Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε συνεργασία με το Εργαστηριακό
Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Κεφαλονιάς & Ιθάκης στα πλαίσια υλοποίησης
του Υποέργου (2) με τίτλο: “Καταγραφή Υπεραιωνόβιων Ελαιώνων & Ελαιόδενδρων των
Περιοχών Natura 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης” της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι
ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και
Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034829,
που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» καλούν σχολεία της
Κεφαλονιάς & Ιθάκης να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μια

αγκαλιά για την Κεφαλλονίτικη Ελιά – Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελιών
Κεφαλονιάς-Ιθάκης».
I.

II.

Στόχοι και προοπτικές της εκπαιδευτικής δράσης θα είναι:
• Η προβολή και ανάδειξη των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων στην Κεφαλονιά
μέσα από την καταγραφή μύθων, θρύλων ή ιστοριών, που αποτελούν εκφράσεις
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους μέσα
από τη βιωματική εμπειρία της αναζήτησης και καταγραφής υπεραιωνόβιων
ελαιόδεντρων και των παραδόσεων που τα συνοδεύουν.
• Η δημιουργία χάρτη υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, ως ζωντανό δείγμα της
ιστορικής συνέχειας κάθε τόπου. Οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών ως φορείς
της τοπικής ιστορίας και παράδοσης θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την
γνωριμία των μαθητών αλλά και των ελεύθερων επισκεπτών με τα υπεραιωνόβια
ελαιόδεντρα ως εκθέματα που διατρέχουν όλες τις ιστορικές περιόδους και
αποτελούν μαρτυρίες των διαφορετικών συμβολισμών που αποδόθηκαν κατά
καιρούς στην ελιά (π.χ. οι ελιές ως δώρα, δωρεές ή τάματα). Με το τρόπο αυτό
προσφέρεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει μια συμμετοχική
βιωματική εμπειρία ανακάλυψης μιας πτυχής της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κεφαλονιάς.
• Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με τις καταγραφές υπεραιωνόβιων
ελαιόδεντρων, δυνατότητα καταγραφής νέων δεδομένων και πληροφοριών,
αλλά και τακτικής επεξεργασίας και εμπλουτισμού των πληροφοριών για τη
διάσωση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς
& Ιθάκης.
• Η καταγραφή και διάσωση του γενετικού υλικού κεφαλλονίτικών ελαιόδεντρων.
(Η Πράξη συνδυάζεται με την εξέταση του γενετικού υλικού των δέντρων από
συνεργαζόμενο φορέα, Σχολές Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του
Ιονίου Πανεπιστημίου).
Μεθοδολογία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταγραφή ενός υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου, είναι η
συμπλήρωση «Δελτίου Ταυτότητας υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου», από ομάδες, μαθητών
το οποίο θα αναρτηθεί τον Δεκέμβριο στην νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου ή θα αποσταλεί στα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν από το Ε.Κ.Φ.Ε.
Κεφαλονιάς.
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Η δράση περιλαμβάνει:
a) την εκπαίδευση στο πεδίο ή στο σχολείο του τρόπου καταγραφής
υπεραιωνόβιων ελιών από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου.
b) την καταγραφή, φωτογράφιση και ταυτοποίηση υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων
από μαθητές και καθηγητές με την αξιοποίηση όλων των ιστορικών
πληροφοριών ή τοπικών διηγήσεων από κάθε πηγή, (π.χ. ιδιοκτήτες
υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων ή ελαιώνων, πολίτες, ιστορικά δεδομένα,
μαρτυρίες πολιτών, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, πηγές από τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, προικοσύμφωνα, συμβόλαια, καταγραφές περουσιακών στοιχείων με
σχετικές αναφορές, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.λπ.).
c) τη συγκέντρωση των συμπληρωμένων Δελτίων από το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου.
d) την ανάρτηση των Δελτίων και των συμπληρωματικών δράσεων των
εμπλεκόμενων σχολείων στην νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ.
Αίνου, http://www.aenosnationalpark.gr/

e) τη διενέργεια διαγωνισμού ζωγραφικής και καλύτερης ιστορίας για την
ελιά που θα υιοθετήσει κάθε σχολείο σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ.
f) την παρουσίαση στο χώρο του ΕΚΦΕ ή στο σχολείο, σειράς πειραμάτων
σχετικών με το ελαιόλαδο, τις ιδιότητές του και δημιουργίας καλλυντικών
από το ελαιόλαδο.
g) Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ειδική Ημερίδα που θα
διοργανώσει ο Φορέας στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου.
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III.

Οφέλη δράσης ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία

Τα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα παρέχουν πολυεπίπεδες και
ποικίλες δυνατότητες για την εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδακτική πράξη και την
αγωγή, όπως:
•
•
•
•

Εκπαίδευση στο πεδίο.
Δυνατότητα για εργασίες σε ομάδες.
Εμπλουτισμό όλων των διδασκόμενων μαθημάτων και στις δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας του εκπαιδευτικού με
τους μαθητές για τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.

Η Δράση καταγραφής υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων προσφέρεται για
πολυποίκιλη και πολυεπίπεδη αξιοποίηση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με κατάλληλους από παιδαγωγική και διδακτική
άποψη, τρόπους. Η διαχρονική ισχύς των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων μπορεί να
παράσχει μέσα από τη μελέτη και έρευνα πεδίου θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και
παιδαγωγικές προσδοκίες σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τη προστασία του
περιβάλλοντος.
Καλούμε καθηγητές με την ομάδα μαθητών τους, να δηλώσουν συμμετοχή στην
καταγραφή και ανάδειξη των υπεραιωνόβιων ελιών της Κεφαλονιάς & Ιθάκης,
συμπληρώνοντας σχετική φόρμα με τις απαραίτητες πληροφορίες στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCOKYnXTS1wQhfNDVYWUoMIptAJ7xC9
o7GcGA_XGzi65PTg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΦΕ Κεφαλονιάς
και Ιθάκης με την Υπεύθυνη κ. Μαγουλά Αναστασία – Ελένη στο τηλέφωνο 6937247918, είτε
στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, κ. Σοφία Μοσχοπούλου στο τηλέφωνο 26710 29258.
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