
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Πανελλαδική Καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας «Αγαπώ και Προβάλλω τον 
Τόπο μου» ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά την περασμένη Κυριακή 1η Απριλίου 2012. 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την 
οργάνωση και το συντονισμό των κεντρικών  εκδηλώσεων  που πραγματοποιήθηκαν σε όλους 
τους νομούς ευθύνης της σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στη Μεσσηνία έγινε περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης της 
Καλαμάτας  και στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης με τη βοήθεια 
εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, καθώς και συναυλία της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Στην Αρκαδία, υλοποιήθηκε 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα το δασικό οικοσύστημα της Μαλεβής, εργαστήρι 
ζωγραφικής στην πλατεία του Άρεως στην Τρίπολη με θέμα «Παραδοσιακά κτίρια της 
πόλης μας» και περιβαλλοντικό μονοπάτι και καλλιτεχνικό εργαστήρι με θέμα 
«Κατασκευές με υλικά της φύσης» στο άλσος Αγίου Γεωργίου Τρίπολης.  Στην 
Αργολίδα, στο Ναύπλιο έγινε παρουσίαση της πόλης του Ναυπλίου και στη συνέχεια 
παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης,  καθώς και ζωγραφική 
με θέμα «Προβάλλω και διαφημίζω τον τόπο μου σε άλλους μαθητές της Ελλάδας ή και του 
εξωτερικού». Στο Άργος υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Άργος, ένας ταξιδευτής στην ιστορία». 
Στην Κορινθία, οργανώθηκε ξενάγηση στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Κορίνθου, ζωγραφική και θεατρικό παιχνίδι για μαθητές και γονείς. Στη Λακωνία, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων των Μολάων παρουσιάστηκε το υλικό που ετοίμασαν οι μαθητές για να 
προβάλουν τον τόπο τους (βίντεο, φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις αυτές ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία καθώς συμμετείχαν συνολικά πάνω από 500 μαθητές και γονείς. 
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 Τρίπολη,    3/4/2012 

 

 ΠΡΟΣ : 

 ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχει αναλάβει την 
πρωτοβουλία να συγκεντρώσει όλα τα βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές  με θέμα 
«Αγαπώ και Προβάλλω τον Τόπο μου» και να δημιουργήσει ένα ενιαίο υλικό προβολής της 
περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. Ήδη, στην ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου http://pelop.pde.sch.gr έχουν 
αναρτηθεί οι ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών όλης της Περιφέρειας. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ. Πέτρος Μισθός, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για την ανταπόκριση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων στο 
πρόγραμμα «Αγαπώ και Προβάλλω τον Τόπο μου» και ευχαρίστησε τα μέλη των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, Καστρίου και Νέας Κίου για την άρτια 
οργάνωση των κατά τόπους εκδηλώσεων, καθώς και όσους  Διευθυντές Εκπαίδευσης και 
υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων προώθησαν με ζήλο και στήριξαν τις δράσεις αυτές. 
Ελπίδα όλων των υπευθύνων της καμπάνιας αυτής είναι η αγάπη των μαθητών για τον τόπο 
τους να γίνει πράξη και να εκφραστεί μέσα από τις σχολικές δράσεις τους . 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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