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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/Μουσείο Πέλλας σε συνεργασία
με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας Γιαννιτσών, πραγματοποίησαν την Κυριακή
11 Μαΐου στους χώρους του Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Πέλλα. Ταξιδεύοντας στο Παρελθόν, σχεδιάζουμε το μέλλον μας». Η συγκεκριμένη ενέργεια
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες μαθητές, αλλά και οι
λοιποί ενήλικοι είχαν τη δυνατότητα, μέσα από πρωτοποριακές διδακτικές και παιδαγωγικές
μεθόδους, να εμπλακούν βιωματικά και να διαπιστώσουν τις αρχές της βιώσιμης και φιλικής προς
το περιβάλλον αστικής δόμησης, καθώς και των βιοκλιματικών κατοικιών της Αρχαίας Πέλλας. Σε
ένα επόμενο βήμα κλήθηκαν οι ίδιοι να σχεδιάσουν την ιδανική πόλη χρησιμοποιώντας τις αρχές και
την εμπειρία που απέκτησαν, περνώντας κατά αυτόν τον τρόπο από τη θεωρία στην πράξη.
Η πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος συνέπεσε με τον εορτασμό της ημέρας
της μητέρας, φορτίζοντας συγκινησιακά του συμμετέχοντες, καθώς ανάμεσά τους συνεργάζονταν
αρμονικά δύο ή και τρεις γενεές μιας οικογένειας. Ταυτόχρονα, λόγω της εμπλοκής στο πρόγραμμα
μαθητών της περιοχής -με επικεφαλής την κα Οικονομίδου, Διευθύντρια του Γυμνασίου Πέλλας-,
υπηρετήθηκε η καλλιέργεια για τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του χώρου, με την ευχή
κυρίως οι νέοι της περιοχής να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες του σπουδαίου αυτού ιστορικού
αποθέματος τώρα και στο μέλλον.
Η κοινή αυτή δράση της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με
εκπρόσωπο τον αρχαιολόγο κ. Τσούγγαρη

και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έδεσσας Γιαννιτσών με εκπροσώπους την κ. Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη Λειτουργίας, και τον κ.
Παπαδόπουλο, εκπαιδευτικό, ανοίγει μια πόρτα για εποικοδομητική συνεργασία κατά το άμεσο
μέλλον, με την ευχή ανάλογες πρωτοβουλίες να βρίσκουν ανταπόκριση και από την τοπική

κοινωνία.

