ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα στον
Ασώματο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας και τον
απολογισμό δράσεων του Κέντρου, το απόγευμα του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου 2017.
Παρευρέθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κος Α. Καλάργαλης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου κα Α. Στρατάκη – Σιβρή, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου κος Μ. Καπιωτάς, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου κος Ν. Ζούρος, οι Πανεπιστημιακοί Κ.
Καλαμποκίδης και Α. Κλωνάρη, στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί,
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου,
εκπρόσωποι συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και κάτοικοι του
Ασωμάτου.
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησαν οι εφημέριοι του Ασωμάτου π. Χρήστος Καραφασούλης
και του Αμπελικού π. Ευστράτιος Κακάμπουρας, οι οποίοι συνεργάζονται με το
ΚΠΕ Ευεργέτουλα μέσω του Λαογραφικού Μουσείου Ασωμάτου και του Μουσείου
Ρητίνης Αμπελικού αντίστοιχα.

Το ΚΠΕ Ευεργέτουλα είναι ένα από τα 54 ΚΠΕ που λειτουργούν στη χώρα μας.
Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004 και έχει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη
λειτουργία του καθώς διαθέτει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα
προγράμματα «Αστρονομία για παιδιά» και «Η Μέλισσα δημιουργεί», σύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό και την υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το Μουσείο
Βιομηχανικής Ελαιουργίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς και άλλων φορέων
και υπηρεσιών του νησιού. Η άριστη συνεργασία που έχει με την Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καθώς
και με τα τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της
αυξημένης επισκεψιμότητας.
Όσον αφορά τον απολογισμό δράσεων, την τετραετία 2012 – 2016 παρακολούθησαν
εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 200 σχολικές μονάδες (28 από
περιοχές εκτός Λέσβου) με 5500 μαθητές (550 από περιοχές εκτός Λέσβου) και 600
εκπαιδευτικούς (80 από περιοχές εκτός Λέσβου). Το σχολικό έτος 2016-17 έχουν
παρακολουθήσει και αναμένεται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα
του Κέντρου 82 σχολικές μονάδες (9 από περιοχές εκτός Λέσβου) με 3150 μαθητές
(250 από περιοχές εκτός Λέσβου) και 260 εκπαιδευτικούς (21 από περιοχές εκτός
Λέσβου).
Ανανεώθηκε η υπάρχουσα Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του ΚΠΕ
Ευεργέτουλα, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου. Στα πλαίσια της συνεργασίας υλοποιούνται κοινά εκπαιδευτικά
προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις. Ιδιαίτερα για τα σχολεία
εκτός Λέσβου υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ανακαλύπτοντας το
Γεωπάρκο Λέσβου: Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου – Γεώτοποι – Φύση – Πολιτισμός».
Την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν παρακολουθήσει τα κοινά προγράμματα 8
σχολικές μονάδες από Χίο, Λήμνο, Σάμο, Φούρνους και Αττική με 119 μαθητές και
20 εκπαιδευτικούς. Για το σχολικό έτος 2016-17 αναμένεται να συμμετέχουν στα
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα 16 σχολικές μονάδες με 743 μαθητές και 54
εκπαιδευτικούς. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
αποτελεί πρωτοπόρο συνεργάτη διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις του για την
υλοποίηση των δράσεων, τη συμβολή του επιστημονικού του προσωπικού καθώς και
το σύνολο του ηλεκτρονικού και έντυπου επιστημονικού υλικού που διαθέτει.

Τέλος, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα θα ήθελε να ευχαριστήσει
όλους εκείνους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση κοπής της
Βασιλόπιτας και να ευχηθεί σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά για το 2017.

