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Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους πληγέντες Δήμους της Βόρειας
Εύβοιας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν ένα πρόγραμμα επιχορηγούμενων εκπαιδευτικών
επισκέψεων στην ευρύτερη περιοχή των πληγέντων Δήμων της Βορείου Ευβοίας,
Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας- Αιδηψού.

Οι στόχοι του προγράμματος των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων είναι:

 η συνειδητοποίηση της αξίας της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και
της αειφόρου ανάπτυξης,

 η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την πρόληψη των
καταστροφικών φαινομένων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον,

 η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε περιβαλλοντικές δράσεις,
 η αγάπη και ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Η Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδος συνεργαζόμενη με τους Δήμους Μαντουδίου –
Λίμνης - Αγίας Άννας , Ιστιαίας – Αιδηψού και τα Δασαρχεία Λίμνης, Ιστιαίας έχουν
οργανώσει 4 εκπαιδευτικές περιηγητικές διαδρομές και δράσεις ανά Δήμο στα
τμήματα που επλήγησαν, σε μνημεία, οικισμούς, λίμνες, παραγωγικές μονάδες
πρωτογενούς τομέα, λατομία, ιαματικές πηγές, όμορφες παραλίες κ.ο.κ, ανάλογα την
επιλεγείσα εκπαιδευτική πρόταση.

Κατά την υλοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα συμμετέχει ένας ή
περισσότεροι υπάλληλοι των Δήμων ή των δασαρχείων, καθώς και αιρετοί που θα
συνοδεύουν και θα ενημερώνουν τους μαθητές για ζητήματα που αφορούν το δάσος
και το φυσικό περιβάλλον.



Οι επισκέψεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν 6 έως 15 Απριλίου για τις
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 4 έως 13 Μαΐου για τις
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτείνει την υλοποίηση συνολικά (60)
εξήντα διδακτικών επισκέψεων με εξήντα (60) λεωφορεία αναλαμβάνοντας
εξ ολοκλήρου τη δαπάνη μετακίνησης. Οι επισκέψεις είναι κατανεμημένες ανά
Περιφερειακή Ενότητα κατ’ αναλογία του μαθητικού πληθυσμού . Ειδικά για τα
Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η αφετηρία είναι μακριά από τον
προορισμό, δύναται η Εκπαιδευτική Επίσκεψη να είναι 2ήμερη.

« Με τον Περιφερειάρχη μας κ. Φάνη Σπανό σχεδιάσαμε την καινοτόμα αύτη δράση
στους δύο Δήμους και ευελπιστούμε στην δημιουργία ενός νέου θεσμού
«Εκπαιδευτικών Επισκέψεων Δράσεων» για τους μαθητές/τριες της Στερεάς Ελλάδας
με στοχευμένη επιλογή περιοχών και μνημείων ανά έτος και σκοπό να ευνοηθεί η
ανάπτυξη και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνείδησης των
μαθητών /τριών και γενικότερα των νέων.

Ευχαριστούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Δημάρχους των δύο
Δήμων, τις ομάδες τους και τα δασαρχεία για την άριστη συνεργασία που έχουν μαζί
μας στην υλοποίηση της νέας αυτής δράσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων»,
δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος.


