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ABSTRACT
The specific objective of the project is the recording, collection and promotion of information
and data at political, scientific, technological and communication level that will help local
actors to be activated, to achieve more rational and sustainable urban water management,
focusing on the need for further information, educating and raising the awareness of children,
citizens and local authorities, both in terms of saving water resources and upgrading their
quality. The ultimate goal is to strengthen water management, through promotion of “green
behavior” campaigns, in the area of water management, the implementation of pilot activities
to integrate existing innovative methods/technologies and the formulation of environmental
education policy.
In particular, BEST-U aims to:
-The development of the ability to properly manage water resources, by stakeholders and
decision makers
-Enhancing the knowledge and awareness of water resources users, in order to participate
more effectively in environmental actions
-The creation of educational processes that will promote integrated, systematic and
interdisciplinary approach to environmental issues and in particular the optimal management
of water resources
-Create a sense of responsibility between students and teachers, regarding the protection of
the environment and sustainable living conditions.
This technical report is related to the actions of Work Package, which includes the actions for
the pilot application and the award of the Best Water Use practice.
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
υλοποιεί το έργο «Best Water Use», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό έργο
Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020. Το έργο ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι 693.632,50 € και ο προϋπολογισμός της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.
είναι 174.742,50 €. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από δύο (2) εταίρους στην
Ελλάδα και τρεις (3) στην Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε (5) εταίροι από τις δυο
χώρες (Ελλάδα – Βουλγαρία) είναι οι εξής:
▪
Αναπτυξιακή εταιρεία Ο.Τ.Α. «Ανατολική Α.Ε.» (Ελλάδα) επικεφαλής εταίρος
▪
Αναπτυξιακή Σερρών «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.» (Ελλάδα)
▪
Economic Development Agency Bansko (Βουλγαρία)
▪
Association Eco Nevrokop (Βουλγαρία)
▪
Economic Development Agency High West Rodopi (Βουλγαρία)
Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, για την
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων
και την προστασία του εδάφους. Στόχος του έργου είναι η καταγραφή, συλλογή και
προώθηση πληροφοριών και δεδομένων σε πολιτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό και
επικοινωνιακό επίπεδο, που θα βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς να ενεργοποιηθούν για
να πετύχουν πιο ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, εστιάζοντας στην ανάγκη
περαιτέρω ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών, των πολιτών και
των τοπικών αρχών, τόσο στον τομέα της εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων,
όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας τους. Στο έργο διακρίνονται 6 πακέτα εργασίας, τα
οποία περιλαμβάνουν το παρακάτω περιγεγραμμένο αντικείμενο.
Πίνακας 1.1: Περιγραφή πακέτων εργασίας έργου «Best Water Use»
Πακέτα Εργασίας

Χρόνος έναρξης

Χρόνος λήξης

Διαχείριση και Συντονισμός

01/10/2017

30/09/2019

Επικοινωνία και διάχυση

01/10/2017

30/09/2019

Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης

01/12/2017

30/09/2019

Ανάπτυξη περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής διαδικασίας

01/12/2017

30/07/2019

01/06/2018

30/07/2019

01/10/2017

30/09/2019

1.
2.
3.
4.

5.

Πιλοτική εφαρμογή & Δημιουργία βράβευσης της
καλύτερης πρακτικής χρήσης ύδατος
6.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης – δικτύωσης –
κεφαλαιοποίησης

2. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ειδικός στόχος του έργου είναι η καταγραφή, συλλογή και προώθηση πληροφοριών και
δεδομένων σε πολιτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο που θα
βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς να ενεργοποιηθούν, για να πετύχουν πιο ορθολογική και
βιώσιμη διαχείριση των αστικών υδάτων, εστιάζοντας στην ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης,
Ανατολική Α.Ε.
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εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών, των πολιτών και των τοπικών αρχών,
τόσο στον τομέα της εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, όσο και στην
αναβάθμιση της ποιότητας τους. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των
υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς», στους τομείς της
διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των
υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, το BEST-U έχει ως στόχο:
• την ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων, από τα
εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων
• την ενίσχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων,
ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις.
• τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα προωθήσουν την
ολοκληρωμένη, συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών
θεμάτων και ειδικότερα τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων.
• τη δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης
Η παρούσα τεχνική έκθεση, σχετίζεται με τις δράσεις του έργου BEST-U που
περιλαμβάνονται στο πακέτο εργασίας 5. Το πακέτο εργασίας 5 περιλαμβάνει τις δράσεις
για την πιλοτική εφαρμογή και την βράβευση της βέλτιστης χρήσης ύδατος
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
Η ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η διακριτή γεωγραφική και διοικητική
ενότητα του πρώην Νομού και νυν Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης και
αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η διοικητική διαίρεση της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την ψήφιση του νόμου 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», περιλαμβάνει 14 νέους δήμους:
1. Δήμος Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Θεσσαλονίκης και β. Τριανδρίας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
2. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου με έδρα τον Εύοσμο αποτελούμενος από τους δήμους
α. Ελευθερίου-Κορδελιού και β. Ευόσμου, οι οποίοι καταργήθηκαν.
3. Δήμος Νεάπολης - Συκεών με έδρα τις Συκιές αποτελούμενος από τους δήμους α.
Συκεών β. Αγίου Παύλου γ. Νεαπόλεως και δ. Πεύκων, οι οποίοι καταργήθηκαν.
4. Δήμος Παύλου Μελά με έδρα τη Σταυρούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Σταυρουπόλεως β. Πολίχνης και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
5. Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης με έδρα τους Αμπελόκηπους αποτελούμενος
από τους δήμους α. Αμπελοκήπων και β. Μενεμένης, οι οποίοι καταργήθηκαν.
6. Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα και ιστορική έδρα το Χορτιάτη
αποτελούμενος από τους δήμους α. Πανοράματος β. Πυλαίας και γ. Χορτιάτη, οι
οποίοι καταργήθηκαν.
7. Δήμος Χαλκηδόνος με έδρα τα Κουφάλια και ιστορική έδρα τη Γέφυρα
αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκηδόνος β. Αγίου Αθανασίου και γ.
Κουφαλίων, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Ανατολική Α.Ε.
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8. Δήμος Δέλτα με έδρα τη Σίνδο αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχεδώρου β.
Αξιού και γ. Χαλάστρας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
9. Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ωραιοκάστρου β. Μυγδονίας και γ. Καλλιθέας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
10. Δήμος Λαγκαδά με έδρα τον Λαγκαδά και ιστορική έδρα τον Λαχανά
αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαγκαδά β. Λαχανά γ. Ασσήρου δ. Σοχού ε.
Καλλινδοίων στ. Κορωνείας και ζ. Βερτίσκου, οι οποίοι καταργήθηκαν.
11. Δήμος Θερμαϊκού με έδρα την Περαία αποτελούμενος από τους δήμους α.
Θερμαϊκού β. Επανομής γ. Νέας Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
12. Δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμης β.
Μίκρας γ. Βασιλικών, οι οποίοι καταργήθηκαν.
13. Δήμος Βόλβης με έδρα το Σταυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Γεωργίου β. Μαδύτου γ. Αρεθούσας δ. Απολλωνίας ε. Ρεντίνας και στ. Εγνατίας, οι
οποίοι καταργήθηκαν.
14. Δήμος Καλαμαριάς χωρίς καμία μεταβολή.
Πίνακας 4.1.1 Μόνιμος πληθυσμός περιοχής μελέτης (ΦΕΚ 698/20.03.2014)
Περιοχή

Μόνιμος Πληθυσμός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

1.882.108

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

1.110.551

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Έδρα: Αμπελόκηπο)

52.127

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Έδρα: Σταυρός)

23.478

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Έδρα: Σίνδος)

45.839

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Έδρα: Περαία

50.264

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Έδρα: Θέρμη)

53.201

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

325.182

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Έδρα: Καλαμαριάς)

91.518

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (Έδρα: Εύοσμον)

101.753

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Έδρα: Λαγκαδάς,ο, Ιστορική έδρα: Λαχανάς)

41.103

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (Έδρα: Συκέαι)

84.741

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Έδρα: Σταυρούπολις)

99.245

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Έδρα: Πανόραμα)

70.110

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Κουφάλια)

33.673

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Έδρα: Ωραιόκαστρον)

38.317

Στο εταιρικό σχήμα της «Ανατολικής Α.Ε.» περιλαμβάνονται για την ΠΕ Θεσσαλονίκης, οι
Δήμοι Βόλβης, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και
Πυλαίας-Χορτιάτη.
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4.ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Ανατολική Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου BEST-U, επιθυμεί να προωθήσει και να ενισχύσει
την αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των υδάτων, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. Άμεσα
συνδεδεμένη με τη χρήση ύδατος είναι η χρήση γης. Στρατηγικός στόχος για την
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η αειφορική χρήση των διαθέσιμων
υδατικών αποθεμάτων και η αποτελεσματική προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων,
όπως ορίζεται από το Νόμο 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με
την Οδηγία 60/2000/ΕΚ» (ΦΕΚ 280 Α΄/9.12.2003), λαμβάνοντας τα πλέον κατάλληλα μέτρα
για την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης.
Η χρήση ύδατος διαχειρίζεται από τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο υδατικού
διαμερίσματος και σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Το υδατικό διαμέρισμα ακολουθεί τη
διοικητική διαίρεση της χώρας. Έτσι, η ΠΕ Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο Υδατικό
διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (Υ∆ 10), που αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα (14)
Υδατικά ∆ιαµερίσµατα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος µε το Νόµο 1739/1987
(ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987). Η λεκάνη απορροής είναι η εδαφική έκταση στην οποία
συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής και παροχετεύεται στη θάλασσα. Στην ΠΕ
Θεσσαλονίκης εντοπίζονται τμήματα των λεκανών απορροής των ποταμών Γαλλικού, Αξιού,
Λουδία, Αλιάκμονα και Ανθεμούντα.
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (Υ∆ 10) εκτείνεται εντός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Οριοθετείται από τα όρη Kερδύλια, Βερτίσκος, Kρoύσια και Μπέλες
στα ανατολικά, το όρος Πάικο και την Περιφερειακή Τάφρο στα δυτικά και στα βόρεια από
την οροσειρά Κερκίνη (Μπέλες) και τα σύνορα Ελλάδας–πΓ∆Μ. Στα ανατολικά συνορεύει µε
το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ∆ 11) και στα δυτικά µε το Υδατικό
∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας (Υ∆ 09). Η συνολική έκταση – του χερσαίου τµήµατος- του
Υ∆ 10 είναι 10.165 km2.
Από διοικητικής άποψης, σε αυτή την έκταση περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου οι
Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και εν µέρει οι Περιφερειακές
Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας και Ηµαθίας. Επίσης, στο Υ∆ 10 περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου το
Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα του Ελληνικού Κράτους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 (παρ.13) της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά, ως Λεκάνη
Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) ορίζεται : «η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το
σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και
παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα». Το Υ.Δ.
Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ10), σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό και την υπ. αριθ.
706/16.7.2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ Β’/1383/2.9.2010),
αποτελείται από τέσσερεις (4) Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), που όπως ορίζονται είναι
οι κάτωθι:
1. Αξιού (GR03), με έκταση 3.327 km2
2. Γαλλικού (GR04), με έκταση 1.051 km2
3. Χαλκιδικής (GR05), με έκταση 5.546 km2
4. Άθω (GR43), με έκταση 239 km2.
Οι υδατικοί πόροι διακρίνονται σε επιφανειακούς και υπόγειους. Τα υπόγεια ύδατα σε μία
ΛΑΠ διαχειρίζονται ενιαία μέσω των υπολογισμών του υδατικού τους ισοζυγίου και του
Ανατολική Α.Ε.
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ισοζυγίου προσφοράς – ζήτησης. Τα επιφανειακά ύδατα, σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο
2000/60/ΕΕ για τα νερά κατηγοριοποιούνται ως εξης:
1. Ποτάμια: «σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην
επιφάνεια του εδάφους, αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του,
να ρέει και υπογείως…»
2. Λίμνες: «σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων»
3. Μεταβατικά ύδατα: «συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου
ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια
ύδατα αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού»
4. Παράκτια ύδατα: «τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς
μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού
μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την
οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων.
Οι σημαντικότεροι φορείς που διαχειρίζονται την παροχή του νερού στους χρήστες στο ΥΔ
10 είναι η ΕΥΑΘ, οι ΔΕΥΑ και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Δήμοι, όσον αφορά
στις αστικές χρήσεις, και οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, όσον αφορά στο αρδευτικό νερό. Στο ΥΔ 10
υπάρχουν συνολικά 18 ΔΕΥΑ, η ΕΥΑΘ και 4 Δήμοι υπεύθυνοι για την ύδρευση- αποχέτευση.
Στο ΥΔ 10 λειτουργούν επίσης 42 ΤΟΕΒ για το δίκτυο άρδευσης, ενώ οι περισσότεροι
αγρότες υπάγονται στον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η προτεινόμενη παρέμβαση αποτελεί παραδοτέο του πακέτου εργασίας 5 και αφορά το
περιεχόμενο της πιλοτικής εφαρμογής και της βράβευσης. Παραδοτέα του πακέτου
εργασίας 5 για την Ανατολική Α.Ε. είναι :
1. Μελέτη για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης - Παραδοτέο έργου με κωδικό D
5.1.1
2. Ημερίδα βράβευσης - Παραδοτέο έργου με κωδικό D 5.1.2
Τα στελέχη της Ανατολικής Α.Ε., για το παρόν πακέτο εργασίας θα χρησιμοποιήσουν
δεδομένα και εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από προηγούμενα ευρωπαϊκά έργα. Οι
εταίροι του έργου θα συνεργαστούν για το περιεχόμενο της πιλοτικής δράσης και τη
δημιουργία βράβευσης με τίτλο "βέλτιστη χρήση ύδατος". Το περιεχόμενο των δράσεων,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του έργου θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές
δράσεις ή προμήθεια εξοπλισμού για την ορθολογική χρήση του νερού και θα απευθύνεται
σε οργανισμούς/ιδρύματα/σχολεία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πακέτου
εργασίας 5 θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη. Επιπλέον για το σχεδιασμό της
πιλοτικής εφαρμογής και της τελετής βράβευσης θα ληφθεί υπόψη η έρευνα
ερωτηματολογίων, του πακέτου εργασίας 3.Το έργο στο σύνολο του, μέσω της εφαρμογής,
στοχεύει στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
1. Τοπικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί,
2. Αγρότες και επιχειρήσεις,
3. Τοπικοί φορείς,
4. Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.

Ανατολική Α.Ε.
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Το πακέτο εργασίας 3 περιλαμβάνει την έρευνα υφιστάμενης κατάστασης χρήσης ύδατος
μέσω διεξαγωγής τηλεφωνικής έρευνας κοινού στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης
(νοικοκυριά), έρευνας μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε αγρότες και επιχειρήσεις και
ανάπτυξης οδηγού καλών πρακτικών για χρήσεις που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Το πακέτο εργασίας 4, για τον επικεφαλής εταίρο «Ανατολική Α.Ε.» περιλαμβάνει την
ανάπτυξη περιβαλλοντικής διαδικασίας μέσω κατάρτισης σε πιστοποιημένη δομή ΚΕΚ δια
βίου μάθησης επιπέδου ΙΙ σε ομάδες παιδαγωγών παιδικών σταθμών και εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι εκπαιδεύτηκαν 60 άτομα σε 3
ομάδες των 20, όπου η κάθε ομάδα παρακολούθησε σεμινάριο 40 ωρών. Επιπλέον
περιλαμβάνει την ανάπτυξη εγχειριδίου που θα δοθεί στους συμμετέχοντες στην
κατάρτιση, παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και ενδεικτικές
δραστηριότητες για να εφαρμοστούν στην τάξη. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες είναι
ξεχωριστές για κάθε βαθμίδα ως εξής: 1. Παιδικός σταθμός-νηπιαγωγείο, 2. Γυμνάσιο, 3.
Λύκειο. Παραδοτέο του πακέτου εργασίας 4 για την Ανατολική Α.Ε. αποτελεί και η
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, η οποία απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Όπως,
στο ευρύ κοινό απευθύνονται και τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 2 - επικοινωνία και
διάδοση (επικοινωνιακό υλικό, ενημερωτική ημερίδα, δημοσιεύσεις κλπ.)
Η ανάπτυξη των εργαλείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που λαμβάνει χώρα στο πακέτο
εργασίας 4 στοχεύει σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία,
με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Στόχος είναι τα παιδιά που
θα συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης να κατανοήσουν, ότι
χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά
μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη νερού.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνδεθούν με το πακέτο εργασίας 5. Ενδεικτικές δράσεις
αυτού του περιβαλλοντικού προγράμματος μπορούν να είναι οι ακόλουθες:
• Ανάπτυξη ενός δικτύου, όπου τα συμμετέχοντα σχολεία θα σχεδιάσουν, θα
επεξεργαστούν και θα εφαρμόσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό την
εξοικείωση των μαθητών με την εξοικονόμηση και της ορθολογική χρήση του νερού. Στο
τέλος αυτής της δράσης, τα συμμετέχοντα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να
γνωστοποιήσουν τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα με τη διοργάνωση κοινής
εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτή η κοινή εκδήλωση μπορεί να είναι η
τελετή βράβευσης.
• Ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με ερωτήσεις-απαντήσεις-ασκήσεις, με
σκοπό την εξοικείωση με τις καλές πρακτικές χρήσης του νερού. Στο υλικό αυτό
περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό επιδαπέδιο παιχνίδι που έχει παραχθεί.
• Εφαρμογή πειραμάτων όπως η μουσική από το νερό, οι φυσικές ιδιότητες του νερού
και δημιουργιών των μαθητών, όπως μια έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας,
κατασκευών στο νερό κ.α..
• Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων, όπως η κατανόηση του τρόπου ύδρευσης του
σχολείου, ο έλεγχος για διαρροές νερού και η καταγραφή προτάσεων, δραστηριοτήτων
και συνθημάτων για μια πιο ορθολογική χρήση του νερού στο σχολείο και στο σπίτι.
• Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδικασίας στις δύο
χώρες συνεργασίας, Ελλάδα-Βουλγαρία.
Ανατολική Α.Ε.
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5.1 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Η πιλοτική εφαρμογή στοχεύει στην τεκμηριωμένη αξιοποίηση των γνώσεων και της
εμπειρίας που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των πακέτων εργασίας του έργου σε
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, έτσι ώστε, αν και όπου αυτό κριθεί εφικτό, να υπάρξει
από τις ομάδες στόχου της πιλοτικής δράσης υιοθέτηση των καλών πρακτικών χρήσης των
υδάτων.
Οι πιθανές ομάδες στόχοι για την πιλοτική δράση, σύμφωνα με την Application Form του
έργου είναι οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα ή τα σχολεία των περιοχών παρέμβασης. Η
Ανατολική Α.Ε. για το σκοπό αυτό διαμόρφωσε λίστα δικτύωσης με τους οργανισμούς, τα
ιδρύματα και τα σχολεία και προχώρησε σε επικοινωνία με σκοπό την παρουσίαση του
έργου. Οι φορείς της περιοχής παρέμβασης έλαβαν σχετική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και πρόσκληση για την ενημερωτική ημερίδα του έργου. Ανταποκρίθηκαν με
επιστολή πρόθεσης συνεργασίας οι Δημοτικές Αρχές του Ανατολικού τμήματος της
Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης,
Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δράσεις
του έργου μέσω γραπτής απαντητικής επιστολής έδειξαν και οι Διευθύνσεις
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η Ανατολική Α.Ε.
συνεργάστηκε με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων και για την
συμπλήρωση του Μητρώου ωφελουμένων κατάρτισης του πακέτου εργασίας 4. Με αυτόν
τον τρόπο η Ανατολική Α.Ε. κάλυψε την ομάδα στόχου των καταρτίσεων (πακέτο εργασίας
4) και της πιλοτικής δράσης (πακέτο εργασίας 5).
Στο πακέτο εργασίας 5 περιλαμβάνεται και η τελετή βράβευσης σχετικά με τη «βέλτιστη
χρήση των υδάτων». Ομάδα στόχου για το πακέτο εργασίας 5 είναι οι τοπικοί φορείς,
οργανισμοί και ιδρύματα και τα τοπικά σχολεία.
Η Ανατολική Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε έχει προβεί σε επικοινωνία με τις Δημοτικές Αρχές
και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που ανταποκρίθηκαν με επιστολή πρόθεσης συνεργασίας
για συμμετοχή στις δράσεις του έργου.
Σχετικά με την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης, επιλέχθηκε η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
ενοτήτων σε παιδικούς σταθμούς. Η ανάπτυξη και διεύρυνση του ρόλου των παιδαγωγών,
ως σχεδιαστών περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού έργου και διαμορφωτών ειδικού
περιβάλλοντος μάθησης, υποστηρίζεται άμεσα από τα στελέχη της Ανατολικής Α.Ε., που
περιλαμβάνονται στην ομάδα του έργου. Τα στελέχη της Ανατολικής Α.Ε. έχουν
μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού έργου, στην
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών υλικών μάθησης. Στο
σκοπό αυτό, αναμένεται να συμβάλλει και η ανάπτυξη εργαλείων εκπαιδευτικών πακέτων
(σεμινάρια κατάρτισης, εγχειρίδιο εκπαιδευομένου, προτεινόμενες δραστηριότητες για την
τάξη, εφαρμογή για κινητά κλπ), ως ένα ευρύ πρόγραμμα επιμόρφωσης των παιδαγωγών
και των εκπαιδευτικών.

Ανατολική Α.Ε.
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Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης θα υλοποιηθεί, το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019,
μια σειρά δραστηριοτήτων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς των Δήμων Θερμαϊκού,
Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη που θα ολοκληρωθεί με την
εκδήλωση της τελετής βράβευση. Στόχος των δράσεων είναι η ενασχόληση των μικρών
παιδιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά στοιχεία
του πλανήτη, το νερό.
Οι δραστηριότητες και η εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων θα κινηθεί σε τρείς
εκπαιδευτικές κατευθύνσεις σχετικές με το νερό:
• Καλύτερη κατασκευή.
• Καλύτερη ζωγραφιά, αφίσα, κολάζ.
• Καλύτερο σύνθημα – μήνυμα.
Οι συμμετέχοντες παιδικοί σταθμοί στις δραστηριότητες της πιλοτικής δράσης θα
προέρχονται από τους Δήμους:
• Θερμαϊκού,
• Θέρμης,
• Θεσσαλονίκης,
• Καλαμαριάς και
• Πυλαίας – Χορτιάτη.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα ενημερώσει τους προϊσταμένους των Δήμων και τους υπεύθυνους
των παιδικών σταθμών, μέσω επιστολής με όσα στοιχεία είναι απαραίτητα να γνωρίζουν
για τον τρόπο, τις ενότητες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον χώρο της εκδήλωσης.
Οι παιδαγωγοί καλούνται να αποφασίσουν για τις δράσεις που θα υλοποιήσουν με θέμα
το νερό.
Θα ζητηθεί από τους παιδικούς σταθμούς να ενημερώσουν την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. μέσω των
υπευθύνων κάθε δήμου για τον αριθμό των παιδιών, τα τμήματα και την/τις
δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν.

5.2 ΒΡΑΒΕΥΣΗ «ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ»
Η βράβευση «Βέλτιστης χρήσης ύδατος», ως δεύτερο παραδοτέο του πακέτου εργασίας 5
θα συνδέεται με το αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στην πιλοτική δράση από τους
παιδικούς σταθμούς. Οι παιδαγωγοί θα δηλώσουν, επίσης γραπτώς, στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
αν θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Επιπλέον, θα δηλώσουν και με ποια δραστηριότητα
επιλέγουν να συμμετέχουν.
Κάθε δραστηριότητα που θα λάβει χώρα σε παιδικό σταθμό και έχει σκοπό να συμμετέχει
στην παρουσίαση δράσεων θα πρέπει να φωτογραφηθεί. Στο φωτογραφικό υλικό των
παιδικών σταθμών κρίνεται απαραίτητο τα πρόσωπα των παιδιών που συμμετέχουν να
αποκρύπτονται. Οι παιδικοί σταθμοί που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση παρουσίασης
δράσεων, θα ενημερωθούν πως οι δημιουργίες τους θα εκτεθούν στο ευρύ κοινό, στο χώρο
διεξαγωγής της εκδήλωσης. Οπότε, ό,τι από τα παραπάνω προβλεπόμενα ως πιλοτική
δράση δημιουργηθεί, θα πρέπει να κρατηθεί από τις παιδαγωγούς μέχρι την ημέρα
Ανατολική Α.Ε.
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διεξαγωγής της τελετής βράβευσης. Ο στόχος είναι να συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης
συνολικά 15 παιδικοί σταθμοί και 50 παιδιά και όλες οι δημιουργίες να εκτεθούν στο χώρο
της εκδήλωσης.
Ο χώρος της εκδήλωσης, θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την έκθεση των κατασκευών
και γενικά του υλικού που θα παραχθεί από τους παιδικούς σταθμούς. Στόχος είναι, παιδιά,
γονείς και παιδαγωγοί να γνωρίσουν τις δραστηριότητες των άλλων παιδικών σταθμών,
έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στην πιλοτική δράση.
Επίσης, οι παιδικοί σταθμοί θα μπορούσαν να οργανώσουν την προβολή τους
δημιουργώντας ένα θελκτικό περιβάλλον για τα παιδιά, όπου εικόνες, κατασκευές και
χρώματα να διεγείρουν την φαντασία τους. Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται ο χώρος
που θα γίνει η εκδήλωση να δίνει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Χώροι
που προτείνονται για μια τέτοια εκδήλωση είναι η παραλία του Δήμου Θερμαϊκού, το
φράγμα του Δήμου Θέρμης, το δάσος του Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, οι
χώροι της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.).
Στους παιδικούς σταθμούς και στα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα δοθούν έπαινοι. Όλοι
οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αναμνηστικό δίπλωμα, ως βεβαίωση συμμετοχής και την
κονκάρδα του έργου ως ενθύμιο συμμετοχής. Στους συμμετέχοντες που θα βραβευθούν,
ανά κατηγορία, ο έπαινος θα είναι διαφορετικός και θα τυπωθεί σε διαφορετικό χαρτί
(χαρτόνι). Θα μπορούσε επίσης να τοποθετηθεί σε κορνίζα με θέμα το νερό. Επιπλέον,
στους 22 παιδικούς σταθμούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί το επιδαπέδιο παιχνίδι, που
έχει παραχθεί από την ομάδα έργου της Ανατολικής Α.Ε. ως εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό
την υποστήριξη ανάπτυξης περιβαλλοντικής διαδικασίας με θέμα το νερό μέσα στην τάξη.
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Προτεινόμενες ονομασίες της δράσης για την τελετή βράβευσης μπορεί να είναι οι
ακόλουθες:
• Κάτι τρέχει με την Νόνα τη μικρή Σταγόνα
• Στους παιδικούς του δήμου μας βρέχει δράσεις για το νερό
• Σταγόνα, σταγόνα γεμίζω τις γνώσεις μου για το νερό
• Ούτε σταγόνα χαμένη από το ποτήρι του νερού του πλανήτη

6.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συγκεντρωτικά, το αντικείμενο υλοποίησης του πακέτου εργασίας 5, στον πίνακα που
ακολουθεί:
Παραδοτέο Περιγραφή

Χρόνος υλοποίησης

Ομάδα στόχου

5.1.1

Μελέτη για την
εφαρμογή της πιλοτικής
δράσης

Ιανουάριος 2019 – Απρίλιος 2019

Δημοτικοί
Παιδικοί
Σταθμοί (ΔΠΣ)

5.1.2

Εκδήλωση για
βράβευση της
«βέλτιστης χρήσης
ύδατος

Απρίλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019

Δημοτικοί
Παιδικοί
Σταθμοί (ΔΠΣ)

Η πιλοτική δράση των παιδικών σταθμών ξεκίνησε το 2018 με την ενημέρωση των
Υπεύθυνων των Κοινωνικών Υπηρεσιών των δήμων στην δικαιοδοσία των οποίων ανήκουν
οι παιδικοί σταθμοί των πέντε δήμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στην συνέχεια
ακολούθησε ενημέρωση των παιδαγωγών (σχετικές φωτογραφίες παρατίθενται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), οι οποίοι με την σειρά τους ανέπτυξαν δραστηριότητες στους παιδικούς
σταθμούς των δήμων που συμμετείχαν στο έργο.
Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα συμμετείχαν παιδαγωγοί των παρακάτω δήμων:
1. Δήμος Θερμαϊκού
2. Δήμος Θέρμης
3. Δήμος Θεσσαλονίκης
4. Δήμος Καλαμαριάς
5. Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
Παράλληλα, 24 παιδαγωγοί συμμετείχαν και στο Σεμινάριο Κατάρτισης με τίτλο:
«Αειφόρος Χρήση Νερού» του έργου. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε τρεις περιόδους:
• 19 Νοεμβρίου 2018 – 3 Δεκεμβρίου 2018
• 21 Νοεμβρίου 2018 – 12 Δεκεμβρίου 2018
• 29 Ιανουαρίου 2019 - 21 Φεβρουαρίου 2019

Ανατολική Α.Ε.
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Οι παιδαγωγοί μετά την ενημέρωση από τα στελέχη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και την
παρακολούθηση του σεμιναρίου υλοποίησαν τις δράσεις τους ευαισθητοποιώντας τα
παιδιά με θέμα το νερό, (σχετικές φωτογραφίες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Δραστηριότητες παιδικών σταθμών:
Οι παιδικοί σταθμοί υλοποίησαν μια σειρά από δραστηριότητες. Στους περισσότερους
παιδικούς σταθμούς συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν γενικά το νερό, τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του, τους τρόπους που το προστατεύουμε και το
εξοικονομούμε. Για τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως η
παρατήρηση, το πείραμα, οι κατασκευές, η ζωγραφική, η δραματοποίηση, η λογοτεχνία κ.α.
Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων:
Οι παιδαγωγοί και τα παιδιά ασχολήθηκαν με τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο, τα
φυτά και τα ζώα. Έγινε αναφορά στις χρήσεις του νερού π.χ. το νερό το χρησιμοποιούμε για
να πλενόμαστε, για να πλένουμε λαχανικά και φρούτα, να πλένουμε τα χέρια μας κτλ..
Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε, ήταν τα χαρακτηριστικά και οι μορφές του νερού,
αναφέρθηκε ότι το νερό είναι υγρό και διαφανές, άοσμο και άγευστο. Τα παιδιά
παρακολούθησαν το νερό στις τρεις του καταστάσεις, στην υγρή, στην στερεή (παγάκια χιονί) και στην συνέχεια για να παρακολουθήσουν και την αέρια χρειάσθηκε η βοήθεια της
φωτιάς με την οποία έφεραν το νερό στο σημείο βρασμού όπου και δημιουργήθηκαν
υδρατμοί.
Μια άλλη δραστηριότητα ήταν η εξής, οι παιδαγωγοί διάβασαν λογοτεχνικά βιβλία στα
παιδιά μέσα σε αυτά ήταν και σχετικά ποιήματα. Ένα από αυτά, ήταν και το ποίημα του
Ζαχαρία Παπαντωνίου «Το Ποταμάκι». Σε κάποιους παιδικούς σταθμούς όσα από τα
παιδιά ήθελαν το δραματοποίησαν ανά ζευγάρια.
Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε σχεδόν από όλους τους παιδικούς σταθμούς, ήταν η
εξοικονόμηση του νερού. Έγινε αναφορά για τους λόγους που δεν πρέπει να σπαταλάμε το
νερό και αναφέρθηκαν σχετικά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε την
υπερβολική κατανάλωσή του.
Τέλος ένα από τα θέματα που υλοποιήθηκε από όλους τους παιδικούς ήταν ο κύκλος του
νερού. Με αρκετές δραστηριότητες σχετικές με την διαδικασία που διέπει το συγκεκριμένο
φυσικό φαινόμενο.
Μια δραστηριότητα που συνδέθηκε με τα παραπάνω, ήταν και το μουσικό κινητικό παιχνίδι
– αναπαράσταση σχετική με τον κύκλο του νερού. Ένα παιδί έγινε ο ήλιος, κάποια παιδιά
έγιναν σταγόνες, άλλα παιδιά έγιναν συννεφάκια και παρουσιάστηκε η αναπαράσταση του
κύκλου του νερού με συνοδεία μουσικής.
Στην συνέχεια παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες με όλες τις σχετικές δραστηριότητες.
Ανατολική Α.Ε.
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ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΡΗ & ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΜΑΘΑΙΝΩ – ΑΝΤΙΧΤΟΙΧΩ – ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
«ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ

Από πού είσαι, ποταμάκι ;
Από κείνο το βουνό

Δραστηριότητα

Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
Σύννεφο στον ουρανό.
Ποια ’ναι η μάνα σου;
Η μπόρα.
Πώς κατέβηκες στη χώρα;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ & ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΟ ΝΕΡΟ
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Στην συνέχεια ακολούθησε η πενθήμερη δράση «Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
μας βρέχει δράσεις για το νερό». Τα στελέχη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ επισκέφτηκαν είκοσι δύο
(21)παιδικούς σταθμούς των πέντε δήμων που συμμετείχαν στο έργο.
Η πενθήμερη δράση στόχο της είχε να επιβραβεύσει τις παιδαγωγούς και τα παιδιά για την
όλη τους προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε στα τμήματα των παιδικών σταθμών που
ασχολήθηκαν με δράσεις σχετικές με το νερό, από ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με το αντίστοιχο
του ζάρι, μόνο στον Παιδικό Σταθμό «Μέγας Αλέξανδρος» του Δήμου Θεσσαλονίκης
δόθηκαν δυο λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών, πάνω από 150 παιδιά.
Η δράση περιελάμβανε, επίσκεψη των στελεχών στους παιδικούς σταθμούς, παιχνίδι με τα
παιδιά και ενημέρωση – επίδειξη στις παιδαγωγούς για τις οδηγίες του επιδαπέδιου.
Η Δράση «ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΩ ΤΟ ΝΕΡΟ», υλοποιήθηκε στις παρακάτω
ημερομηνίες και δήμους:
1. Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
2. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, Δήμος Καλαμαριάς
3. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, Δήμος Θεσσαλονίκης
4. Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, Δήμος Θερμαικού
5. Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, Δήμος Θέρμης
Παρακάτω παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες:

Ανατολική Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ανατολική Α.Ε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Ανατολική Α.Ε.

Page 21

BEST-U project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

and by the national funds of the countries participating in the Interreg V-A
‘Greece – Bulgaria 2014-2020’ Cooperation Program

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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