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ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ
Ελάτε με τη βραβευμένη από τη WWF περιβαλλοντική ομάδα Γεωπαιδεία, να παίξουμε
ακολουθώντας μία «πράσινη» διαδρομή και να γνωρίσουμε μέσα από δραστηριότητες και
παιχνίδια το δάσος! Θα επισκεφτούμε ένα πευκόφυτο περιφραγμένο χώρο, τον Δημοτικό
Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Ραφήνας. Πεύκα, θάμνοι
σχίνου, άρκευθου και πουρνάρια, εντυπωσιάζουν, ηρεμούν και χαλαρώνουν, ενώ
ταυτόχρονα εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργεια για τη φύση και τις δημιουργίες της.
Οργανωμένοι χώροι με παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χώρο με υπαίθρια όργανα
γυμναστικής αλλά και καφέ-εστιατόριο- τουαλέτες, δημιουργούν το καλύτερο σκηνικό για
ψυχαγωγία, παιχνίδι στη φύση, γνώση και διασκέδαση.
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ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Στο πευκόφυτο δάσος με τα πεύκα και την πυκνή βλάστηση από θάμνους θα υπάρξουν
διαφορετικές βιωματικές δραστηριότητες, θα παίξουμε στη φύση και με τη φύση! Στόχος των
παιδιών είναι μέσα από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων να γίνουν πευκοφύλακες!
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδραστικών παιχνιδιών να μάθουν και να
διασκεδάσουν. Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή στο δάσος, εναλλάσσονται
παιχνίδια αισθήσεων, κινητικά, θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες με υλικά την ίδια τη
φύση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλη τη διάρκεια του οργανωμένου
παιχνιδιού.
Με τα παιχνίδια στη φύση στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και
κατ’ επέκταση η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με το οικοσύστημα, τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν και να παρατηρήσουν το
περιβάλλον χρησιμοποιώντας το παιχνίδι! Τα παιχνίδια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με
σκοπό να γνωρίσουμε βιωματικά το δάσος, τη μορφή του, τις χρήσεις του, τη σημασία του.
Αυτό που γνωρίζεις, δεν το φοβάσαι, το σέβεσαι, το αγαπάς, το προστατεύεις!
Υπεύθυνη ομάδα για το οργανωμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι οι «Σβούρες», παιδαγωγοίεμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού που θα ζωντανέψουν τα στοιχεία της φύσης.
Εκτός του οργανωμένου παιχνιδιού στη φύση υπάρχει δυνατότητα και ελεύθερου παιχνιδιού
στην παιδική χαρά, στα γήπεδα μπάσκετ/βόλεϊ, στα ξέφωτα του δάσους, στους χώρους με
χλοοτάπητα.
Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχει καφέ-εστιατόριο-τουαλέτες.
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 1-1,5 ώρα οργανωμένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών
ομάδων: Τάξεις: Νηπιαγωγείο, Α’ – Στ’ τάξη δημοτικού. Ηλικίες 5-11 χρονών. Εφαρμόζεται
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής Ραφήνας Πικερμίου - Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας.
Στο google maps: https://goo.gl/maps/amzVJak665nxnHN3A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ενδεικτικό κόστος της εκδρομής ανά άτομο 7€ (ελάχιστο κόστος υλοποίησης 220€):
Στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται:
 Οργανωμένα υπαίθρια παιχνίδια, δραστηριότητες με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού
στη φύση
 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με επιστημονική
γνώση και θεατρικό παιχνίδι από τη «Γεωπαιδεία» και τις «Σβούρες»
 1 εμψυχωτής ανά 15 παιδιά. Οι εμψυχωτές είναι παιδαγωγοί θεατρικού παιχνιδιού
 Ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις της εταιρίας μας
Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται:
 Μεταφορικά από/προς τον χώρο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Επικοινωνήστε μαζί μας για μία οικονομική προσφορά και για τη μεταφορά από/προς
τον χώρο διεξαγωγής του προγράμματος
 Φαγητό. Για φαγητό έχουμε συνεννοηθεί με το εστιατόριο που βρίσκεται εντός του
ΔΟΠΑΠ Ραφήνας και προτείνουμε ενδεικτικά τα παρακάτω με ειδικές τιμές (για αρ.
ατόμων άνω των 40):
Μενού για παιδιά - Κόστος: 5,00€ (με ΦΠΑ)
1⁄2 Club κλασικό, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, Ένα (1) καλαμάκι κοτόπουλο 100γρ,
Ένας (1) χυμός (Όλα θα σερβιριστούν σε ένα χάρτινο πιάτο)
Μενού ενηλίκων ανά 2 άτομα - Κόστος: 22,00€ (με ΦΠΑ) (11 ευρώ το άτομο)
Μία (1) σαλάτα αγγούρι ντομάτα, Μία (1) μερίδα φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, μια
ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα (Περιλαμβάνει 2 κοτόπουλα, 2 μπριζολάκια, 1 κεμπάπ,
2 μπιφτέκια) Δύο (2) αναψυκτικά ή μπύρες

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
H ομάδα της Γεωπαιδείας ΚοινΣεπ δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος με
σκοπό την ανάδειξη και προστασία του. Πρόκειται για μια πολυπληθή επιστημονική ομάδα,
με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, που απαρτίζεται από περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους,
βιολόγους, ωκεανογράφους, δασολόγους, αρχαιολόγους και παιδαγωγούς.
Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί πλήθος εκδρομών με δραστηριότητες στη φύση με
βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας, με
συνοδούς επιστήμονες παιδαγωγούς. Συμμετέχω σε μία ευχάριστη διαδικασία όπου …
«ΠΕΡΠΑΤΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ», ευαισθητοποιούμαι και τελικά προστατεύω το
περιβάλλον!
To 2019 η Γεωπαιδεία απέσπασε το 1ο βραβείο στο πρόγραμμα της WWF, του μεγαλύτερου
οργανισμού προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, “Impact Ventures Greece”.
Το παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης έχει ως στόχο να υποστηρίζει επιχειρήσεις που
φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.geopedia.gr

www.facebook.com/geopedia.gr

Οι Σβούρες είναι μία παιδαγωγική ομάδα που δρα και
δημιουργεί χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι ως βασικό
μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Η ομάδα αποτελείται από
παιδαγωγούς προσχολικής/δημοτικής εκπαίδευσης και
ηθοποιούς, που έχουν φοιτήσει στο τριετές εργαστήρι
“Παιδαγωγικής θεάτρου & Θεατρικού παιχνιδιού Λάκης
Κουρετζής”, του Θεάτρου της Ημέρας.
Γυρνάς, Τριγυρνάς, Βιώνεις, Αγκαλιάζεις, Χορεύεις, Παίζεις,
Παρατηρείς, Ερμηνεύεις, Αλλάζεις, Πραγματοποιείς... είσαι κι
εσύ μια Σβούρα!
Περισσότερες πληροφορίες:
www.facebook.com/svouresplay
www.geopedia.gr
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