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ΘΕΜΑ 1ο: Υλοποίηση στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», για το σχολικό έτος 
2021-22 
Σχετ.: Το με Αριθ. Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/1.11.2021, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (επισυνάπτεται) 

 
Σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, καλούνται 

οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να υλοποιήσουν, εντός και εκτός του 
ωρολογίου προγράμματος, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια 
Εύβοια», για το σχολικό έτος 2021-22. 

Οι πρόσφατες καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού 
του 2021 αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών 
πρακτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, 
που εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να 
αποκτήσει την έκταση καταστροφής. 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», με αφορμή τις πρόσφατες 
καταστροφές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται:  
α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην 
οικονομία,  
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β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον και  
γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων. 
Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχουν την ευελιξία σε 
επίπεδο σχολικών μονάδων ή σε επίπεδο σχολικών τμημάτων, μαθητές και μαθήτριες να 
αναλάβουν την υλοποίηση κάποιας ή κάποιων από αυτές, προσαρμόζοντάς την/τις 
ανάλογα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό τους για το σχολικό έτος 2021-22. 
Οι δράσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν: 

 είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στις Θεματικές: Φροντίζω το 
Περιβάλλον (Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά, Φυσικές 
καταστροφές. Πολιτική Προστασία, Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) 
και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Εθελοντισμός), 

 είτε να υλοποιηθούν ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

 είτε ακόμη και μεμονωμένα, όπως λ.χ. θα μπορούσε να είναι μία εκπαιδευτική 
επίσκεψη. 

Ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες: 
1. Οι μαθητές/τριες «υιοθετούν»: 

 δημιουργήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (π.χ. δασικές εκτάσεις, 
 υδροβιότοπους, καταρράκτες, φαράγγια, ποτάμια, λίμνες, πέτρινα γεφύρια), 
  μνημεία της αρχαιότητας αλλά και σύγχρονα, 
 την πανίδα ή/και τη χλωρίδα του τόπου τους, 

 παραδοσιακούς οικισμούς, 
 παραδοσιακά επαγγέλματα, τραγούδια, έθιμα, παραδοσιακές φορεσιές, παραδοσιακή 

κουζίνα, 

 τοπικά προϊόντα. 
 
2. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται, ερευνούν, συζητούν, αναζητούν πληροφορίες, 
προσκαλούν ειδικούς: 

 από φορείς, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα, εκδοτικούς οίκους για περισσότερη 
εμβάθυνση και 

 επίλυση αποριών και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών που έχουν «υιοθετήσει» 
προβάλλοντάς τα με τη 

 μορφή βίντεο, ψηφιακών αφηγήσεων, αφισών, εντύπων, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
μηνυμάτων, 

 κωμικογραφημάτων, ζωγραφικών δημιουργιών, άρθρων στον τοπικό έντυπο ή 
ηλεκτρονικό τύπο, 

 ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κινητών μουσείων ενημέρωσης (banners), 
καινοτόμων πολιτιστικών 

 προϊόντων από εικονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Οι 
δημιουργίες μπορεί να 

 είναι εκτός από την ελληνική και σε άλλες ξένες γλώσσες. 
 
3. Ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης  
 
4. Οι μαθητές /τριες ξεναγούν και παρουσιάζουν την περιοχή τους 
 
5. Οι μαθητές /τριες ευαισθητοποιούν 
 
6. Πλατφόρμα παρουσίασης μαθητικών έργων 
Τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας αλλά και αυτά που θα συνεργαστούν με τα σχολεία της 
Βόρειας Εύβοιας μπορούν να αναρτούν τις μαθητικές δημιουργίες τους στην ιστοσελίδα 



του σχολείου τους και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. 
που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν. 
 Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα (στοχοθεσία, δραστηριότητες, 
πηγές) μπορείτε να αναζητήσετε στο συνημμένο της εγκυκλίου έγγραφο. 
 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» 

Σχετ.:  Τα Αρ. Πρωτ. : 112/2.11.2021, έγγραφο του ΚΠΕ Ελευθερίου  Κορδελιού & Βερτίσκου 
(επισυνάπτεται) 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως 

συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη 

πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές 

μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο 

Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και 

αξιοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την 

εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ 

αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι που είναι ζητούμενο ιδιαίτερα λόγω 

των ειδικών συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία στη χώρα μας. 

Η φιλοσοφία και η δομή του δικτύου το καθιστούν κατάλληλο για όλες τις σχολικές 

μονάδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους τους τύπους 

σχολείων. Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν 

στα εργαστήρια δεξιοτήτων σε διάφορες θεματικές ενότητες. Οι εκπαιδευτικοί που 

ενδιαφέρονται να ενταχθούν με τους μαθητές τους στο δίκτυο παρακαλούνται να 

ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου διαβάζοντας το 

συνημμένο έγγραφο ή αναλυτικά στις ιστοσελίδες του δικτύου στους συνδέσμους: 

o  https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli και  

o http://www.kpe-thess.gr/el/networks/viosimi-poli/.  

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο 
https://tinyurl.com/viosimi21-22  μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του 
ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 

   
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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