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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ψηφιακές Εκδρομές στην Έδεσσα
«Έδεσσα σημαίνει πόλη των νερών» … εδώ και 3000 χρόνια το νερό σμιλεύει τον βράχο της
πόλης. H Έδεσσα, η Βεγορίτιδα & η ευρύτερη περιοχή της Ορεινής Πέλλας έχει ολοκληρωμένες
προτάσεις για οργανωμένες επισκέψεις μονοήμερης, 3ήμερης ή 5ήμερης διάρκειας για ομάδες
μαθητών εκπαιδευτικών μονάδων και συλλόγων.
Χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο επισκέπτονται την Έδεσσα για να θαυμάσουν από κοντά το
μεγαλείο της φύσης, το δέλτα του Εδεσσαίου ποταμού και τους Καταρράκτες της Έδεσσας που
βρίσκονται στην άκρη του βράχου δίπλα στην παλιά πόλη το Βαρόσι και το υπαίθριο μουσείο
νερού μέσα στο πάρκο με τα αιωνόβια πλατάνια.
Φέτος λόγω της πανδημίας η Έδεσσα σεβόμενη αυτή την σχέση με τους μαθητές και τους
φοιτητές οργανώνει ψηφιακές εκδρομές αλληλεπιδραστικού διαλόγου σε παιδιά δημοτικών
σχολείων απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. Τις ψηφιακές εκδρομές διοργανώνει στο
πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έδεσσας μέσα από το
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Έδεσσας, με online συνδέσεις στους Καταρράκτες της
Έδεσσας, το πάρκο Καταρρακτών και την Ορεινή Πέλλα.
Κάθε προορισμός που σέβεται το υδάτινο περιβάλλον πρέπει να προσπαθεί να αναδείξει όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς εδώ στην Έδεσσα, παίρνουμε αυτή την
πρωτοβουλία γιατί μας έλειψαν : το ανοιξιάτικο χαμόγελο των παιδιών, η λαχτάρα να μάθουν
μέσα από την διερευνητική τους ματιά αλλά και οι απίστευτες ερωτήσεις που δεχόμαστε κάθε
χρόνο για το πράσινο και το νερό στην Έδεσσα & την Ορεινή Πέλλα. Για όσο λοιπόν διαρκούν οι
απαγορεύσεις λόγω πανδημίας εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να λείψει η σχέση των μαθητών με
τις εκδρομές και έτσι οργανώνουμε ως προορισμός μια από τις πρώτες οργανωμένες ψηφιακές
εκδρομές στην Ελλάδα. Οι Δρόμοι του Νερού στην ψηφιακή εποχή.
Στην Έδεσσα, το νερό είναι πρωταρχικό στοιχείο ζωής και μέσα από την ψηφιακή εκδρομή, οι
μαθητές καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι το καθαρό νερό για τα προϊόντα της κάθε
περιοχής και πόσο η κατοίκηση μέσα στο χρόνο επηρεάζεται από αυτό. Η αλληλεπιδραστική
ψηφιακή οικοξενάγηση οργανώνεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές που στόχο έχουν να
ενθαρρύνουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συμμετέχοντες για να ακολουθήσουν μια
εκδρομή που σίγουρα δεν έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας πραγματικής εκδρομής σε ένα
τόπο, ωστόσο μπορεί να καλύψει ένα μικρό κενό, μέσα από την τεχνολογία.
Το πρόγραμμα της ψηφιακής εκδρομής οργανώνεται στα πλαίσια της Edessa City Card, της
κάρτας πόλης της Έδεσσας και χρειάζεται απαραίτητα ηλεκτρονικό αίτημα-κράτηση από την
σχολική μονάδα ή την τάξη μέσα από τον δικτυακό τόπο της Έδεσσας www.edessacity.gr. Οσο
διαρκούν οι απαγορεύσεις μετακίνησης λόγω πανδημίας οι ψηφιακές εκδρομές είναι δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Έδεσσας 23810 20300. Ζητήστε τον
οδηγό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή δείτε τα προγράμματα στο www.edessacity.gr όπως
επίσης και πληροφορίες για επιλογή του κατάλληλου καταλύματος και της γνωριμίας με την
τοπική γαστρονομία.
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