Μονοπάτια Αλληλεγγύης
Πολιτιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Νέων
Καραβέλλα 12, 31100 Λευκάδα
Τηλ /φαξ: 2645023123
pistes_solidaires@yahoo.gr
www.tamonopatia.org

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τριήμερο αφιερωμένο στη Αειφόρο Ανάπτυξη
Νυδρί 22-23-24 Μαΐου 2015
Με την παρούσα, έχουμε την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσουμε στο Τριήμερο
αφιερωμένο στην αειφόρο ανάπτυξη που θα διοργανωθεί από την Πολιτιστική Μη Κυβερνητική
Οργάνωση Νέων «Μονοπάτια Αλληλεγγύης», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης στο Νυδρί Λευκάδας, τις 22, 23 και 24 Μαΐου 2015.
Πλαίσιο δραστηριοτήτων:
Το τριήμερο των εκδηλώσεων αποτελούν την κορύφωση 3 πρωτοβουλιών μιας ομάδας των
νέων μας, οι οποίες ξεκίνησαν από τον περασμένο Νοέμβριο και περιλαμβάνουν:
- Οικολογική Οικοδόμηση: Κατασκευή ενός πρότυπου σπιτιού με οικολογικές μεθόδους και
χρήση τοπικών προϊόντων.
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας: Δημιουργία ενός συστήματος
παραγωγής βιοαερίου και αυτόνομης ηλεκτρικής εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την ηλιακή
ενέργεια.
- Οικολογία και Κοινωνία: Δημιουργία ενός «οικολογικού και αλληλέγγυου κήπου»
Αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ένα πρώτο βήμα για να υλοποιηθούν τακτικές υπαίθριες
δράσεις προς όφελος των νέων, γύρω από την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη.
Τόπος διεξαγωγής των εκδηλώσεων: Παλαιο Κατούνα, Νυδρί Λευκάδας.
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Ποιοι είναι οι Στόχοι:
1- Ευαισθητοποίηση (των νέων/του κοινού) στην πράξη γύρω από τα διακυβεύματα της
αειφόρου ανάπτυξης.
2-

Υπόδειξη συγκεκριμένων λύσεων για δράση.

3-

Ενθάρρυνση προς αποδοχή μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Τριημέρου θα πραγματοποιηθούν:
Παιδαγωγικές δράσεις, ομιλίες, εκθέσεις, αγορά τοπικών προϊόντων, διαγωνισμοί, μαγειρική,
παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946784961, 6981622910
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων:
Παρασκευή 22/05/2015 : 9:00 - 14:00

Ραδιοφωνική Ψυχαγωγία
Εργαστήριο
παραγωγής
ραδιοφωνικών εκπομπών

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια
Εργαστήριο κηπουρικής

Εργαστήριο οικολογικής
οικοδόμησης
Εργαστήριο δημιουργίας
οικολογικών παιχνιδιών

Εκθέσεις
Εγκαίνια της Έκθεσης
αντικειμένων,
έργων
ζωγραφικής
και
καλλιτεχνικών έργων με
θέμα
την
αειφόρο
ανάπτυξη,
τα
οποία
δημιουργήθηκαν από τα
παιδιά της περιοχής.

Υπαίθρια
παιχνίδια
Υπαίθριος
Διαγωνισμός
οικολογικών
παιχνιδιών

Επίσκεψη και προβολή
Ξενάγηση στο οικολογικό σπίτι και
εξήγηση του τρόπου λειτουργίας
του
συστήματος
ενέργειας
(ηλεκτρισμός, βιοαέριο)

Προβολή video γύρω από την
αειφόρο ανάπτυξη.
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Σαββάτο 23/05/2015:

9:00- 21:00

Ραδιοφωνική

Εκπαιδευτικά

Παρουσιάσεις και

Ψυχαγωγία

Εργαστήρια

συζητήσεις

09:00-21:00:

8:00-18:00: Εργαστήριο

11:00-12:00: Συζήτηση

17:00-21:00:

18:00-20:00:

Ραδιοφωνική

δημιουργίας

με

θέμα:

«Τα

Ανταλλαγή

Συνάντηση

οικολογικού φούρνου

διακυβεύματα

της

Ψυχαγωγία

/

Αγορές

φυτών

Συναντήσεις

και

σπόρων

με

Εκθέσεις

Προώθηση

Υπαίθρια

πρωτοβουλιών

παιχνίδια

- Έκθεση

- Προώθηση της

11:00-14:00

18:00-

αντικειμένων,

«Τράπεζας

17:00-20:00

21:00:

Χρόνου

Υπαίθριος

Συναυλία

τους

ζωγραφικών

και

επιχειρηματίες

καλλιτεχνικών έργων

Λευκάδας»

Εργαστήρι

αειφόρου ανάπτυξης και

παραγωγής

οι προκλήσεις που μας

που

σχετικών με το θέμα

της

ραδιοφωνικών

περιβάλλουν».

διαχειρίζονται

της

αειφόρου

Λέσχης»

αειφόρες

ανάπτυξης, τα οποία

επίδοξων

επιχειρήσεις

δημιουργήθηκαν από

επιχειρηματιών.

εκπομπών

Συναυλία

τους

νέους

και

Διαγωνισμός

«ψηφιακής

οικολογικών

νέων

παιχνιδιών

της

περιοχής.
11:00-13:00:

12:00-13:00: Συζήτηση:

17:00-21:00:

Εργαστήριο δημιουργίας

«Προκλήσεις

της

Αγορά

οικολογικών λαμπών

παραγωγής

και

τοπικών

κατανάλωσης ενέργειας

προϊόντων

σε προοπτική αειφόρου
ανάπτυξης».
11:00-13:00 &
17:00- 19:00
Εργαστήριο δημιουργίας
οικολογικών παιχνιδιών
13:00-17:00:
Εργαστήριο δημιουργίας
καλλυντικών με βάση
βιολογικά συστατικά.

Κυριακή 24/05/2015: 9:00- 17:00

Ραδιοφωνική Ψυχαγωγία

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Ραδιοφωνική

09:00-15:00:
Ψυχαγωγία

/

παραγωγής

ραδιοφωνικών

Εργαστήρι

Παρουσιάσεις και

Εκθέσεις

Υπαίθρια παιχνίδια

Εκδήλωση

11:00-14:00

15:00

συζητήσεις
- Έκθεση

αντικειμένων,

11:00-14:00:

11:00-12:00:

Εργαστήριο παρασκευής

Συζήτηση

γύρω

ζωγραφικών και καλλιτεχνικών

Υπαίθριος

Μπουφέ

ψωμιού

από την «αργή και

έργων σχετικών με το θέμα της

Διαγωνισμός

τροφίμων

βιολογική

αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία

οικολογικών

Διατροφή»

δημιουργήθηκαν από τους νέους

παιχνιδιών

εκπομπών

υγιεινών

της περιοχής.
11:00-15:00: Εργαστήρι

17:00

μαγειρικής τέχνης

Λήξη Εκδήλωσης
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