του Γύπα με άτομα από την Κρήτη» σε σχολεία του Δήμου
Γόρτυνας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ.

(σε απάντηση του αρ.πρωτ.96849/Γ7/18-07-2013 εισερχομένου εγγράφου)

Απαντώντας στo υπ΄αριθμ. 204/12-07-2013(αριθμ.πρωτ. ΣΕΠΕΔ 2830/18-07-2013)
έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την πραγματοποίηση ομιλιών-παρουσιάσεων
σε όλα τα σχολεία(Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Γόρτυνας, εταίρου του
προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013”, στα πλαίσια του
οποίου το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) υλοποιεί έργο με
αντικείμενο την «Ενδυνάμωση του Κυπριακού Πληθυσμού του Γύπα με άτομα από την Κρήτη»
(ακρωνύμιο «ΓΥΠΑΣ», 2011-2014).
Συγκεκριμένα οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στα δεκαπέντε (15) Δημοτικά Σχολεία,
στα πέντε (5) Γυμνάσια και τα τρία (3) Λύκεια Δήμου Γόρτυνας-Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Ηρακλείου, για την περίοδο 01 Οκτωβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου
2014. Η ενημέρωση που αφορά στην οικολογία του είδους Gyps fulvus, τις απειλές που δέχεται,
την αναγκαιότητα της διατήρησης του πληθυσμού του στη βιοποικιλότητα της Κρήτης και την
υποβοήθηση της δημιουργίας πληθυσμού Όρνιων (Γυπών) στην Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί με
επισκέψεις-ομιλίες ειδικών συνεργατών του Πανεπιστημίου Κρήτης – ΜΦΙΚ, διάρκειας μίας (1)
διδακτικής ώρας (45’).

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 (τετράδια, κείμενο, φωτογραφίες για το πρόγραμμα,
Mouse pads με εκτύπωση φωτογραφίας, λογότυπα, τρίπτυχα φυλλάδια, αφίσες και
αυτοκόλλητα).
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 Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚτΓ)
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας « Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 » και στον
Επικεφαλής Εταίρο του έργου και θα δημοσιεύεται στις σχετικές αναφορές. Επικεφαλής εταίρος
του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου – Υπηρεσία Πανίδας & Θήρας (Ταμείο
Θήρας), ενώ εταίροι είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κύπρου
– Τμήμα Δασών, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου / BirdLife Cyprus και ο Δήμος Γόρτυνας.
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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Εσωτερική Διανομή:
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