
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Ωράριο λειτουργίας:  
 Κάθε Κυριακή 10.30΄π.μ.   -  14.00΄  
 Επισκέψεις ομαδικές (σχολείων, συλλόγων…) κατόπιν συνεννόησης στα τηλ.: 6977334733, 6971824700 
 
KENΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   & ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ  ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ    (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.) – Μέλος του ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ- KE.ME.BO .                                   
 Έδρα-  Μουσείο: Κανάλια Μαγνησίας 

  e-mail: kemevo@yahoo.gr          www.boebes-karla.gr  

 Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πατρόκλου 56 -38333  Βόλος      Τηλ. & fax : 24210-58659, 24210-22647                                                                                                                                                               

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ 

                           ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. 

                       
                                          

 

 

 

 

        Εκπαιδευτικά προγράμματα- δράσεις 

        για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

                                 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.               

   Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα το Δ. Δ. 

Καναλίων του Δ.Ρ. Φεραίου, όπου λειτουργεί το Μουσείο Λιμναίου 

Πολιτισμού Κάρλας- ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.  Δραστηριοποιείται σε τομείς όπως: Η 

σπουδή, έρευνα ,μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος, του  

πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής διαχρονικά και σε όλη την 

έκτασή της -η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση-η μελέτη κοινωνικών 

προβλημάτων-η συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου-η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.τ.λ. 

καθώς και η έκδοση εντύπων. Από το 2003 που ιδρύθηκε αναπτύσσει 

μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς του περιβάλλοντος και του 

πολιτισμού της κάρλιας περιοχής, παρεμβάσεις σε φορείς για 

περιβαλλοντικά θέματα , με ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, και 

κυρίως με ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας –ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. 

βρίσκεται στο Δ.Δ. Καναλίων του Δ. Ρ. Φεραίου, 25 περίπου χλμ. ΒΔ της 

πόλης του Βόλου. Από το Βόλο δυο διαδρομές μπορεί ν’ ακολουθήσει 

κανείς με προορισμό τα Κανάλια. Η μία, η πιο ορεινή, μέσω Ν. Ιωνίας- 

Μελισσατίκων- Γλαφυρών- Κερασιάς. Η άλλη, η πεδινή, από τον εθνικό 

δρόμο που οδηγεί στη Λάρισα, με στροφή δεξιά στο ύψος του 

εργοστασίου Αρμάτων (ΠΕΒ)- πριν το Βελεστίνο, σημείο που απέχει απ’ 

τα Κανάλια 18 χλμ. περίπου. 
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Για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

                                                                                       

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

  

                                                                                                   

   

  

 Νηπιαγωγείο – Δημοτικό           

                                                                                                                                                                                   «Παιχνίδια στη λίμνη του θεού Απόλλωνα» 

  

 

                                                                                       

    Για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού 

 

           

      Μια εκπαιδευτική δράση που στόχο έχει τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να 

διασκεδάσουν, να γνωρίσουν έναν τρόπο ζωής  , μακρινό   και  διαφορετικό από 

το δικό τους, να συνειδητοποιήσουν ότι η φύση / το περιβάλλον δεν αφορά 

μόνο τον άνθρωπο αλλά όλα τα όντα. 

    Για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

           «Ενημερώνομαι-Δραστηριοποιούμαι-Προφυλάσσομαι» 

                         

 Ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας  με σκοπό την                         

ενημέρωση για τον ιό του Δ. Νείλου και την 

λήψη μέτρων για την προστασία ατόμων και 

οικιών. 

 Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. ετοίμασε και παρέχει στα 

σχολεία  ένα βαλιτσάκι με ενημερωτικό υλικό για το δάσκαλο που αφορά  τον κύκλο 

ζωής των κουνουπιών και τις ασθένειες που μπορεί να προκαλέσει και για το μαθητή  

φύλλο εργασίας με σκίτσα, φύλλο οδηγιών για την οικογένειά του και αφίσα που θα 

αναρτήσει στην περιοχή που κατοικεί, δίνοντάς του έτσι ρόλο πολλαπλασιαστή της 

γνώσης και ενεργού πολίτη 

 

Βάλτε βατραχόμασκες και 

βατραχοκάπελα  κι ως  λιμνοβάτραχοι 

κάντε το γύρο της λίμνης , γνωρίζοντας 

την ιστορία της μέσα από διηγήσεις και 

κάρτες . Δραματοποιήστε στιγμές από τη 

ζωή στην Κάρλα και  ποιος ξέρει μπορεί 

στο τέλος να ανακηρυχτείτε εσείς  

  

ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΪΔΑ-ΚΑΡΛΑ

ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.: Πατρόκλου 56, Βόλος – Τηλ. 24210-58659, Fax 24210-22647
e-mail: kemevo@yahoo.gr ,    www.boebes-karla.gr ,   www.mouseiokarlas.gr
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Δοκιμάστε την τύχη σας  κάνοντας το 

γύρο της λίμνης Κάρλας. Χάρτης, 

ζάρια, πιόνια, κάρτες τύχης  θα σας 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε 

φουρτούνες, να  ψαρέψετε, να 

αγωνιστείτε  για την προστασία της 

λίμνης, αλλά πρώτα απ΄ όλα να  

γελάσετε και να διασκεδάσετε . 

 

 

 Μια βιωματική προσέγγιση στην ιστορία της 

λίμνης Κάρλας.Με οδηγό τα ίδια τα εκθέματα 

του Μουσείου ,-την καλύβα, τη βάρκα, τις 

φωτογραφίες- αλλά και με πανιά , καμπάνες και 

εφέ ομίχλης τα παιδιά δραματοποιούν  και 

γνωρίζουν την ιστορία της Κάρλας στη 

διαχρονική εξέλιξή της: λίμνη- πεδιάδα- νέα 

λίμνη.  Με παζλ  (τρία βαλιτσάκια) και κολάζ  

ανασυνθέτουν  τη βιωμένη εμπειρία και 

δημιουργούν τη δική τους ιστορία.                       

Επιτραπέζιο                                     

παιχνίδι 

Θεματικά φύλλα εργασίας    για 

ομάδες  εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

©Δημιουργικό  παιχνιδιών– Επιμέλεια: Μωραΐτη Σταματία 

Δημιουργικό χάρτη:   

Γ. Χανιάς 


