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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων όλης της χώρας, των 

ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού και ιδιαίτερα 

των σχολείων της Βόρειας Εύβοιας. 

  

 

 

 



 

 

Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» μπορούν να 

αξιοποιηθούν: 

• είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στις Θεματικές: Φροντίζω το 

περιβάλλον και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ 

• είτε να υλοποιηθούν ως αυτόνομο πρόγραμμα 

• είτε να αποτελέσουν το θέμα μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης  

  

 

 

 



 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
• η συνειδητοποίηση της αξίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για 

έναν τόπο  

• η συνειδητοποίηση της αξίας της εθελοντικής προσφορά με στόχο την 

αειφορία 

• η συνεργασία σχολείων με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας 

 

 

 

 



 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 
• ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τις 

επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία 

• ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς  

• ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις δυνατότητες του τόπου τους με τη συμβολή ειδικών και η 
προβολή και ανάδειξή του με αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας 

• η συνεργασία σχολείων με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας 

• η εκπαιδευτική επίσκεψη/εκδρομή μαθητών/τριών στη Βόρεια Εύβοια για να βιώσουν εμπειρίες 
μοναδικές, να ξεναγηθούν από τους μαθητές/τριες των σχολείων της Βόρειας Εύβοιας 

• η συνειδητοποίηση της αξίας του εθελοντισμού για την επίτευξη της αειφορίας 

• η μετουσίωση των αρνητικών συναισθημάτων από τις τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών σε δράσεις    

 

 

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
α/ Οι μαθητές/τριες «υιοθετούν»:  

• δημιουργήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

    (π.χ. δάση,υδροβιότοπους, καταρράκτες, λίμνες, πέτρινα γεφύρια)  

•  μνημεία της αρχαιότητας, αλλά και σύγχρονα 

• παραδοσιακούς οικισμούς 

• παραδοσιακά επαγγέλματα, τραγούδια, έθιμα, παραδοσιακή κουζίνα 

• τοπικά προϊόντα 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
Για τους μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων 

προτείνεται η επικοινωνία με τους φορείς Διεύθυνσης Δασών των Νομών, 

προκειμένου να «υιοθετήσουν» συγκεκριμένες γεωγραφικά περιοχές που 

επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές ή/και πλημμύρες, ώστε με αεροφωτογραφίες, 

ψηφιακές εφαρμογές (GPS, G.I.S.) και επιτόπια μελέτη πεδίου να αντλούν 

πληροφορίες και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Η δράση αυτή προτείνεται 

να είναι διαχρονική με τη δημιουργία φακέλου (portfolio), προκειμένου να 

συνεχίζεται από τους/τις νεότερους/ες μαθητές/τριες.   

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
β/ Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται, ερευνούν, συζητούν, προσκαλούν ειδικούς από 
φορείς, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα, εκδοτικούς οίκους και αφηγούνται τις 
ιστορίες αυτών που έχουν «υιοθετήσει» προβάλλοντάς τα με τη μορφή: 

 

• Βίντεο 

• Ψηφιακών αφηγήσεων 

• Αφισών 

• Εντύπων 

• Εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

 

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
γ/ Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται με σχολεία της Βόρειας Εύβοιας 

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με σχολεία της Βόρειας 

Εύβοιας τα οποία θα επιλέξουν, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους/στις 

μαθητές/τριες της περιοχής να προβάλλουν τον τόπο τους και να παρουσιάσουν τα 

συναισθήματα που βίωσαν από τις καταστροφικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς.  

Ενθαρρύνεται η διενέργεια σχολικής επίσκεψης/εκδρομής και μελέτης πεδίου στην 

περιοχή.  

 

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
δ/ Οι μαθητές ξεναγούν: 

Ομάδα μαθητών/τριών αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους/τις συμμαθητές/τριές 

τους ή μαθητές/τριες από άλλα σχολεία ή την τοπική κοινωνία στα μνημεία της 

φύσης και του πολιτισμού του τόπου τους.   

 

 

 

 

 



 

Προτεινόμενες δράσεις 

 
ε/ Οι μαθητές ευαισθητοποιούν: 

Οι μαθητικές δημιουργίες από κάθε σχολείο ή και από συνεργαζόμενα σχολεία 
παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις/παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή 
στο πλαίσιο Διεθνών Ημερών (π.χ. Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης, Παγκόσμια 
Ημέρα Άγριας Ζωής, Διεθνής Ημέρα Δασών, Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας 
κ.λ.π), συνδυαστικά: 

• Με την πρόσκληση ειδικών που θα μιλήσουν για το θέμα 

• Με μια μουσική ή θεατρική παράσταση   

 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

 

• κι όλο αυτό θα γνωστοποιείται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα: 
«ΣτηρίΖΟΥΜΕ Εύβοια». Για την 
πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων/παρουσιάσεων θα 
συμβάλλουν χορηγοί που ενδεχομένως 
θα έχουν σχέση με το θέμα. 

  

 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

• Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων 
Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (Ι.Ε.Π.) 

• Ενδεικτικός Κατάλογος Φορέων για 
Συνεργασίες 

• Κατάλογος Διεθνών Ημερών 

• Ενδεικτικές προτάσεις για «υιοθεσία», 
ειδικά για τα σχολεία της Βόρειας 
Εύβοιας 

 



 Όλοι όσοι εργασθήκαμε για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος  

(Επιτροπή Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, Ι.Ε.Π.),  

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ  
και δηλώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, για να μπορούν να 

ονειρεύονται και να ελπίζουν 
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