
Πρόσκληση στη διαδραστική έκθεση WWF Ελλάς για τη βιώσιμη διατροφή:
«Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης»

Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι η διαδραστική έκθεση του WWF Ελλάς για τη βιώσιμη
διατροφή, με τίτλο «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης», που πέρυσι ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα φέτος θα
βρίσκεται στην Αττική και συγκεκριμένα τον χειμώνα θα φιλοξενηθεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, μετά από ευγενική παραχώρηση του χώρου. Την άνοιξη θα φιλοξενηθεί στο
Πάρκο Τρίτση σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.

Στελεχωμένη από εμψυχωτές του WWF, η έκθεση αποτελείται από  5 περίπτερα-παιχνίδια και βασίζεται
σε παιδαγωγικό υλικό που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (και μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://food.wwf.gr/schools ).

Συγκεκριμένα, η έκθεση μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη μυστική σύνδεση της διατροφής μας με το
περιβάλλον μέσα από εκπαιδευτικά περίπτερα-σταθμούς. Θα μάθουμε παίζοντας με ποιον τρόπο η
επιλογή τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών, η μείωση της κατανάλωσης επεξεργασμένων
τροφίμων, καθώς και η υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών σε συνδυασμό με την αποφυγή της σπατάλης
φαγητού, προστατεύουν την υγεία μας αλλά και την υγεία του πλανήτη.

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής: Η έκθεση θα λειτουργήσει:

· 23 Ιανουαρίου 2019- 1 Μαρτίου 2019 στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Ομίλου Πειραιώς, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 177 78 Ταύρος, με την ευγενική
παραχώρηση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς.
Για προκράτηση επίσκεψης συμπληρώστε εδώ https://doodle.com/poll/2nau3ivtbe8kudis

· 4 Μαρτίου 2019-19 Απριλίου 2019 στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», Σπ.
Μουστακλή 23, 13121 Ίλιον. Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.
Για προκράτηση επίσκεψης συμπληρώστε εδώ https://doodle.com/poll/hr5agieu4a372gct

Σε ποιους απευθύνεται: παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9.00 – 12.30

Διάρκεια προγράμματος: μία ώρα

Αριθμός μαθητών: μέχρι 25 παιδιά (ένα σχολικό τμήμα τη φορά). Θα υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης
απασχόλησης δευτερου τμήματος με εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το χαρτί από το Πολιτιστικό Ιδρυμα
Πειραιώς και η δυνατότητα περιπάτου στο Πάρκο Τρίτση.

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το πρόγραμμα.

Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας προκράτηση. Για να θεωρήσετε ότι ισχύει η κράτησή σας θα
πρέπει να λάβετε πρώτα mail επιβεβαίωσης από το WWF Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες:
Mαρίνα Συμβουλίδου, m.symvoulidou@wwf.gr , 210 33 14 893, εσωτ. 414.


