EcoFans Juniors Club
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων & Εκδηλώσεων
Διάρκεια: Οκτώβριος 2009 – Ιούνιος 2010
(Το πρόγραμμα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα)
Ημερομηνία

Δραστηριότητα

Οκτώβριος
2009
Αποκτούμε οικολογική συνείδηση: 1η φάση

Σάββατο 17

Τα μέλη του Club επισκέπτονται το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για να δουν από κοντά
τη σουρικάτα που έχουν υιοθετήσει. Εκεί κάνουν ανασκόπηση των δραστηριοτήτων
της χρονιάς που πέρασε και ενημερώνονται για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της
φετινής χρονιάς. Επίσης τα παιδιά ενημερώνονται για την προφύλαξη από τη γρίπη
των χοίρων. Ακολουθεί ξενάγηση στο χώρο από ξεναγό του πάρκου και
περιβαλλοντική δραστηριότητα. Η επίσκεψη κλείνει με συζήτηση για τις
δραστηριότητες της ημέρας. Για να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνήστε: 2103680030, 210-3680031.
Πρόγραμμα:
10:00 Οι EcoFans συναντώνται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και αναχωρούν με
πούλμαν για το πάρκο.
11:00-13:00 Περιβαλλοντικές δραστηριότητες και ξενάγηση.
13:00 Αναχώρηση και επιστροφή στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Νοέμβριος
2009
Ακρόπολη, η γειτονιά όλων μας: 1η φάση
Οδοιπορικό των EcoFans στις διαδρομές του Πικιώνη.
Ο Δημήτρης Πικιώνης τη δεκαετία του ‘50 ανέπλασε τον περιβάλλοντα χώρο της
Ακρόπολης εμπνεόμενος από την παράδοση και τις μοντέρνες τάσεις. Πενήντα
χρόνια μετά οι EcoFans εξοπλισμένοι με πινακίδια σχεδίου, γραφική ύλη, χάρτες
και πυξίδες κάνουν επιτόπια έρευνα και καταγράφουν τις πιθανές αλλοιώσεις στο
έργο του μεγάλου ΄Έλληνα αρχιτέκτονα.
Πρόγραμμα:
Σάββατο 14

10:45 Συνάντηση στο σταθμό του μετρό Ακρόπολη.

11:00 – 13:00 Οδοιπορικό στις διαδρομές του Πικιώνη.

Δεκέμβριος
2009
Αφύπνιση για τον Κηφισό

Σάββατο 12

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Κηφισός, Πρόσκαιρη Νάρκη» και συζήτηση με τη
σκηνοθέτιδα Διονυσία Κοπανά για τις παρεμβάσεις στην κοίτη του μεγαλύτερου
ποταμού της Αττικής. Η εκδήλωση συμπίπτει με τις διεθνείς κινητοποιήσεις για τις
κλιματικές αλλαγές Global Day of Action.
Πρόγραμμα: 11:00 – 13:00, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22

Ιανουάριος
2010
Ακρόπολη, η γειτονιά όλων μας: 2η φάση
Οδοιπορικό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα μνημεία γύρω από την
Ακρόπολη.

Σάββατο 23

Oι EcoFans κάνουν επιτόπια έρευνα και καταγράφουν τη σημερινή κατάσταση των
μνημείων.
Πρόγραμμα: 10:45 Συνάντηση στο σταθμό του μετρό Ακρόπολη.

11:00 – 13:00 Οδοιπορικό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα μνημεία γύρω από
την Ακρόπολη.

Μάρτιος
2010
Οι EcoFans οικο-επιθεωρούν τον Εθνικό Κήπο

Σάββατο 20

Οι EcoFans θα επισκεφτούν τον Εθνικό Κήπο το Σάββατο 20 Μαρτίου. Ο Κήπος
συνδέεται με σημαντικά μνημεία όπως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, τους στύλους του
Ολυμπίου Διός και τη Πύλη του Αδριανού και γειτνιάζει με οκτώ γειτονιές της
Αθήνας τις οποίες αναμφίβολα επηρεάζει άμεσα. Αποτελεί και ο ίδιος μνημείο που
πρέπει να προστατευθεί και οι EcoFans θα περπατήσουν στις διαδρομές και την
ιστορία του και θα καταγράψουν τις παρεμβάσεις και τις αλλοιώσεις που έχει δεχτεί
μέσα στα χρόνια.

Σημείο συνάντησης:
Κύρια είσοδος (Λεωφόρος Αμαλίας,
στάση Μετρό Σύνταγμα)
Διάρκεια:
Από 10:45 (Ώρα συνάντησης) έως
13:00

Μάϊος 2010
Οι EcoFans στην Αρχαία Αγορά και στη Στοά του Αττάλου
Οι EcoFans ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους για τη φετινή περίοδο
2009-2010, με την Αρχαία Αγορά και τη Στοά του Αττάλου. Σε συνεργασία με την
Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και τον
χώρο των ανασκαφών το Σάββατο 29 Μαίου, 11:00 π.μ, για να περιηγηθούμε
στην Aρχαία Aγορά και να δούμε και να καταγράψουμε από κοντά την τέλεια
ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και φύσης στην καρδιά της πόλης σε ένα χώρο που
είναι γειτονιά μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Σάββατο 29
Με ιδιαίτερη χαρά θα σας συναντήσουμε εκεί, παιδιά και γονείς, για ένα σύντομο
ταξίδι, όπως κάναμε μαζί τόσες φορές φέτος, στην εκπαίδευση, την ιστορία, τον
πολιτισμό και την οικολογία.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος οδός Αδριανού, αρ. 24, απέναντι από την
πλατεία Αγίου Φιλίππου
Ώρα συνάντησης: 10:30 π.μ.
Έναρξη περιήγησης: 11:00 π.μ.

