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Report from the visits to
other projects abroad
English Summary
Action D.1 aims to establish a network between iLIFE-TROODOS project and other relevant projects and
also to promote the project objectives and results to those stakeholders that could usefully benefit from
significant knowledge and experience on the most effective ways of communicating with the general public.
Within the basis of this action staff members of the project visited two similar LIFE projects in the
framework of short collaborative visits in order to exchange experiences, information and ideas. The first
visit took place on 11th to 13th of June 2018 at Crete at ‘LIFE Natura2000 Value Crete’ (LIFE13
INF/GR/000188) project. The participants presented the two projects, visited places of interest and
discussed a number of matters, amongst them constraints and problems regarding the communication with
the stakeholders of the projects. The second visit took place on 20th and 21st of November 2018 at Sofia and
Veliko Tarnovo, Bulgaria at LIFE project ‘NaturAll LIFE: Build up acceptance of Natura2000 among key
audiences’ (LIFE15-GIE/BG/000977). Possible ideas were identified through this visit that could be used for
the engagement of youth/ children, where the outdoor education along with gamifying teaching, intrigues
the interest of the participants and increases environmental awareness.
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the project's experience (replicability). Networking and exchanging experiences provides the project with
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Έκθεση από την επίσκεψη
σε εργα στό εξωτερίκό
Δράση Δ.1
1. Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο αποτελεί παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση από την επίσκεψη σε έργα στο εξωτερικό»,
όπως προνοείται στη δράση Δ.1 (Τεχνικές εκδόσεις και διάδοση αποτελεσμάτων) του έργου iLIFETROODOS. Η δράση Δ.1 στοχεύει στη δικτύωση του έργου με άλλα έργα LIFE και μη-LIFE, καθώς και
Έκθεση από την επίσκεψη σε έργα στο εξωτερικό

στην προώθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα
μπορούσαν να επωφεληθούν από την εμπειρία του έργου.
Η έκθεση από την επίσκεψη σε έργα στο εξωτερικό περιλαμβάνει πληροφορίες από τις δυο επισκέψεις
που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό σε παρόμοια προγράμματα LIFE. Η πρώτη επίσκεψη έγινε
στην Κρήτη, στο έργο LIFE13 INF/GR/000188 και η δεύτερη στη Σόφια, στο έργο LIFE15-GIE/BG/000977.
Σκοπός των επισκέψεων αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και ιδεών.

2. Συνάντηση δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών
Α. 1η Συνάντηση δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών - LIFE Natura2000 Value Crete
Η πρώτη επίσκεψη δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης στο έργο
LIFE13 INF/GR/000188 - LIFE Natura2000 Value Crete, στις 11 - 13 Ιουνίου 2018.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι:
➢ Μιχάλης Προμπονάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου LIFE Natura2000 Value Crete Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
➢ Γεωργία Πιλιγκότση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου LIFE Natura2000 Value Crete Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
➢ Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Υπεύθυνος του έργου LIFE Natura2000 Value Crete - Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
➢ Μάριος Ανδρέου, Υπεύθυνος του έργου iLIFE-TROODOS - Πανεπιστήμιο Frederick
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➢ Έλενα Τομπάζου, Υπεύθυνη Διαφήμισης του έργου iLIFE-TROODOS - Contact Advertising
Agency Ltd
➢ Λοΐζος Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Ανάδοχου Φορέα - Τμήμα Δασών
➢ Γεωργία Ξυλούρη, Δασολόγος - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

➢ Μαρία Μαζαράκη, Συντονίστρια ΑΔΚ - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας της συνάντησης περιλάμβανε παρουσίαση του έργου LIFE Natura2000
Value Crete από τον Δρ. Μιχάλη Προμπονά. Αναφέρθηκαν ο σκοπός και οι κύριοι στόχοι του έργου, οι
δράσεις του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, καθώς και οι τρόποι υπερπήδησής τους. Στη
συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση του προγράμματος iLIFE-TROODOS από τον Δρ. Μάριο Ανδρέου, ο
οποίος περιέγραψε το σκοπό και τους στόχους του έργου, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν μέχρι εκείνη
τη στιγμή καθώς και τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών για τα πιο κάτω θέματα:
1. Εκτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών.
2. Κοινωνικά & περιβαλλοντικά ζητήματα.
4. Θέματα μικρής προσέλευσης του κοινού στα εργαστήρια του έργου LIFE Natura2000 Value Crete.
Η συνάντηση της πρώτης μέρας τελείωσε με ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA
2000» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στις περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 της Κρήτης και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
LIFE Natura2000 Value Crete. Στόχος της δημιουργίας της αποτέλεσε η εξοικείωση των κατοίκων και
επισκεπτών του νησιού με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Κρήτης.
Περιλαμβάνει τέσσερα διαδραστικά συστήματα, όπου παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
περιοχών αυτών, τα οικοσυστήματα και τα είδη που φιλοξενούν, το καθεστώς προστασίας που τις διέπει
και τις απειλές που δέχονται, καθώς και τη σημασία και προσφορά τους στην κοινωνική και οικονομική
ευημερία του τόπου.
Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες πήγαν στην περιοχή Φοινικά του νομού Ηρακλείου
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3. Ντοκιμαντέρ.

και φιλοξενήθηκαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπου ακολούθησε συνάντηση εργασίας, συζήτηση και ανταλλαγή
εμπειριών. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι πρακτικές φύτευσης και διάσωσης των φυτών. Η συνάντηση
ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου Φοινικιά. Η τρίτη και τελευταία μέρα
περιλάμβανε απολογισμό της συνάντησης και προγραμματισμό των δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής
εμπειριών των δυο έργων.

Β. 2η επίσκεψη δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών - NaturAll LIFE
Η δεύτερη επίσκεψη δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών έγινε στη Σόφια της Βουλγαρίας στο έργο
LIFE15-GIE/BG/000977- NaturAll LIFE: Build up acceptance of Natura2000 among key audiences, στις 20 21 Νοεμβρίου 2018.
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Στη συνάντηση συμμετείχαν οι:
➢ Elena Lazarova, Συντονίστρια (coordinator) του έργου NaturAll LIFE - Prosveta - Sofia Publishing
House
➢ Rozalia Dimkova - Vela Blagoeva, σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
➢ Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Επικεφαλής Φορέα - Πανεπιστήμιο Frederick
➢

Ευαγγελία Φλουρέντζου, Επικεφαλής Φορέα - Contact Advertising Agency Ltd

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στα γραφεία του Εκδοτικού
Οίκου Prosveta - Sofia, έγινε η παρουσίαση των δυο έργων (από την κα Elena Lazarova και τον Δρ.
Κωνσταντίνο Κουνναμά, για τα έργα NaturAll LIFΕ και iLIFE-TROODOS, αντίστοιχα). Οι αντιπρόσωποι των
έργων παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο και αντάλλαξαν
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εμπειρίες.
Από μέρους του προγράμματος NaturALL LIFE αναφέρθηκε ότι αναπτύχθηκε το σχέδιο επικοινωνίας και
στρατηγικής του έργου, το οποίο κατέληξε σε:
1. δημιουργία έξι ενημερωτικών πινακίδων
2. 43 βίντεο τα οποία παρουσιάστηκαν σε «κινητό» σινεμά (56 εκδηλώσεις) σε 112 πόλεις και
χωρία της Βουλγαρίας
3. μίσθωση και επένδυση λεωφορείου με το λογότυπο του έργου
4. δημιουργία έξυπνης εφαρμογής (smartapp) για κυνηγούς
Επιπρόσθετα, το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία ενός δικτύου τάξεων από 56 σχολεία με στόχο την
πρόκληση ενδιαφέροντος στους μαθητές, κατά το οποίο:
➢ ετοιμάστηκε εκπαιδευτικός οδηγός με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ο οποίος απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς. Ο οδηγός είχε ως στόχο την υποστήριξη βασικών ικανοτήτων με τη χρήση
διαδραστικών μεθόδων, οι οποίες ενισχύονται με ακουστικά αρχεία (audio files), 3D animation
clips, φωτογραφίες (photo gallery) και σύντομα βιντεάκια (short movie clips)
➢ υλοποιήθηκαν επισκέψεις σε περιοχές Natura 2000
➢ εκπαιδεύτηκαν διάφοροι εκπαιδευτικοί από τα πιο πάνω σχολεία
Οι εκπρόσωποι του έργου iLIFE-TROODOS παρουσίασαν τον σκοπό και τους στόχους του έργου, την
περιοχή στην οποία απευθύνεται το έργο (Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους), τη σημασία της περιοχής
αυτής (φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες) καθώς και τις δράσεις που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου. Επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση και επεξήγηση του σχεδίου επικοινωνίας ούτως
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ώστε να διασαφηνιστεί πώς οι δράσεις του έργου (προσέγγιση 360ο) διευκολύνουν την εφαρμογή της
στρατηγικής ευαισθητοποίησης του έργου.
Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την περιοχή Veliko Tarnovo όπου
συναντήθηκαν με αντιπροσώπους του σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vela Blagoeva. Κατά τη

διάρκεια της επίσκεψης ο διευθυντής του σχολείου καλωσόρισε τους επισκέπτες και στη συνέχεια
ακολούθησε συνάντηση με την εκπαιδευτικό Rosalia Dimkova και ομάδα μαθητών. Η κα. Dimkova
εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου NaturALL LIFE στο σχολείο παρασχέθηκε
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιελάβανε υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια που σχετίζονταν με διάφορα
περιβαλλοντικά θέματα.
Ακολούθησε παρουσίαση από μαθητές οι οποίοι πληροφόρησαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τις
δραστηριότητες που βρήκαν ενδιαφέρουσες και περισσότερο εκπαιδευτικές (κομποστοποίηση, quiz,
επίσκεψη σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παιχνίδια). Κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης αυτής, οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που είχαν προταθεί
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από τους μαθητές.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1: Φωτογραφίες από το την επίσκεψη και δικτύωση με το έργο
LIFE Natura2000 Value Crete
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2: Φωτογραφίες από το την επίσκεψη και δικτύωση με το έργο
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