ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την επίσκεψη του Νηπιαγωγείου Βαρειάς στις 30/5/2017
ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ευεργέτουλα για το σχολικό έτος 2016-17. Συγκεκριμένα
παρακολούθησαν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 32 περιβαλλοντικές
ομάδες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (29 από τη Λέσβο και 3 εκτός
Λέσβου) και 15 περιβαλλοντικές ομάδες από σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (13 από τη Λέσβο και 2 εκτός Λέσβου). Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που επισκέφτηκαν το Κέντρο ανέρχονται σε 774 από τη Λέσβο και 87
εκτός Λέσβου ενώ από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 420 από τη Λέσβο και 60
εκτός Λέσβου. Συνολικά επισκέφτηκαν το κέντρο 1341 μαθητές και 135
εκπαιδευτικοί.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ
Ευεργέτουλα πραγματοποίησαν ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της
Λέσβου και υλοποίησαν δράσεις για μαθητές σε θεματικές ενότητες σχετικές με
Μελισσοκομία – Αστρονομία – Ποδήλατο – Περιβαλλοντικές Διαδρομές &
Χαρτογράφηση μονοπατιών. Συνολικά ενημερώθηκαν από τις παραπάνω
επισκέψεις και δράσεις 2074 μαθητές της Α/θμιας και 159 μαθητές της Β/θμιας
Εκπ/σης Λέσβου.
Επιπλέον, το σχολικό έτος 2016-17, το ΚΠΕ Ευεργέτουλα πραγματοποίησε
σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο συνολικός αριθμός των επιμορφωμένων
εκπαιδευτικών ανέρχεται σε 286 άτομα.
Με το τέλος της σχολικής χρονιάς, το ΚΠΕ Ευεργέτουλα αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους όσο και
όλους όσοι συνεργάστηκαν για την υλοποίηση των σεμιναρίων και των λοιπών
δράσεων, αλλά και αυτούς που με ενδιαφέρον συμμετείχαν στις δράσεις.
Ειδικότερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και τις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου για την
άψογη συνεργασία και υποστήριξη. Σημαντική ήταν η στήριξη από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που είναι
άμεσοι συνεργάτες μας. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά, για την υποστήριξη που
παρείχαν στα προγράμματά μας, τους :
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
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Τέλος, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα θα ήθελε να
επισημάνει ότι είναι απαραίτητη: α) η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των κτιρίων
της βιβλιοθήκης και των ξενώνων για την καλύτερη υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και λοιπών δράσεων του Κέντρου καθώς και β) η παρουσία
προσωπικού καθαριότητας σε μόνιμη βάση.

