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Θέμα: Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού υλικού του ΑΡΧΕΛΩΝ «Με τις χελώνες στη 
θάλασσα» και βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας στην Αττική 
 

Στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου του ΑΡΧΕΛΩΝ « Με τις 

χελώνες στη θάλασσα» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας από τις Διευθύνσεις Ανατολικής Αττικής και Β’ 

Αθήνας. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα και την παρακολούθησαν πάνω από 30 

εκπαιδευτικοί.  

Εκ μέρους του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχαν η Κατερίνα Τσικαλάκη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων, η 

Ράνια Σπυροπούλου και ο Ηλίας Πίτσικας που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δραστηριοποιούνται 

σε θέματα επικοινωνίας και περιβαλλοντικής αγωγής.  

Η  Κατερίνα Τσικαλάκη μας μεταφέρει  τις εντυπώσεις της. 

Ήταν ιδιαίτερη χαρά που διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήδη γνώριζαν το Σύλλογο και 

το έργο του από προηγούμενες δράσεις.  

Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκε από τον εικονογράφο και συγγραφέα Βασίλη Χατζηρβασάνη, 

ειδικό στην ερμηνεία περιβάλλοντος. Ο συγγραφέας μας μετέφερε στο περιβάλλον της ακτής και μίλησε 

για κάθε δραστηριότητα του πακέτου, τον τρόπο που σχετίζεται με τους παιδαγωγικούς στόχους ανά 

ηλικία των μαθητών και τις πηγές που χρησιμοποίησε για την επιλογή του υλικού.  

Ακολούθησε το βιωματικό εργαστήρι «Προσεγγίζοντας το περιβάλλον μέσα από το θεατρικό 

παιχνίδι» με εμψυχωτή τον Ηλία Πίτσικα. Όλες και όλοι οι συμμετέχουσες/οντες δοκιμάσαμε 

διαφορετικές τεχνικές, ενσαρκώσαμε ρόλους και παίξαμε παιχνίδια. Κρατάμε τον επίλογο του Ηλία: «Η 

απλότητα και η αλήθεια του εμψυχωτή είναι βασικές συνιστώσες της επιτυχίας μιας βιωματικής 

θεατρικής δράσης με παιδιά για το περιβάλλον». 

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Με τις χελώνες στη θάλασσα» δημιουργήθηκε από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στα πλαίσια του 

προγράμματος LIFE Euroturtles και περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλες και δραστηριότητες που σχετίζονται με 

καινοτόμες δράσεις για τις θαλάσσιες χελώνες, όπως η δορυφορική παρακολούθηση. Οι δράσεις αυτές 

εφαρμόζονται με τη βοήθεια νέας τεχνολογίας σε 6 χώρες της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Life 

Euroturtles: την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ιταλία και τη Μάλτα. 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν άψογη και η φιλοξενία του σχολείου πολύ θερμή. Το εκπαιδευτικό υλικό 

τέθηκε στη διάθεση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε την  κα. Βορύλλα, υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και τον κ. 

Γκόντζο, υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 

καθώς και τους δασκάλους του 7ου Δημοτικού σχολείου Γέρακα Αττικής. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας 

και σας περιμένουμε στο Κέντρο Διάσωσης! 

   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ και το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής αγωγής στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ απευθυνθείτε στην Κατερίνα Τσικαλάκη, 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων,  τηλ.: 210 8982 600, 6932 640 949, e-mail: education@archelon.gr 
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