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Λαύριο, 20 Νοεμβρίου 2012 

Αγαπητοί συνάδελφοι  

Συνεχίζοντας και φέτος την συνεργασία μας στα πλαίσια του δικτύου «Το σποράκι πηγή 

ζωής» θα θέλαμε πρώτα να καλωσορίσουμε τα νέα μέλη του δικτύου και να σας 

ενημερώσουμε για τις νέες δράσεις μας για την φετινή χρονιά όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

μετά από συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής και της παιδαγωγικής ομάδας αλλά και 

σε ημερίδες και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

 Ήδη συνεργαζόμαστε με το Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους 

ο οποίος ανήκει στο Βιολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τα σχολεία συμβουλές για τη δημιουργία κήπων και να 

μπορέσουν τα σχολεία να προμηθευτούν δωρεάν  έτοιμα φυτά και δέντρα για 

τους σχολικούς κήπους τους 

 Τα συνεργαζόμενα σχολεία, με την επιστημονική καθοδήγηση της κ. Ειρήνης 

Βαλλιανάτου, Δρ. Βιολόγου, Συστ. Βοτανικού - Φυτοκοινωνιολόγου και 

προϊσταμένης του Βοτανικού Κήπου, θα μπορούν να συλλέξουν δείγματα 

ενδημικών φυτών της περιοχής τους τα οποία θα στείλουν στο Βοτανικό κήπο 

προκειμένου να  διατηρηθούν στην τράπεζα σπερμάτων συμβάλλοντας έτσι στη 

διατήρηση και προστασία των ειδών. 

 Το ΚΠΕ δημιουργεί ειδικό παιδαγωγικό υλικό και εκπαιδευτικά προγράμματα στο 

Βοτανικό κήπο για τα σχολεία του δικτύου προκειμένου να στηρίξουμε τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων. Τα προγράμματα αυτά θα ξεκινήσουν 

πιλοτικά από τον Ιανουάριο 2013   

 Σε συνεργασία με τους υπευθύνους Π.Ε. κυρίως της Π/θμιας μια και στο δίκτυο 

συμμετέχουν μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγεία και για να 

ενισχυθεί η επαφή και η  συνεργασία των σχολείων μεταξύ τους, να δημιουργηθεί 

ένα διαδραστικό  υλικό με φωτογραφίες και κείμενα το οποίο θα «ταξιδεύει» στα 

σχολεία της περιοχής και εκείνα θα προσθέτουν διηγήσεις από τις δράσεις τους με 
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στόχο τη δημιουργία μια ιστορίας. Το υλικό αυτό στο τέλος κάθε χρονιάς θα 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ και αργότερα στο blog που θα ετοιμάσει το 

ΚΠΕ για το δίκτυο.   

Τέλος με χαρά μας θα δεχθούμε και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες .  

Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε μια απολογιστική συνάντηση όπου θα σας δοθεί η 

ευκαιρία να παρουσιάσετε τη δουλειά σας και να συζητήσουμε και πάλι.  

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και είμαστε στη διάθεση σας για ότι 

χρειαστείτε. 

Φιλικά, 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Λαυρίου 


