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(για τον εκπαιδευτικό)
Α) Προετοιμασία Επισκεπτών
Ποιος είναι ο ΑΡΧΕΛΩΝ
Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 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 περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.archelon.gr , και
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail : education@archelon.gr και στα
τηλέφωνα : 6932640949 (κα. Ανθούλα Τόγια, υπευθ. Προγρ. Περιβαλλοντικής
Αγωγής) , 2105231342 (κα. Έλλη Ταραμπέ, Υπεύθ. Επικοινωνίας).

Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών
Το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων
Χελωνών (Κ.Δ.Θ.Χ) στεγάζεται κυρίως σε
ξύλινα βαγόνια τρένου, προσφορά του
ΟΣΕ, και παρέχει ολοκληρωμένη υποδομή
για την περίθαλψη των χελωνών, τη
φιλοξενία των εθελοντών του Κέντρου,
αλλά και χώρους υποδοχής των μαθητών,
προβολών και δραστηριοτήτων για τις
οργανωμένες ομάδες επισκεπτών.
Είναι το μοναδικό Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας στην Ελλάδα.
Θα είναι καλό να καταλάβουν οι επισκέπτες ότι διαφέρει κατά πολύ από μία επίσκεψη
σε ένα ενυδρείο, σε έναν ζωολογικό κήπο ή ένα μουσείο.
Στο Κ.Δ.Θ.Χ περιθάλπονται τραυματισμένες χελώνες και απαιτείται προσεκτική
συμπεριφορά, ησυχία και σεβασμός στα τραυματισμένα ζώα.
Ο χώρος είναι ημι-υπαίθριος και ανάλογα την εποχή η ένδυση των επισκεπτών πρέπει
να είναι ανάλογη ( μπουφάν τους χειμερινούς μήνες και καπέλο τους καλοκαιρινούς
μήνες) .
Επίσης, στον προαύλιο χώρο δεν υπάρχει κάποια καντίνα, οπότε αν το κρίνετε
αναγκαίο τα παιδιά μπορούν να έχουν το κολατσιό τους μαζί από το σχολείο.

Φυσικά, κατά την διάρκεια της ξενάγησης στις δεξαμενές με τις τραυματισμένες
χελώνες όποιος επισκέπτης επιθυμεί μπορεί να βγάζει φωτογραφίες.

Ωράριο επισκέψεων στο Κέντρο Διάσωσης(Κ.Δ.Θ.Χ) από
Σεπτέμβριο έως Μάρτιο
Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια (Δευτέρα ως
Παρασκευή):
Α΄ Επίσκεψη ) 9:30
Β΄ Επίσκεψη )11:15
Οι ομάδες των μαθητών πρέπει να είναι το πολύ έως 50 άτομα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! τον μήνα Μάρτιο οι ομάδες προσχολικής ηλικίας πρέπει να είναι το
πολύ έως 20 άτομα.
Θα σας παρακαλούσαμε θερμά, να φθάνετε στον χώρο του Κ.Δ.Θ.Χ ακριβώς την
ώρα που έχει προκαθοριστεί η επίσκεψη γιατί ακολουθείται πολύ συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ωράριο.
● Αν προκύψει κάτι και καθυστερήσετε στο ραντεβού σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

● Εάν ακόμα χρειαστεί να αναβάλλεται ή να ακυρώσετε το ραντεβού σας ενημερώστε
μας όσο πιο έγκαιρα γίνεται.
● Δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο χώρο παρά μόνο ένα τέταρτο πριν από το
προγραμματισμένο ραντεβού.
Η ξενάγηση διαρκεί μιάμιση ώρα, περίπου, και εμπεριέχει ξενάγηση στον χώρο,

παρουσίαση , συζήτηση/ σχόλια – παιχνίδια.
Για την επίσκεψη, κάθε μαθητής δίνει μια εισφορά 3 €. Τα χρήματα αυτά
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες περίθαλψης των θαλασσίων χελωνών.
Ακόμα, σε ειδικό χώρο διατίθενται μικρά ενθύμια με χελώνες που σκοπό έχουν να
συγκεντρώσουν χρήματα για τροφή και φάρμακα των θαλασσίων χελωνών.

Επιπλέον Δραστηριότητες
Εκτός από την επίσκεψη των μαθητών στο Κ.Δ.Θ.Χ μπορούν να γίνουν και άλλες
δραστηριότητες για την περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Πριν την επίσκεψή σας στον χώρο μας στην Γλυφάδα, μπορείτε να δανειστείτε ένα

φορητό εκπαιδευτικό πακέτο (βαλίτσα).
Το φορητό πακέτο είναι η βαλίτσα «Ψαράδες και Χελώνες». Ο σκοπός αυτού του
πακέτου είναι να τονίσει την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης ψαράδων και χελωνών.
Περιλαμβάνει διαφάνειες, αφίσα, βιντεοταινία κ.α., καθώς επίσης οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό.
Η βαλίτσα δανείζεται σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και επιστρέφεται το πολύ σε μία
εβδομάδα. Την ταχυδρομική χρέωση την αναλαμβάνει ο παραλήπτης (περίπου 40€ ).
Κάτι πολύ ενδιαφέρον που αξίζει να
σημειωθεί είναι ότι μια τάξη μπορεί να
συγκεντρώσει χρήματα για την υιοθεσία μιας
μητέρας Καρέττα ( 50 € ) και η τάξη
παραλαμβάνει εκτός από το πιστοποιητικό
υιοθεσίας και το λούτρινο χελωνάκι, ένα
εκπαιδευτικό πακέτο “Η θάλασσα, οι
Χελώνες και εγώ” με πλούσιο
οπτικοακουστικό υλικό, ενημερωτικό υλικό
και πολλές δραστηριότητες. Το πακέτο αυτό
μπορεί να το κρατήσει ο εκπαιδευτικός ή η
βιβλιοθήκη της τάξης που έκανε την υιοθεσία.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν την επίσκεψή τους στο Κ.Δ.Θ.Χ με
κάτι περισσότερο.....
Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΔΘΧ βρίσκετε στην 3 η Μαρίνα Γλυφάδας δίπλα σε
αμμουδερή παραλία. Γι αυτό, πριν την επίσκεψή σας ή μετά το πέρας του
προγράμματος ξενάγησης & παρουσίασης σας προτείνουμε και σας προτρέπουμε για
τις παρακάτω ασχολίες (σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών) :



Δημιουργίες στην άμμο

Δημιουργίες με την άμμο(πχ. Κάστρα κά) , από διάφορα αντικείμενα που θα
συλλέξουν τα παιδιά από την παραλία (βότσαλα, κοχύλια, ξύλα) μπορούν να
φτιάξουν ψηφιδωτά ή τρισδιάστατα έργα.

Μιας μεγάλης Καρέττα από άμμο

Χαρακτήρων και ζώων

Αμμάνθρωπος

 Κρυμμένη Φωλιά (όπως το “Κρυμμένος Θησαυρός”)
Μία ομάδα κρύβει στην άμμο μπαλάκια του πινγκ-πονγκ (που είναι σαν αυγά
θαλ.χελώνας, τα οποία τα φέρει μαζί του ο εκπαιδευτικός από το σχολείο). Η
δεύτερη ομάδα ψάχνει σύμφωνα με την καθοδήγηση της πρώτης λέγοντας
“Τσούχτρα” όταν πλησιάζουν και “Αγκίστρι” όταν είναι μακριά. Επίσης,
μπορούν όταν βρουν μια φωλιά να βάζουν γύρω γύρω καλάμια προστατευτικά

για να την προφυλάξουν από κίνδυνους . ΠΡΟΣΟΧΗ φεύγοντας από την
παραλία μαζεύουμε ό,τι χρησιμοποιήσαμε.

 Μνήμη

Α) Με ένα ξύλο κάνουμε στην άμμο ταμπλώ τετράγωνα. Τοποθετούμε σε
κάποια από αυτά βότσαλα ή κοχύλια. Το καλύπτουμε όλο με μία πετσέτα.
Καλούμε την ομάδα που θα διαγωνιστεί. Ξεσκεπάζουμε και αφήνουμε να
παρατηρήσει για 15 δευτερόλεπτα. Ξανασκεπάζουμε με την πετσέτα. Η ομάδα
δημιουργεί άλλο ένα ταμπλώ με τετράγωνα και τοποθετεί όπου θυμόταν ότι
υπήρχαν στο πρώτο ταμπλώ τα βότσαλα (ή κοχύλια). Ξεσκεπάζουμε,
συγκρίνουμε κ δίνουμε βαθμούς για κάθε σωστή τοποθέτηση. Μπορούμε σε
κάποιο τετράγωνο να βάλουμε 2 αντικείμενα για να δυσκολέψουμε το παιχνίδι.
Υλικά: Μία πετσέτα , ένα ξυλάκι, βότσαλα (ή κοχύλια) .

 Τρίλιζα

Σε 9 τετράγωνα παίζει εναλλάξ κάθε παίχτης συμπληρώνοντας ο ένας “X” και ο άλλος
“O”. Κερδίζει όποιος δημιουργήσει μία τριάδα κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια με το
σύμβολό του.

 Ποιος έχει το πλάσμα του ωκεανού?
Κάθε παιδί κρατά ένα πλάσμα του ωκεανού ( που είναι κομμένα από χαρτόνι)
και στέκεται όρθιο. Ο εκπαιδευτικός κρατά ένα καπέλο κ μέσα είναι σε χαρτάκια
τα ονόματα όλων των πλασμάτων που κρατούν τα παιδιά. Όποιο «τραβά» το
φωνάζει και το παιδί που το κρατά κάθεται κάτω. Κερδίζει όποιο παιδί μείνει το
μόνο όρθιο .
Υλικά: χαρτόνια, χαρτί, καπέλο

 Ψάρι στον ωκεανό
Οριοθετείτε μια περιοχή όπου μπορούν να κινούνται τα παιδιά. Μέσα σε αυτήν
υπάρχει ένας παίκτης που υποδύεται τον “Καρχαρία”. Όλοι οι άλλοι παίχτες

είναι τα ψάρια. Πρέπει κάθε “ψάρι ” να διασχίσει τον χώρο χωρίς να τον
ακουμπήσει ο καρχαρίας.
 Καμπάνια Ενημέρωσης (ενδείκνυται για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές)
Μπορούν τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να σκορπιστούν στην
παραλία να ενημερώσουν τον κόσμο για την προστασία του Περιβάλλοντος,
της Θαλάσσιας Χελώνας και να μιλήσουν για το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ.

 Δημοσκόπηση (ενδείκνυται για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές)
Ομάδες παιδιών να κρατούν χαρτί και μολύβι και να κάνουν στην παραλία ή
στην πλατεία της Γλυφάδας μία δημοσκόπηση για το αν ξέρει ο κόσμος και τι
για τους κίνδυνους για την ζωή της Θαλάσσιας Χελώνας, τρόποι προστασία
της κ.ά
Υλικά: Μολύβια, Σημειώσεις με ερωτηματολόγιο προκαθορισμένο.

 Καθαρισμός (ενδείκνυται για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές)

Καθαρισμός από σκουπίδια στην παραλία, στην 3 η Μαρίνα.
Όλες αυτές και άλλες πολλές δραστηριότητες που θα κάνετε με αφορμή την
έξοδό σας από το σχολείο για να επισκεφθείτε τον ΑΡΧΕΛΩΝ μπορούν να
προστεθούν στην σχολική εφημερίδα, ή να γράψουν τα παιδιά ένα άρθρο (μαζί
με φωτογραφίες αν θέλουν) και να το στείλουν με e-mail (με την βοήθεια του
εκπαιδευτικού) για να το αναρτήσουμε στο site του ΑΡΧΕΛΩΝ.
Υλικά: Σακούλες απορριμάτων.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.

 Βόλεϊ Παραλίας (ενδείκνυται για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές)
Στην παραλία υπάρχει δίχτυ (φιλέ) βόλεϊ.
Υλικά: Μία μπάλα βόλεϊ .

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται εκτός του Κέντρου

Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ αποκλειστικά με την
επίβλεψη, επιμέλεια, ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών!!

Οι εργαζόμενοι και εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ ουδέ μία ευθύνη
φέρουν για όποια δραστηριότητα πέραν του κλειστού χώρου
του ΚΔΘΧ!

Β) Πώς θα έρθετε
ΧΑΡΤΗΣ

Με αυτοκίνητο/ πούλμαν




Από Πειραιά και Αθήνα μέσω παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος- Βασ.
Γεωργίου λίγο πριν την πλατεία της Γλυφάδας, στρίβετε δεξιά στην οδό
Λιούγκα.
Από Βούλα, από την παραλιακή λεωφόρο Βασ. Γεωργίου, στρίβετε αριστερά
στο φανάρι της οδού Γρ. Λαμπράκη (ΑΣΤΕΡΙΑ) και ακολουθείτε τον δρόμο της
Μαρίνας Γλυφάδας ως την 3η Μαρίνα.
Από Αθήνα, μέσω λεωφόρου Βουλιαγμένης. Στρίβετε δεξιά στην είσοδο « Σάκη
Καράγιωργα» και ακολουθείτε τον δρόμο έως...την θάλασσα.

Με το τραμ
Με την γραμμή Τ2 και Τ3 για Κολυμβητήριο, στάση Παλαιό Δημαρχείο.

Με το λεωφορείο



Από Αθήνα : A2, A3, E2, E22, 790.
Από Πειραιά : A1, B1, Γ1, E1.

