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των υπευθύνων Π.Ε. των Δ/νσεων
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2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Αττικής

Θέμα: Ενημέρωση και πρόσκληση στα προγράμματα του ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου των
σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021
Για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, το ΚΠΕ Λαυρίου, όπως κάθε χρόνο,
δέχεται σχολικές επισκέψεις από σχολεία της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης
εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 20202021 δεν αποτελεί παρελθόν, η πρόσκληση αφορά κυρίως στα δια ζώσης προγράμματα που
υλοποιούνται στους χώρους του ΚΠΕ και σε διάφορα πεδία στη Λαυρεωτική, αλλά γίνεται
πρόβλεψη και για εξ αποστάσεως προγράμματα όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Καθώς οι
εσωτερικοί χώροι του ΚΠΕ είναι μικροί και περιορισμένοι, για το πρώτο αυτό διάστημα θα
δεχόμαστε μεμονωμένα σχολικά τμήματα (έως 27 μαθητές), σε συμφωνία με τις οδηγίες του
ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 4187/Β-10.9.2021), και θα εστιάζουμε στην επίσκεψη στο πεδίο, δηλαδή σε
ανοιχτούς χώρους εκτός των εγκαταστάσεων μας. Συνεπώς, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ
θα τροποποιηθούν για να προσαρμοστούν στις παρούσες συνθήκες και έχοντας ως βασικό
μέλημα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Το ΚΠΕ Λαυρίου θα υλοποιήσει 7 μονοήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης1 που απευθύνονται σε περιβαλλοντικές ομάδες και τμήματα της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά παράλληλα μπορούν να συσχετιστούν με τον νέο
θεσμό των εργαστηρίων δεξιοτήτων και ειδικότερα με τη θεματική ‘φροντίζω το περιβάλλον’
και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα:
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Για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, τα προγράμματα ‘στο δρόμο του μεταλλωρύχου’, ‘αυτός ο κήπος ο μικρός ο
μέγας’ και ‘προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ’ δεν θα πραγματοποιούνται λόγω των αυξημένων δυσκολιών στην υλοποίηση τους
προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μονοήμερα προγράμματα
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Σχετικό με: την χλωρίδα Εθνικού δρυμού Σουνίου και την προστασίας της υπό τη μορφή περιβαλλοντικού μονοπατιού στο δάσος.
Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου.
ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  Σχετικό με: την φυσική αναγέννηση έπειτα από δασική
πυρκαγιά. Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Σχετικό με: την νεοκλασική και βιομηχανική
αρχιτεκτονική του Λαυρίου με την μορφή αστικού περιβαλλοντικού μονοπατιού. Πεδίο:
η πόλη του Λαυρίου. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ  Σχετικό με: Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Πεδίο: οι εξωτερικοί χώροι του ΚΠΕ. Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ  Σχετικό με: το λιμάνι ως αναπτυξιακό μοχλό για την
περιοχή, προβλήματα και προοπτικές του υπάρχοντος λιμανιού. Πεδίο: το λιμάνι και η
πόλη του Λαυρίου. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
ΓΙΑΛΟ - ΓΙΑΛΟ  Σχετικό με: το παράκτιο οικοσύστημα και την προστασία του, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο τοπίο και το οικοσύστημα και την Posidonia oceanica. Πεδίο:
το λιμανάκι της Ποσειδονίας (Πασά). Απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και
Γυμνασίου.
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ  Σχετικό με: αρχαία μεταλλουργία, εξοικονόμηση νερού στα αρχαία
πλυντήρια, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Πεδίο: Εθνικός Δρυμός Σουνίου, Σούριζα. Απευθύνεται σε μαθητές Ε’, Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στον
ιστότοπο του ΚΠΕ Λαυρίου:
http://kpe-lavriou.att.sch.gr/programs.php?choice=11
Είναι προφανές ότι οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος που
επισκέπτεται το ΚΠΕ θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του COVID-19 όπως
αναφέρονται στις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 4187/Β-10.9.2021), με ευθύνη του σχολείου.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σχολική επίσκεψη που έχει
ήδη προγραμματιστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία εξαιτίας κάποιου ειδικού ή γενικότερου
λοκ-ντάουν, είναι δυνατό να προσφερθούν τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που βασίζονται σε μερικά από τα υπάρχοντα δια ζώσης
προγράμματα του ΚΠΕ. Οι θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί ψηφιακά είναι οι
ακόλουθες:
1) Δάσος – προστατευόμενες περιοχές – απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη
(βασίζεται στο πρόγραμμα ‘Το δάσος έχει τη δική του ιστορία’)
2) Θάλασσα – παράκτιο οικοσύστημα – posidonia oceanica (βασίζεται στο
πρόγραμμα ‘γιαλό-γιαλό’)
3) Διαχείριση απορριμμάτων (βασίζεται στο πρόγραμμα ‘ Τίποτα δεν πάει χαμένο’)

4) Ορυκτά και ορυχεία στη Λαυρεωτική (βασίζεται στο πρόγραμμα ‘Αργύρου Πηγή’)
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κατάλληλα προσαρμοσμένα σε μαθητές τόσο
της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι διάρκειας 2-3 ωρών και
πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης webex με τη συνεργασία
των εκπαιδευτικών της τάξης. Είναι προφανές ότι αποτελούν μια εναλλακτική λύση ανάγκης.
Με το έγγραφο αυτό προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν με το τμήμα τους σε κάποιο πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ
τηλεφωνικά μέχρι τις 7/10/2021 για να δρομολογηθεί η σχολική τους επίσκεψη. Ευχές για
μια εποικοδομητική σχολική χρονιά.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου

Μαρία Καγιάφα

