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Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών
Το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στεγάζεται κυρίως σε ξύλινα
βαγόνια τρένου, προσφορά του ΟΣΕ, και παρέχει υποδομή για την περίθαλψη των χελωνών, τη φιλοξενία εθελοντών αλλά και χώρους υποδοχής μαθητικών και άλλων ομάδων.

 Είναι το μοναδικό Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας στην Ελλάδα.
 Η επίσκεψη εδώ διαφέρει πολύ από την επίσκεψη σε ένα ενυδρείο,
σε έναν ζωολογικό κήπο ή ένα μουσείο.

 Στο Κέντρο Διάσωσης περιθάλπονται τραυματισμένες χελώνες και
απαιτείται ησυχία και σεβασμός στα τραυματισμένα ζώα.

 Ο χώρος είναι ημι-υπαίθριος, οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ντυμένοι κατάλληλα (μπουφάν το χειμώνα, καπέλο το καλοκαίρι).

 Επίσης, δεν υπάρχει καντίνα, οπότε αν το κρίνετε αναγκαίο τα παιδιά
θα πρέπει να έχουν το κολατσιό μαζί τους.

 Η επίσκεψη διαρκεί 75 λεπτά περίπου και περιλαμβάνει ξενάγηση
στο χώρο, παρουσίαση για τις λειτουργίες της φύσης, συζήτηση /
σχόλια – συμπεράσματα.

Ποιος είναι ο ΑΡΧΕΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε



αντικείµενο τη µελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων
τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα µας, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού και την περίθαλψη τραυµατισµένων και άρρωστων χελωνών.
Περισσότερα στο www.archelon.gr
Mπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο 210 8982600 (Δε-Πα 12:30-16:30)
και στο e-mail: education@archelon.gr
(κα Κατερίνα Τσικαλάκη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων).
Για ομαδική επίσκεψη είναι απαραίτητο το κλείσιμο ραντεβού στο
τηλ. 210 8982600 ή στο e-mail: education@archelon.gr

τογραφίες επιτρέπονται χωρίς φλας.

 Για την επίσκεψη, κάθε μαθητής συνεισφέρει 4 €. Τα χρήματα αυτά
επενδύονται σε ανάγκες των θαλάσσιων χελωνών.

 Προαιρετικά, οι επισκέπτες του Κέντρου Διάσωσης μπορούν να κάνουν μικρή δωρεά παίρνοντας ένα ενθύμιο από τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις δεξαμενές με τις χελώνες οι φω-



Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια, Λύκεια (Δευτέρα ως Παρασκευή):
Α΄ Επίσκεψη

9:30

Β΄ Επίσκεψη 11:15
Οι ομάδες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα
50 άτομα
ΠΡΟΣΟΧΗ! το μήνα Μάρτιο οι ομάδες προσχολικής
ηλικίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20 άτομα

 Αν προκύψει κάτι και καθυ-

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ





στερήσετε ή εάν χρειαστεί
να αναβάλλετε ή να ακυρώσετε το ραντεβού σας ενημερώστε μας το συντομότερο.
Δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο χώρο παρά
μόνο ένα τέταρτο πριν από
το ραντεβού.

λύ, να
Σας παρακαλούμε πο
υ Κέντρου
φθάνετε στο χώρο το
ν ώρα
Διάσωσης ακριβώς τη
τεί η
που έχει προκαθορισ
ουθείται
επίσκεψη επειδή ακολ
μμα
συγκεκριμένο πρόγρα
και ωράριο.

Επιπλέον Δραστηριότητες
Ακόμα, προτείνουμε:

 Υιοθετήστε μία χελώνα και αποκτήστε ένα εκπαιδευτικό πακέτο
Μια τάξη ή άλλη ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει χρήματα για την υιοθεσία μιας μητέρας Καρέττα (50 €). Εκτός από το πιστοποιητικό υιοθεσίας
και το λούτρινο χελωνάκι
θα αποκτήσει ένα από
τα εκπαιδευτικά πακέτα
“Η Θάλασσα, οι Χελώνες
κι Εγώ” για Δημοτικό και
“Με τις χελώνες στη θάλασσα” για Γυμνάσιο /
Λύκειο με πλούσιο οπτικοακουστικό και ενημερωτικό υλικό και πολλές
δραστηριότητες για περαιτέρω επεξεργασία.

 Δανειστείτε τη βαλίτσα “Ψαράδες και Χελώνες”
Σκοπός της είναι να τονίσει την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης ψαράδων και χελωνών. Περιλαμβάνει διαφάνειες, αφήγηση, εκθετικές
επιφάνειες, αντικείμενα, βιβλία, προτάσεις για δραστηριότητες κ.ά. Η
βαλίτσα δανείζεται δωρεάν σε σχολεία όλης της Ελλάδας. Τα έξοδα μεταφοράς τα αναλαμβάνει ο παραλήπτης.

 Πριν ή μετά από την επίσκεψή σας στο Κέντρο Διάσωσης προτείνουμε:
1. Καθαρισμό ακτής
2. Βόλτα στην Παιδική Χαρά του Δήμου Γλυφάδας (500 μ. από το
Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ)
3. Καμπάνια Ενημέρωσης του Κοινού (για μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές).
Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται εκτός του Κέντρου Διάσωσης και
αποκλειστικά με την επίβλεψη, επιμέλεια και ευθύνη των συνοδών
εκπαιδευτικών. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ θα ενδιαφερόταν να πληροφορηθεί τα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡAΡΙΟ ΕΠΙΣΚEΨΕΩΝ
ΑΠO ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟ EΩΣ ΚΑΙ ΜAΡΤΙΟ



Κάτοψη του Κέντρου

4. ΒΑΓΟΝΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

12. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

5. ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

9. ΒΑΓΟΝΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
10. ΒΑΓΟΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

6. ΕΞΕΔΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

13. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ

3. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

7. ΓΡΑΦΕΙΑ

11. ΧΩΡΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΕΛΩΝΩΝ

15. PARKING

14. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

PH OTO :

© Nicolas Van Ingen

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ
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