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Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος Αριστοτέλη στηρίζουν και φέτο
Υπαίθρια Άσκηση του Αριστοτέλειο
Βοτανικής, εργαστήριο  συστηματικής  Βοτανικής  κ
Στρατονικό (περιοχή του δικτύου NATURA 2000, GR1270005) 
του Αριστοτέλη" που θα πραγματοποιηθεί
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διάκριση, αναγνώριση και ονομασία των κυριότερων 
οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας
 

Το πρόγραμμα εργασίας που 

 
Τετάρτη 10 Μαΐου 2017  
 
08.30  Αναχώρηση από τη Θεσ/νίκη για το Όρος Στρατονικό.

 Επίσκεψη - ενημέρωση στο Κέν
 (http://www.kpe-arnaias.gr/
- Στάσεις στη διαδρομή για συλλογή φυτών από περιοχές του Στρατονικού.
- Στάση στο Άλσος του Αριστοτέλη. 
 (http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/aristotle
- Άφιξη στην Ιερισσό νωρίς το απόγε
 δειγμάτων – ταξινομική αναγνώριση των φυτών που 
 
Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 
 
09.30   Αναχώρηση από την Ιερισσό.

10.30-13.30   Συλλογή φυτών στα Αρχαία Στ
(http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2463)

-  Επιστροφή στην Ιερισσό
17.00-21.00  Τακτοποίηση δειγμάτων 

Προετοιμασία παρουσίασης της κάθε ομάδας.
 
Παρασκευή 12 Μαΐου 2017
 

09.00-11.30   Προετοιμασία κάθε ομάδας με τον υπεύθυνο συνοδό
  παρουσίαση της εργασίας τους.

11.30-13.00   Προφορική παρουσίαση (
  αποτελεσμάτων τους. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμο
  (http://www.dimosaristoteli.gr/gr/culture/cultural

13.00-14.00  Αξιολόγηση - συζήτηση κάθε ομάδας με τον υπεύθυνο διδάσκοντα. 
14.00-15.30   Γεύμα (ελεύθερη επιλογή) 
15.30   Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη

 
 

 

 

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη, 630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής 
 2377 0 21132    aristoteleio@dimosaristoteli

                                                                                            

 
 
 
 

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος Αριστοτέλη στηρίζουν και φέτο
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τμήμα  Βιολογίας

ήριο  συστηματικής  Βοτανικής  και  Φυτογεωγραφίας
(περιοχή του δικτύου NATURA 2000, GR1270005) με θέμα "Βοτανολογώντας στο βουνό 

θα πραγματοποιηθεί 10 έως 12 Μαΐου 2017.  Στόχος της υπαίθριας άσκησης: Η 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διάκριση, αναγνώριση και ονομασία των κυριότερων 
οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας 

που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές στο Δήμο Αριστοτέλη είναι:

Αναχώρηση από τη Θεσ/νίκη για το Όρος Στρατονικό. 
ενημέρωση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας 

arnaias.gr/) 
Στάσεις στη διαδρομή για συλλογή φυτών από περιοχές του Στρατονικού.
Στάση στο Άλσος του Αριστοτέλη.  

aristoteli.gr/gr/sights/aristotle-park) 
Άφιξη στην Ιερισσό νωρίς το απόγευμα. Εργασία στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση

νομική αναγνώριση των φυτών που συλλέχθηκαν.   

Αναχώρηση από την Ιερισσό. 
Συλλογή φυτών στα Αρχαία Στάγειρα  
(http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2463) 
Επιστροφή στην Ιερισσό 
Τακτοποίηση δειγμάτων – Αναγνώριση των φυτών.  

παρουσίασης της κάθε ομάδας. 

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 

Προετοιμασία κάθε ομάδας με τον υπεύθυνο συνοδό-διδάσκοντα για την 
παρουσίαση της εργασίας τους. 
Προφορική παρουσίαση (power point) από κάθε ομάδα φοιτητών των 
αποτελεσμάτων τους. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμο
http://www.dimosaristoteli.gr/gr/culture/cultural-center-ierissos) 

συζήτηση κάθε ομάδας με τον υπεύθυνο διδάσκοντα.  
ύμα (ελεύθερη επιλογή)  

Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη 

                                                                                                                   
Ιερισσός 
 

Η Πρόεδρος του ΑΠΚ

Ελένη Παναγιωτοπούλου

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής  
dimosaristoteli.gr  www.aristoteleia.gr 

 

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος Αριστοτέλη στηρίζουν και φέτος την Τριήμερη 
μήμα  Βιολογίας, τομέας 

αι  Φυτογεωγραφίας στην περιοχή του όρους 
με θέμα "Βοτανολογώντας στο βουνό 

Στόχος της υπαίθριας άσκησης: Η 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διάκριση, αναγνώριση και ονομασία των κυριότερων 

ακολουθήσουν οι φοιτητές στο Δήμο Αριστοτέλη είναι: 

Αρναίας  

Στάσεις στη διαδρομή για συλλογή φυτών από περιοχές του Στρατονικού. 

τακτοποίηση 

διδάσκοντα για την   

) από κάθε ομάδα φοιτητών των  
αποτελεσμάτων τους. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αριστοτέλη  

 

                                                                                                                   
Ιερισσός 06/05/2017 

Η Πρόεδρος του ΑΠΚ 
 
 
 

Ελένη Παναγιωτοπούλου 
 

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 


