Αγαπητοί Διοργανωτές,

Αθήνα, 20/5/2019

Σας στέλνουμε τις τελικές λεπτομέρειες για τη δράση μας:
«Ο μικρός τουρίστας/καταναλωτής-Μια βαλίτσα ταξιδεύει… στη Σαμοθράκη» διάρκειας 1 ώρας ανά τμήμα
Μια Δωρεάν & Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμος Βιωματική Διαθεματική Δράση (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό
Εργαστήρι) υπό τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης
και Πληροφόρησης, του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ κ.λπ. φορέων.
1. Ένα ενημερωτικό σημείωμα για τα μαθητικά τμήματα (πρωτοβάθμιας –νήπιο, δημοτικό-) που θα περιλαμβάνει: Τίτλο, συνοπτική
περιγραφή δράσεων και διάρκεια (έως 20-25 παιδιά).
Εσείς τι λέτε; Το μέλλον την ανθρωπότητας εξαρτάται από τα παιδιά; Πως σχετίζεται αυτό με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης; Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι τουρίστες και ενεργοί πολίτες; Οι μαθητές ξεναγούν την Ελευθερία και την
Ευαγγελία στην όμορφη Σαμοθράκη, και ξανα-ανακαλύπτουν την πόλη τους μέσα από μια «άλλη ματιά»! Τα παιδιά μιλούν για
αγαπημένα τους μέρη, κρυφές ομορφιές για ντόπιους, σχολιάζουν τι λείπει από την πόλη τους, πως την οραματίζονται στο μέλλον,
ενώ συνεργαζόμενα μεταξύ τους διαμορφώνουν έναν «θεματικό» προϊόν που απευθύνεται από παιδιά σε παιδιά. Φέρτε μαζί σας
τις κασετίνες σας ή/και κάποιο αγαπημένο αντικείμενο από τις διακοπές σας και φύγαμε!! Σας περιμένουμε! Μην το χάσετε…
2. Ένα ενημερωτικό σημείωμα για τα μαθητικά τμήματα (δευτεροβάθμιας –γυμνάσιο και λύκειο-) που θα περιλαμβάνει: Τίτλο,
συνοπτική περιγραφή δράσεων και διάρκεια (έως 20-25 παιδιά).
Εσείς τι λέτε; Το μέλλον την ανθρωπότητας εξαρτάται από τα παιδιά; Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι τουρίστες και ενεργοί πολίτες;
Έχετε ξανακούσει τον όρο «Αειφορία»; Πως συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης; Πως προστατεύουμε του τουριστικούς
μας προορισμούς; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στο εργαστήρι μας «Ο μικρός τουρίστας-Μια βαλίτσα
ταξιδεύει… στη Σαμοθράκη» με τρόπο «δημιουργικό και παιγνιώδη» και μέσα από έργα εικαστικών/καλλιτεχνών και σύγχρονο
οπτικοακουστικό υλικό. Έτσι λοιπόν, θα παίξουμε, θα αστειευτούμε, θα «ταξιδέψουμε», θα κάνουμε «πρωτότυπες» κατασκευές, θα
διασκεδάσουμε, θα δοκιμάσουμε γεύσεις και θα μυρίσουμε γνώριμες μυρωδιές, θα επιχειρηματολογήσουμε, θα συνεργαστούμε,
κυρίως, όμως, θα περάσουμε όμορφα!! Σας περιμένουμε. Μην το χάσετε…
3. Ενημερωτικό σημείωμα για ενήλικες (εκπαιδευτικούς) που θα περιλαμβάνει: Τίτλο, συνοπτική περιγραφή δράσεων, διάρκεια
(έως 20-25 άτομα).
Στόχος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να αναπτύξουν ενεργό πολιτειότητα μέσω της
αειφορικής εκπαίδευσης, των ταξιδιών και της υπεύθυνης κατανάλωσης. Αυτό γίνεται με βιωματικά εργαστήρια, μελέτες
περίπτωσης και πρακτικές ασκήσεις που στηρίζονται σε: έργα εικαστικών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό
υλικό και φυσικά μέσω σύγχρονης μεθοδολογίας. Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «δημιουργικός χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη
δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες και αξίες πολύ σημαντικές για την ανθρωπότητα όπως
η βιώσιμη ανάπτυξη, το «αποτύπωμα» της κατανάλωσης, η συνεργασία, η αλληλεγγύη κ.ά.. Σας περιμένουμε!
4. Ενημερωτικό σημείωμα για ενήλικες (επιχειρηματίες) που θα περιλαμβάνει: Τίτλο, συνοπτική περιγραφή δράσεων, διάρκεια (έως
20-25 άτομα).
Στόχος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να αναπτύξουν ενεργό δραστηριοποίηση μέσω
της αειφορικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης της με την επιχειρηματικότητα, τα ταξίδια και την υπεύθυνη κατανάλωση. Αυτό γίνεται
με βιωματικά εργαστήρια, μελέτες περίπτωσης και πρακτικές ασκήσεις που στηρίζονται σε: έργα καλλιτεχνών, σύγχρονο
οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό, σύγχρονη μεθοδολογία. Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «παιγνιώδης
χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες πολύ σημαντικές για
την επιχειρηματικότητα όπως η αειφορία, οι συνέργειες, η δικτύωση, η πιλοτική εφαρμογή κ.ά.. Σας περιμένουμε!
5. Γράμμα σε συμμετέχοντες & ενημερωτικό υλικό
Συνημμένο αρχείο “info letter Samothraki”

