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ΑΝΙΜΑ
Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ύπαιθρο



Εκπαιδευτικές Δράσεις της ΑΝΙΜΑ για σχολεία

Η ΑΝΙΜΑ δέχεται προσκλήσεις από σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -κυρίως υποβαθμισμένων περιοχών της 
Αττικής- παρουσιάζει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και μέσω αυτού έχει την ευκαιρία να φέρει τα παιδιά της πόλης 
σε επαφή με τη φύση, καθώς σχεδόν πάντα τα προγράμματά της παρουσιάζονται στην ύπαιθρο. Μέχρι σήμερα έχει 
υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καθώς και σε ειδικά σχολεία, όπως το ειδικό σχολείο 
του Μαρασλείου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και Συλλόγους Γονέων. 

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά



Απελευθερώσεις άγριων ζώων με την παρουσία παιδιών

Οι απελευθερώσεις των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον είναι μια σημαντική ευκαιρία ευαισθητοποίησης. Η 

ΑΝΙΜΑ οργανώνει συνεχώς απελευθερώσεις αποθεραπευμένων άγριων ζώων, παρουσία του κοινού και ιδιαίτερα 

παιδιών. Πολλές από αυτές,  όπως η ετήσια Γιορτή των Πουλιών στη Βραυρώνα συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. 

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά



Απελευθερώσεις άγριων ζώων σε ορεινές, ακριτικές περιοχές

Η ΑΝΙΜΑ εργάζεται συνειδητά, ώστε να πραγματοποιεί συχνά απελευθερώσεις σε απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας 

με στόχο την ευαισθητοποίηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού, των παιδιών και των οικογενειών τους. Τέτοιες 

εκδηλώσεις έχουν γίνει στην ορεινή Κρήτη, την Τήλο, σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και αλλού.

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά



Η διατήρηση της παράδοσης και το παιχνίδι στη φύση της πόλης 

Η ΑΝΙΜΑ οργανώνει γιορτές και εκδηλώσεις σε ελεύθερους δημόσιους χώρους, με στόχο να φέρει τα παιδιά -κυρίως των 
υποβαθμισμένων συνοικιών της Αθήνας- σε επαφή με το χώμα, τη γη και ό,τι αυτή μας προσφέρει καθώς και με τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες που χάνονται με τον χρόνο. Τα τρυγοπατήματα και οι γιορτές του Κλήδονα που 
οργανώνει η ΑΝΙΜΑ μαζί με τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος 
έχουν γίνει θεσμός στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης.

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά



Κύρια Ομάδα Εκπαιδευτικού Έργου

 Μαρία Γανωτή, Φιλόλογος με πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΑΝΙΜΑ στην ύπαιθρο. 

 Σπύρος Ψύχας, εκπαιδευτής εθελοντών, με πολύχρονη εμπειρία σε περιβαλλοντικα

προγράμματα στο Πάρκο Τρίτση (2004-2018)

 Χριστίνα Θεοδωράκου, βιολόγος, με εμπειρία σε παιδαγωγικά προγράμματα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό

 Στέφανος Γανωτής, Εκπαιδευτικός πτυχιούχος παιδαγωγικών επιστημών με 

πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση  προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για μαθητές εντός και εκτός σχολείων. 

 .

μαζί, ξαναδίνουμε φτερά



Να βοηθήσουμε τα παιδικά όνειρα να 
ελευθερωθούν  με το πέταγμα ενός πουλιού


