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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από την ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Το Δ.Σ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά την Κα Αναγνωστάκου Σταυρούλα για
την άμεση συνεργασία και αποτελεσματική ανταπόκριση της στην διεξαγωγή
δράσης στον Νομό Λακωνίας, όπως επίσης , τη θετική και ενεργητική παρουσία
της.
Ευχαριστούμε θερμά την συνεργασία με τον Σύλλογο φίλων για την προστασία
του ποταμού Ευρώτα , ειδικά την Πρόεδρο Κα Πορφύρη Δέσποινα για την άρτια
υποδοχή και παρουσίαση του προγράμματος τους.
Η δράση: « Η Προστασία του Ποταμού Ευρώτα» στον Νομό Λακωνίας
στέφθηκε με επιτυχία, έχοντας άμεση θετική συνεργασία και συμμετοχή από
τους συναδέλφους από την Σπάρτη.
Με μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε επίσης συμμετοχή και τους ευχαριστούμε , από
γονείς με τα παιδιά τους και παιδαγωγούς από τις συμμετέχοντες δομές.
Η περιήγηση στον ποταμό Ευρώτα ήταν πρωτοφανή εμπειρία μιας και όλη η
δράση υλοποιήθηκε δίπλα στον ποταμό και εμφανώς έδωσε μεγαλύτερη
δυναμική στον «εκπαιδευτικό σχεδιασμό» της δράσης.
Η επιτυχία ολοκληρώθηκε σε συνέχεια με την συζήτηση που ακολούθησε με
θέματα ενδιαφέροντος:
-

για το περιβάλλον και την προστασία του τόπου με ενεργές δράσεις
προβολής σήμανσης σε όλο τον Νομό.

-

από τις δομές μας με την άσκηση του εκπαιδευτικού σχεδίου που
μας παρουσίασαν οι Φίλοι του Ποταμού Ευρώτα, ένα πρόγραμμα
προσεγμένο που θα κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο παιδείας
και θα έχει 4 θεματικές ενότητες ( ποτάμι – νερό – περιβάλλον –
αρχαιότητα).

-

την συνεργασία με αρμόδιους φορείς και συλλόγους για ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που θα αφορούν το περιβάλλον.

το περιβαλλοντικό μήνυμα από τα παιδιά:
ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ! –
Ο ΕΥΡΩΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ!
-

την πρόταση, να μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε ακολουθώντας
περιβαλλοντική δραστηριότητα που θα μεταφέρει από όλα τα
μέλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου «μηνύματα» για την
προστασία των ποταμών από την ρύπανση.

Τέλος, σχετικά με τις ενημερώσεις με θέματα που αφορούν τον κλάδο στα
νεότερα μέλη του Νομού Λακωνίας:
– αναδείχθηκε η θέληση συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων με
κοινές δράσεις στον Δήμο Σπάρτης.
– την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ τους με θέματα που τους

απασχολούν τοπικά.
– την πρόταση ανάγκης για την σύσταση δημιουργίας τοπικού

τμήματος.
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