ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΥΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ για μια ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Αγαπητή Δασκάλα,
Αγαπητέ Δάσκαλε,
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ «Το ταξίδι του
Σταγονούλη»!
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/-τριών μέσα από
μια διαφορετική μαθησιακή εμπειρία. Προσπάθειά μας είναι τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και
να κερδίσουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Το πρόγραμμα βασίζεται στη διδασκαλία βασικών εννοιών, στην
ενεργή συμμετοχή των παιδιών και σε βιωματικές δράσεις. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε
πρωτότυπα ομαδικά παιχνίδια, ώστε να γνωρίσουν όλο τον κύκλο του νερού.
Ειδικότερα, στόχοι μας είναι οι μαθητές/-τριες να καταγράψουν τις ποικίλες χρήσεις του νερού, να
ερμηνεύσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την παγκόσμια έλλειψη νερού και να ενημερωθούν για την
προστασία του.
Με την πεποίθηση ότι η ευαισθησία για τη διαφύλαξη του πολύτιμου πόρου του νερού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την εκπαίδευση, εστιάζουμε στην αφύπνιση των παιδιών για τη σημασία της ορθολογικής του
χρήσης και την υπεύθυνη συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους και τα προτρέπουμε να καταναλώνουν
χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον, βάζοντας έτσι το δικό τους λιθαράκι στην προστασία του πλανήτη.
Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης του κύκλου
του νερού. Η επίσκεψη θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν το τεράστιο έργο που «κρύβεται» πίσω
από τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, από τεχνική και επιστημονική άποψη, για τη διασφάλιση της
αδιάλειπτης υδροδότησης της Αθήνας με άριστης ποιότητας πόσιμο νερό αλλά και της επιστροφή του στο
περιβάλλον καθαρό.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η παρουσία και ο ρόλος σας ως εκπαιδευτικός είναι πολύ σημαντικός, τόσο
για την εποπτεία της ομάδας όσο και για την αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών/-τριών στη σχολική τάξη.
Ελπίζουμε ότι το «Ταξίδι του Σταγονούλη» θα αποτελέσει το ερέθισμα για ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικές
συζητήσεις και δράσεις στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει και το έντυπο υλικό που
θα σας μοιράσουμε στο τέλος.
Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη οργάνωση της επίσκεψής σας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
-

Η περιήγηση των παιδιών και των εκπαιδευτικών εκτός της εκπαιδευτικής αίθουσας δεν επιτρέπεται για
λόγους ασφαλείας.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να τρώνε κατά την διάρκεια του μαθήματος. Θα τους δοθεί χρόνος για φαγητό
μετά από συνεννόηση μαζί σας στην αρχή ή στο τέλος της επίσκεψης.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή tablet καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης.
Η φωτογράφιση των παιδιών επιτρέπεται μόνο εφόσον ήδη υπάρχει η προβλεπόμενη από τους γονείς και
το σχολείο άδεια.
- Η αίθουσα στεγάζεται σε ισόγειο χώρο για την εύκολη πρόσβαση αμαξιδίου.
- Προκειμένου οι εκπαιδευτές μας να έχουν άμεση επικοινωνία με τα παιδιά, προτείνουμε να έχουν ένα
αυτοκόλλητο με το όνομά τους, σε εμφανές σημείο στην μπλούζα τους.
Ώρα έναρξης: 10.00 π.μ.
Διάρκεια Προγράμματος: 90 – 120 λεπτά.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156 Γαλάτσι (είσοδος από τη βόρεια πύλη)
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 214 40 98, 210 214 40 31

Σας περιμένουμε!
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