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Σπλάδειθνη:
Σθνπόο ηεο επίζθεςεο ζην ΚΠΕ είλαη ε πξνθαηαξθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ
καζεηώλ, κέζσ βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.
Με θάζε ζρνιείν ζα έξζνπκε ζε ηειεθσληθή επαθή κε ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό ώζηε λα
θαζνξηζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο επίζθεςεο (ώξα, ζεκείν ζπλάληεζεο). Τα πξνγξάκκαηα ζα γίλνληαη
ζην πεδίν (εμσηεξηθνί ρώξνη).
Επιζημαίνεηαι, με ιδιαίηεπα εμθαηικό ηπόπο, όηι η ςλοποίηζη ηος πποηεινόμενος εκπαιδεςηικού
ζσεδιαζμού ιεπαπσείηαι υρ δεςηεπεύοςζαρ ζημαζίαρ, καθώρ πποηεπαιόηηηα δίδεηαι ζηην
ηήπηζη ηυν ςγειονομικών ππυηοκόλλυν για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν επιδημιολογικών κινδύνυν
και ζηη μείυζη ηηρ πιθανόηηηαρ να εκηεθεί ηο εκπαιδεςηικό πποζυπικό και ηο μαθηηικό
δςναμικό ηυν ζσολείυν ζε επικίνδςνο ιικό θοπηίο. Καηά ζςνέπεια, και ανεξάπηηηα από ηην
παιδαγυγική ή επιζηημονική καηαλληλόληηα και εγκςπόηηηα ηος κάθε εγσειπήμαηορ, οι
Διεςθύνζειρ ηυν ζσολείυν και ηα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έσοςν ηην ηελική απμοδιόηηηα αναθοπικά με ηην
εθαπμογή ηος ζσεδιαζμού, λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ ηηρ πολιηείαρ και ηυν
ςγειονομικών οπγάνυν για ηην ανηιμεηώπιζηρ ηηρ επιδημικήρ κπίζηρ covid - 19.
Οη καζεηέο θαιό είλαη λα έρνπλ καδί ηνπο ην απαξαίηεην θνιαηζηό θαη ην λεξό ηνπο. Όινη λα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ηα θαηάιιεια ξνύρα θαη ππνδήκαηα (δεζηά θαη άλεηα) γηα δξαζηεξηόηεηεο ζηελ
ύπαηζξν. Επίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζή καο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πγείαο.
Παξαθαινύκε λα γίλεη θαηαλνεηό ζηνπο καζεηέο, όηη ε ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε είλαη εκπαιδεςηικό
ππόγπαμμα θαη όσι εκδπομή, θαη νη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείζνπκε ηε δηάζηαζε ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ παηρληδηνύ ζηνλ
ειεύζεξν ρξόλν, πνπ πάληα θξνληίδνπκε λα ππάξρεη.
Η πποεηοιμαζία ησλ παηδηώλ πξηλ ηελ επίζθεςε ζην Κέληξν θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζα πξέπεη λα
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέπεηα ζην Πξόγξακκα θαη ηελ ππεπζπλόηεηα όζνλ αθνξά ηνπο ρώξνπο θαη ηα

πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Επίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ
εθαξκνγή βαζηθώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο.
Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Αλ θάπνην ζρνιείν αθπξώζεη ηελ επίζθεςή ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζα πξέπεη λα καο ελεκεξώζεη
άκεζα.
Τν ιεσθνξείν πνπ ζα κεηαθέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα παξακείλεη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πξόγξακκα (ζύδπγνη, παηδηά ησλ
ζπλνδώλ θιπ) δελ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο.
Παπακαλούμε καηά ηην επίζκετή ζαρ ζηο ΚΠΕ να μαρ πποζκομίζεηε ηο ένηςπο με ηην
αναλςηική καηάζηαζη ηυν μαθηηών (γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηό έληππν) ππνγεγξακκέλν θαη
ζθξαγηζκέλν από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (ζαο επηζπλάπηνπκε ην αληίζηνηρν έγγξαθν)
Σαο επρόκαζηε θαιή πξνεηνηκαζία θαη θαιή αληάκσζε.
Η Παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ Κ.Π.Ε Θέξκνπ.

