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Εισαγωγή
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» δημιουργήθηκε με συνεργασία της 
Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, του Υ.ΠΑΙ.Θ., του Ι.Ε.Π. και της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και υλοποιείται είτε στο πλαίσιο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων, είτε 
ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Στόχοι
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• Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση 
προς αυτή την κατεύθυνση

• Ανάδειξη της ομορφιάς και των δυνατοτήτων της Βόρειας Εύβοιας

• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ σχολείων εντός και εκτός Βόρειας Εύβοιας και πραγματοποίηση 
επισκέψεων

• Συνειδητοποίηση της αξίας του εθελοντισμού για την επίτευξη της αειφορίας 

• Μετουσίωση των αρνητικών συναισθημάτων που βίωσαν οι μαθητές από τις πυρκαγιές σε 
δημιουργήματα που συγκινούν, προβληματίζουν και εμπνέουν



Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους μαθητές:
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1. να «υιοθετήσουν» δημιουργήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μνημεία, 
παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά επαγγέλματα και τοπικά προϊόντα, ιδίως της Βόρειας 
Εύβοιας

2. να φτιάξουν δημιουργικό υλικό για τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία που υιοθέτησαν, σε 
συνεργασία με ειδικούς, φορείς και οργανώσεις

3. να αφηγηθούν τις ιστορίες των όσων υιοθέτησαν με τη μορφή βίντεο, ψηφιακών αφηγήσεων, 
αφισών, εντύπων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών

4. να παρακολουθήσουν την εξέλιξη γεωγραφικών περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές 
ή πλημμύρες, κάνοντας χρήση αεροφωτογραφιών, ψηφιακών εφαρμογών (GPS, GIS) και 
επιτόπιας μελέτης πεδίου



Για την υλοποίηση του προγράμματος:
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• Δημιουργούνται δίκτυα μεταξύ σχολείων εντός και εκτός Βόρειας Εύβοιας

• Ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση επισκέψεων στη Βόρεια Εύβοια μαθητών από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας

• Δημιουργείται ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π για την ανάρτηση του δημιουργικού υλικού 
των μαθητών

• Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς 

• Η Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας βρίσκεται δίπλα στα σχολεία και 
συντονίζει το πρόγραμμα με εθελοντική εργασία



1ο παράδειγμα: «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας» 
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Συμμετέχουν:

• 1ο Πειραματικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» 
• Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου
• Δημοτικό Σχολείο Λίμνης
• Δημοτικό Σχολείο Μαντουδίου

… με την υποστήριξη 
του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας



7

… οι μαθητές της πέμπτης τάξης του 25ου Δημοτικού Ιλίου φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες δημιουργίες 
για τους μαθητές του μονοθέσιου Δημοτικού Κρυονερίτη Ιστιαίας

2ο παράδειγμα: Συνεργασία 25ου Δημοτικού Ιλίου –Δημοτικού Κρυονερίτη
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