
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Με αφορμή το Εθελοντικό Πρόγραμμα Συλλογής και Επαναχρησιμοποίησης 
Σχολικών Βιβλίων, που σχεδίασε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Ο.Ε.Δ.Β. και υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 
2010-2011, και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, 
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Μισθός, 
επισκέφθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου και 
το Δημοτικό Σχολείο Φενεού στο Νομό Κορινθίας. Τα δύο σχολεία συμμετείχαν στο 
εθελοντικό πρόγραμμα και διακρίθηκαν, αφού συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό 
σχολικών βιβλίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά. 
Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και 
σεβασμού στη διαχείριση των δημόσιων αγαθών, να ενεργήσουν συλλογικά και να 
μάθουν για τον εθελοντισμό. Να σημειωθεί πως το τελευταίο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου του 2011 θα γίνει η βράβευση των σχολείων με το μεγαλύτερο αριθμό 
επιστροφών βιβλίων και η βράβευση της καλύτερης αφίσας. 

 Επίσης, ο κ. Μισθός επισκέφθηκε το Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, όπου είχε 
την ευκαιρία να συζητήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικά ζητήματα και 
προβληματισμούς. Κατά την επίσκεψη αυτή αναφέρθηκε στο ¨Νέο Λύκειο¨, κομμάτι 
του ¨Νέου Σχολείου¨, που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. επιχειρεί να 
υλοποιήσει. Το ¨Νέο Λύκειο¨ που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2011-2012, 
έχει ως βασική του αρχή την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 
γίνουν ελκυστικά και να δίνουν έμφαση στο είδος και κυρίως στην ποιότητα των 
παρεχόμενων γνώσεων. Ο κ. Μισθός είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο ρόλο του 
σχολείου ως ζωντανό κύτταρο στην κοινωνία με ενεργό συμμετοχή και προσφορά στα 
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιπτώσεις των 
σχολείων που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μαθητές και 
εκπαιδευτικοί βιώνουν αντίξοες συνθήκες που δυσχεραίνουν  τη μαθησιακή 
διαδικασία.   
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