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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ το Σάββατο
12/4/2014
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Παράρτημά μας προγραμματίζει εκπαιδευτική δράση – ημερίδα με θέμα: «Ρέμα Χαλανδρίου:
Εξερευνώντας τη φυσική και πολιτιστική ιστορία». Η δράση θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου
12/4/2014 από 10.00 πμ έως 13.15. και θα έχει χαρακτηριστικά εκδρομής. Η δράση θα περιλαμβάνει
εξερεύνηση της κοίτης και της παραρεμάτιας περιοχής του Ρέματος Χαλανδρίου και ποικιλία βιωματικών
δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες θα γνωρίσουμε: τη γεωμορφολογία, χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας
και της πανίδας, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία καθώς και επεμβάσεις του ανθρώπου για τη διαχείρισή
του ρέματος. Για την καλύτερη προετοιμασία σας για την εκπαιδευτική μας εκδρομή σάς ενημερώνουμε για
τα παρακάτω:
1ον Εφόδια: καλό είναι να φοράμε ή να έχουμε μαζί μας:
- Αρβυλάκια πεζοπορίας ή παπούτσια trekking. Εάν δεν έχετε μπορεί να βολευτείτε και με ένα αθλητικό ή
άλλο παπούτσι γερό και με καλή αντιολισθητική σόλα. Η κοίτη του ρέματος στην οποία και θα περπατάμε
είναι καλυμμένη με κροκάλες, πέτρες και άλλα ποταμοχειμάρια υλικά τα οποία μπορεί να δυσκολέψουν
κάποιον με ακατάλληλα υποδήματα.
- Καπέλο, άνετα και ελαφριά ρούχα και πιθανόν και κάποιο ελαφρύ αδιάβροχο ανάλογα και με τις συνθήκες
που αναμένεται ότι θα επικρατούν. Μπορείτε την προηγουμένη της εκδρομής να δείτε την πρόγνωση του
καιρού - π.χ. στα sites: www.meteo.gr www.freemeteo.gr κ.ά.
- Ένα μικρό σάκο, όπου μπορείτε να μεταφέρετε παγούρι ή μικρό δοχείο με νερό και κάποια σνακ (πχ
σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς) για την πεζοπορία. Επίσης θα είναι χρήσιμα: μπλοκ & μολύβι για σημειώσεις
και ένας μικρός φακός.
2ον Πρόγραμμα: Η εκδρομή περιλαμβάνει πεζοπορία μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων στην κοίτη του
ρέματος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες βιωματικού
χαρακτήρα. Το σημείο συνάντησης της εκδρομής θα είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης, κοντά στο Σταθμό του
προαστιακού «Χαλάνδρι» ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για
περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τα ακριβή σημεία έναρξης και λήξης θα ενημερωθείτε από
το site του Παραρτήματος (www.peekpeattikis.gr) ή μέσω e-mail 2 μέρες πριν την διεξαγωγή της δράσης.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους για την εκδρομή – ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή και στοιχεία
επικοινωνίας (αρ. τηλεφώνου & e-mail) μέχρι την Πέμπτη 10 Απριλίου στο τηλέφωνο 210-9959251
(Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Μαρία Δρακοπούλου) ή με e-mail στο
acee@otenet.gr ή στο κινητό 6974633272 (Θ. Σμπαρούνης).
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