defrost design / Ελένη Βασιλείου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Άννα Καρατσώρη
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Κέντρο Διάσωσης
Θαλάσσιων Χελωνών
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Χ ε ι μ ώ ν α ς 2 022 - 2 023
Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
Σολωμού 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5231342
EMAIL: info@archelon.gr
Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών
3η Μαρίνα Γλυφάδας, 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ.: 6932640949 (Δε-Πα 13:00-15:00)
EMAIL: education@archelon.gr

www.archelon.gr
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Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών
 Είναι το μοναδικό Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας στην
Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το 1994 και από τότε έχει βοηθήσει
πάνω από 1100 τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες να γίνουν
καλά και να επιστρέψουν στη θάλασσα.

 Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Κέντρο Διάσωσης
παρακολουθούν πάνω από 10.000 μαθητές κάθε χρόνο, οι οποίοι
επισκέπτονται τον χώρο μας από πολυάριθμα σχολεία της Αττικής.

 Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις, έδωσαν για πρώτη φορά τη
δυνατότητα και σε σχολεία που βρίσκονται πολύ μακριά από την
Αττική να «επισκεφτούν» το Κέντρο Διάσωσης.

 Η διαδικτυακή ξενάγηση διαρκεί 60’ και περιλαμβάνει περιήγηση
στις εξωτερικές δεξαμενές και το θερμοκήπιο, γνωριμία με τις
χελώνες, τις ιστορίες τους και τα αίτια των τραυματισμών τους.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της ξενάγησης το συντονισμό των μαθητών
έχει ο εκπαιδευτικός.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ

Ποιος είναι ο ΑΡΧΕΛΩΝ
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Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι µη κερδοσκοπικό Σωματείο µε
αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των
βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες
παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα µας, την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού και την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων
χελωνών. Περισσότερα στο www.archelon.gr

 Ο εκπαιδευτικός παρέχει κατά την ηλεκτρονική κράτηση τον
σύνδεσμο webex ή άλλης πλατφόρμας που χρησιμοποιεί στην
τηλεκπαίδευση.

 Αν προκύψει κάποια καθυστέρηση ή αναβολή ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να μας ενημερώσει το συντομότερο.

 Οι ακυρώσεις κρατήσεων γίνονται ηλεκτρονικά.

Για τη διαδικτυακή επίσκεψη είναι απαραίτητ η η
ηλεκτρονική κράτηση εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί µας στο
6932640949 (Δε-Πα 13:00-15:00) και στο e-mail: education@archelon.gr
(Άννα Κοντολέων, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων).
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ΩΡAΡΙΟ ΕΠΙΣΚEΨΕΩΝ:
ΑΠO ΔΕΚEΜΒΡΙΟ EΩΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια, Λύκεια (Δευτέρα ως Παρασκευή):
Α΄ Ξενάγηση 08:30
Β΄ Ξενάγηση 10:00
Γ’ Ξενάγηση 11:45

Επιπλέον Δραστηριότητες
 Φτιάξτε μαζί με τους μαθητές σας μια ιστορία
Στο τέλος της «επίσκεψής» σας στο Κέντρο Διάσωσης σας προσκαλούμε να
φτιάξετε μαζί με τους μαθητές σας μια φανταστική ιστορία με οδηγό τις πέντε
λέξεις-κλειδιά που οι μαθητές διάλεξαν στο τέλος της παρουσίασης και
έμπνευση όλα όσα είδαν, άκουσαν και έμαθαν στη διάρκεια της ξενάγησής
τους. Αργότερα, μπορεί αυτές οι ιστορίες των μαθητών vα μετατραπούν
σε ηχητικές αφηγήσεις για να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη ηχητικών ιστοριών με
ήρωες τις θαλάσσιες χελώνες.

 Λάβετε μέρος στον Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας

Υιοθετήστε μία θαλάσσια χελώνα!
Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν
οικονομικά το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποιώντας
υιοθεσία μιας τραυματισμένης χελώνας που
φιλοξενείται στο Κέντρο Διάσωσης (2€/μαθητή),
καλύπτοντας τα έξοδα νοσηλείας της για κάποιες
ημέρες.
Μπορείτε να διαλέξετε και να γνωρίσετε τη χελώνα που
θα βοηθήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
ξενάγησης. Στην συνέχεια θα λάβετε ενημερωτική
παρουσίαση για τη χελώνα σας και, όταν έρθει η ώρα, το
βίντεο της απελευθέρωσή της.
Υπάρχουν 2 τρόποι να κάνετε μία σχολική υιοθεσία:
1) Κατάθεση στην ALPHA BANK
Swift Code: CRBAGRAAXXX
Sort Code: S/C 358
IBAN: GR 16 01 40 3580 3580 02320 0000 77
2) με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας μας
επιλέγοντας το “ turtle adoption by a school” και το ανάλογο ποσό.
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«Το χελωνάκι κάνει τον γύρο της Ελλάδας»
Μετά τη διαδικτυακή ξενάγηση και εφόσον αποφασίσετε να
υιοθετήσετε μία θαλάσσια χελώνα θα σας αποσταλεί το πιστοποιητικό
υιοθεσίας και το λούτρινο χελωνάκι του ΑΡΧΕΛΩΝ.
Τραβήξτε και στείλτε μας στο awareness@archelon.gr μία
φωτογραφία με το «χελωνάκι» σε ένα ξεχωριστό σημείο του τόπου
σας: στην αγαπημένη σας παραλία, στην παραδοσιακή πλατεία, σε ένα
διάσημο αξιοθέατο…
Μέσα από τις φωτογραφίες σας θέλουμε να δούμε το χελωνάκι του
ΑΡΧΕΛΩΝ να ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας.
Η φωτογράφιση μπορεί
να γίνει ομαδικά σαν
τάξη ή ατομικά από τον
κάθε μαθητή.
Φωτογραφίες για τον
Διαγωνισμό θα γίνονται
δεκτές
μέχρι
30
Μαρτίου 2023.
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Κάτοψη του Κέντρου

4. ΒΑΓΟΝΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

12. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

5. ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

9. ΒΑΓΟΝΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
10. ΒΑΓΟΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

6. ΕΞΕΔΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

13. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ

3. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

7. ΓΡΑΦΕΙΑ

11. ΧΩΡΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΕΛΩΝΩΝ

15. PARKING

14. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
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1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛ ΩΝΩΝ
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ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ
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ΟΜΑΔΑΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1994

ΠΡΟΕ ΤΟΙΜΑΣΙΑ
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