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(Σ.Ι.Π.Σ.Π.Ε.Π.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΟΣ ΠΟΣΙΠΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του και ανάδειξη του ΈΡΓΟΥ όλων των Μελών – Δομών του
Συλλόγου, στις τοπικές
κοινωνίες που δραστηριοποιούνται στους Νομούς Αργολίδας – Αρκαδίας Κορινθίας – Λακωνίας και Μεσσηνίας, για το έτος 2019, υλοποίησε με μεγάλο
ενδιαφέρον και επιτυχία στην Σπάρτη
το Σάββατο 18.05.2019, την Δράση “εκπαιδευτικού σχεδίου για την προστασία
του ποταμού Ευρώτα από την ρύπανση”,
με την συνεργασία του Συλλόγου Φίλων Προστασίας του ποταμού Ευρώτα και τα
Μέλη του ΣΙΠΣΠΕΠ από τον Νομό Λακωνίας.
Α.--- Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής αυτής δράσης έλαβε χώρα, στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης των προσχολικών ηλικιών σε θέματα προστασίας και
ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας,
σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του ποταμού Ευρώτα Κα
Δέσποινα Πορφύρη ( Νηπιαγωγός ), με θέμα:
«Η προστασία του ποταμού Ευρώτα από την ρύπανση».
Η γνώση, η αγάπη, το ενδιαφέρον για το ιστορικό αυτό ποτάμι που διασχίζει δύο Νομούς ( Αρκαδίας
& Λακωνίας ) διανύοντας 90 χιλ. και υπάγεται στο δίκτυο NATURA «ΦΥΣΗ2000» μας έδωσε την
αφορμή να παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό σχέδιο που είχαν προετοιμάσει επιστήμονες - ενεργά
μέλη του Συλλόγου που ερευνούν και ασχολούνται με την προστασία του ποταμού.
Η προσφορά του χρόνου τους, η επίδειξη των δραστηριοτήτων τους, και το
μοίρασμα των ιδεών τους, μας πρόσφερε εκπαιδευτικά τον τρόπο, για το πώς μπορεί να επιτευχθεί
στην πράξη, η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και η προστασία του πρωτεύοντος στοιχείου για
τη ζωή που είναι το νερό, από τις πλέον μικρές ηλικίες.
.
Β. --- Στόχος του εκπαιδευτικού σχεδίου υπήρξε επίσης η σύσταση μηνύματος για
το περιβάλλον. Τα παιδιά που συμμετείχαν χάρηκαν το βιωματικό παιχνίδι μέσα
από το οποίο άμεσα έδωσαν το μήνυμα:
ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ! – Ο ΕΥΡΩΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ!
Ένα μήνυμα που θα κοινοποιηθεί στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντοςστην εκδήλωση “Ευρώτεια” κάθε δήμου στον νομό Λακωνίας ΚΑΙ
μας βρίσκει αρωγούς στην μετάδοση του μηνύματος αυτού και επέκεινα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου .
Το Δ.Σ. συγχαίρει τον Σύλλογο Φίλων του ποταμού Ευρώτα για το εξαιρετικό
περιβαλλοντολογικό έργο τους και ευχαριστεί θερμά την Κα Δέσποινα Πορφύρη
για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού σχεδίου. Τιμητικά ευχαριστεί την παρουσία
των Μελών από την Νομό Λακωνίας:
την Κα Αγγελάκου Γιαννούλα - Κα Κοκκόρου Ειρήνη «Παιδόραμα» , την Κα
Αναγνωστάκου Σταυρούλα «Αναγνωστάκου Σ.», την Κα Κολοβού Δήμητρα
«Παιδικό Εργαστήρι», τον Κο Πολυχρονάκο Δημήτρη «Εκπαιδευτήρια
Πολυχρονάκου Βάνα», όλους τους γονείς, τα παιδιά τους και
τους παιδαγωγούς που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον.
Για το Δ.Σ. ΣΙΠΣΠΕΠ
Η Πρόεδρος
Μαρινάκη Αθηνά

