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Θεσσαλονίκη: 16/11/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 17698 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: Φ. Αρχείου 

 

   
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με θέμα: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. 17695/16-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

          

Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ιστορικών επετείων του έθνους μας το 

έτος 2021 -  «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»  και 2022 - «100 χρόνια από την 

καταστροφή της Σμύρνης» θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 

 

 «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

με εισηγήτρια τη Δρ. Χαρά Ανδρεΐδου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, κάτοχο διδακτορικού τίτλου 

σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανοιχτή και 

εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, επιμορφώτρια, συγγραφέα και μουσειολόγο, δημιουργό της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Προσεγγίσεις Πολιτισμών». 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να προσεγγίσουν από 

πολλές, διαφορετικές πλευρές το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων που φέρνουν σε επαφή και 

αλληλεπίδραση τους δύο πολιτισμούς. Βασικός άξονας της εκπαιδευτικής προσέγγισης είναι η 

έννοια του πολιτισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας, έννοιες διαχρονικές και παγκόσμιες, οι 

οποίες καθορίζουν τις κάθε είδους σχέσεις ανάμεσα στους λαούς της υφηλίου. 

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε μαθητές/τριες νηπιαγωγείων όσο και σε μαθητές/τριες 

όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, καθώς είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και προσαρμόζονται 

στα χαρακτηριστικά  κάθε ξεχωριστής ομάδας. Μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε συνθήκες 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο επίπεδα: 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ανδρεΐδου Χαρά 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294, 6951819054 
  
Mail: chara.andreidou@gmail.com 

 
 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
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- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από την εισηγήτρια σχετικά με τους άξονες, τους στόχους, 

τις διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις – Τροφοδότηση με πακέτο υποστηρικτικού 

υλικού  

- Υλοποίηση στην τάξη, προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της σχολικής ομάδας. 

Η υλοποίηση γίνεται σε τρία στάδια: 

 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς και εγγραφή στο πρόγραμμα 

- Διαδικτυακή ενημέρωση από την εισηγήτρια προς τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό κομμάτι υλοποίησης, παρουσίαση της 

μεθόδου και των τρόπων προσέγγισης. 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Θεματικές ενότητες  

- 1
η
 ενότητα: Εισαγωγή στην έννοια του ατόμου, της ομάδας και της ταυτότητας – Ιστορικά 

γεγονότα – Ανθρωπολογική προσέγγιση, φυλή, καταγωγή, γεωγραφικό και χρονολογικό 

πλαίσιο 

- 2
η
 ενότητα: Θρησκεία, πολίτευμα, οργάνωση της κοινωνίας  

- 3
η
 ενότητα: Καθημερινή ζωή – σημαντικές, χαρακτηριστικές πτυχές της 

- 4
η
 ενότητα: Εκπαίδευση, επιστήμη, τεχνολογία, τρόποι διάχυσης της γνώσης 

- 5
η
 ενότητα: Οικονομία, εμπόριο, σχέσεις με άλλους λαούς 

- 6
η
 ενότητα: Αντίκτυπος σε χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο. 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

- Παραγωγή εκπαιδευτικού προϊόντος, με επιλογή μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με 

καθοδήγηση από την εισηγήτρια 

- ποικίλες δράσεις διάχυσης 

- τελική συνεδρία ανατροφοδότησης της ολομέλειας των συμμετεχόντων για την καταγραφή 

εμπειριών, προβληματισμών, προτάσεων και αποτίμησης της συνολικής διαδικασίας. 

Η υλοποίηση κάθε ενότητας θα έχει διάρκεια τριών (3) εβδομάδων. Οι εκπαιδευτικοί θα 

αντλούν τις πληροφορίες από ένα  πακέτο υποστηρικτικού υλικού που ετοιμάζει η εισηγήτρια για 

τους εκπαιδευτικούς, και το οποίο περιλαμβάνει: 

- τον σκελετό της κάθε ενότητας, 

- ποικίλο ενημερωτικό υλικό,  

- προτάσεις και υλικό για βιωματικές δράσεις.  

 
Η τράπεζα υλικού αντλεί τα στοιχεία της κυρίως από τις πρωτογενείς πηγές (γραμματεία, 

επιγραφές, αναπαραστάσεις, ανασκαφικά δεδομένα και μελέτες). Στόχος μας είναι να 

καθοδηγήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε μια δυναμική διερεύνηση της διαδρομής 

προς τη γνώση, με αυτενέργεια και βιωματική διάσταση. Η μέθοδος προσέγγισης είναι ομαδική και 

διαλογική, με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, εμπλουτισμένη με πλήθος βιωματικών 

δράσεων. 

Στο τέλος κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται διαδικτυακή συνεδρία της ολομέλειας της 

ομάδας των εκπαιδευτικών για συζήτηση, ανατροφοδότηση, προβληματισμό, καθώς και 

προετοιμασία της επόμενης ενότητας. 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος  «Προσεγγίσεις Πολιτισμών» φιλοξενείται στην ιστοσελίδα 

της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, και θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για 

περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση. 

Το πρόγραμμα θα διατρέξει συνολικά το σχολικό έτος 2022-23. Η επεξεργασία του υλικού θα 

σταματήσει πριν από τις διακοπές του Πάσχα ώστε οι συμμετέχουσες ομάδες να έχουν τον χρόνο 
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να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν έως το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν Βεβαίωση Υλοποίησης του προγράμματος από τη 

Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν τη 

σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLx39poI38joDY9qLov_0RYKM1NoobdG_2ZU

8AQ9P8JxP8Gg/viewform  μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν 

απευθείας με την εισηγήτρια, κα Χαρά Ανδρεΐδου (email: chandreidou@sch.gr, τηλ. 2310588294 / 

6951819054). 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

Συνημμένα: 

Περιγραφή του εκπ/κου προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLx39poI38joDY9qLov_0RYKM1NoobdG_2ZU8AQ9P8JxP8Gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLx39poI38joDY9qLov_0RYKM1NoobdG_2ZU8AQ9P8JxP8Gg/viewform
mailto:chandreidou@sch.gr,


 
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» 

 

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Σχεδιασμός/συντονισμός: Δρ. Χαρά Ανδρεΐδου 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα «Προσεγγίσεις Πολιτισμών» είναι μια καινοτόμος, εναλλακτική 

διδακτική προσέγγιση σχετικά με την έννοια του πολιτισμού και της πολιτιστικής 

ταυτότητας, αξίες διαχρονικές και παγκόσμιες που καθορίζουν τις κάθε είδους σχέσεις 

ανάμεσα στους λαούς της υφηλίου, τώρα  ίσως περισσότερο από ποτέ, καίριες για την 

εξισορρόπηση των σχέσεων, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. 

Στο πλαίσιο των ιστορικών επετείων που τιμά το έθνος μας τα έτη 2021-22  

«200 χρόνια από την επανάσταση του 1821» 

«100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή» 

σχεδιάσαμε ένα σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε οι μαθητές/τριες μας να 

προσεγγίσουν όλα τα θέματα που άπτονται των ιστορικών φαινομένων (αίτια, ιστορικά 

γεγονότα, άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, γενικότερος αντίκτυπος σε όλα τα πεδία). 

Αντίστοιχος κύκλος υλοποιήθηκε με ιδιαίτερα θετική αποτίμηση κατά το 2020-21 από τη 

Δ/νση ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ - 2.500 χρόνια από 

τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα» (βλ. https://politismoi-andreidou.gr/blog/perses-main). 

Μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί με την ομάδα μαθητών/τριών τους από το 

Νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του Δημοτικού, καθώς είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να το προσαρμόζουν συνεχώς στις συνθήκες, ανάγκες και 

ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών τους αλλά και των ίδιων. Επίσης, μπορεί να προσαρμοστεί 

σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης. 

Η υλοποίηση γίνεται σε τρία στάδια: 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

- Συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας,  

- διαδικτυακή ενημέρωση από την εισηγήτρια για το θεωρητικό και το πρακτικό 

κομμάτι υλοποίησης, παρουσίαση της μεθόδου και των τρόπων προσέγγισης. 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

- 1
η
 - Εισαγωγή στην έννοια του ατόμου, της ομάδας και της ταυτότητας - 

Παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων – Αίτια – Ανθρωπολογική προσέγγιση, φυλή, 

καταγωγή, γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο 

- 2
η
 - Θρησκεία, πολίτευμα, οργάνωση της κοινότητας  

- 3
η
 - Καθημερινή ζωή – σημαντικές, χαρακτηριστικές πτυχές της 

- 4
η
 - Εκπαίδευση, επιστήμη, τεχνολογία, τρόποι διάχυσης της γνώσης 

- 5
η
 - Οικονομία, εμπόριο, σχέσεις με άλλους λαούς 

- 6
η
 Αντίκτυπος σε χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο. 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

- Παραγωγή εκπαιδευτικού προϊόντος με επιλογή μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, 

με καθοδήγηση από την εισηγήτρια. Ποικίλες δράσεις διάχυσης 



- Τελική συνεδρία ανατροφοδότησης της ολομέλειας των συμμετεχόντων για την 

καταγραφή εμπειριών, προβληματισμών, προτάσεων και αποτίμησης. 

Κάθε ενότητα διαρκεί τρεις εβδομάδες και στηρίζεται σε ένα  πακέτο υποστηρικτικού υλικού 

που ετοιμάζει η εισηγήτρια για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο περιλαμβάνει: 

- τον σκελετό της κάθε ενότητας, 

- ποικίλο ενημερωτικό υλικό,  

- προτάσεις και υλικό για βιωματικές δράσεις.  

Το υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Προσεγγίσεις Πολιτισμών», η 

οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, και είναι στη 

διάθεση των συμμετεχόντων για περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση. Στο τέλος κάθε ενότητας 

πραγματοποιείται συνεδρίαση της ολομέλειας της ομάδας των εκπαιδευτικών, για συζήτηση, 

ανατροφοδότηση, προβληματισμό, καθώς και προετοιμασία της επόμενης ενότητας.  

 

Η μέθοδος διδακτικής προσέγγισης:  

- πυρήνας του προγράμματος είναι η έννοια του πολιτισμού και της πολιτιστικής 

ταυτότητας. Μέσα  από την ισότιμη μελέτη διαφορετικών πολιτισμών, καλλιεργεί 

τόσο την συνείδηση του «εγώ» όσο την εξοικείωση με τον «άλλο», καθώς επίσης και 

τις δεξιότητες του αλληλοσεβασμού και της συμπερίληψης  για διαφορετικές ομάδες, 

- εφαρμόζει διαθεματική, διεπιστημονική προσέγγιση, αντλώντας υλικό από ποικίλα 

πεδία του ΠΣ, και αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 

- αναπτύσσεται μέσω της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας,  

- φέρνει τους μαθητές/τριες σε απευθείας επαφή με την πρωτογενή πληροφορία σε μια 

διαδικασία δυναμικής διερεύνησης της διαδρομής προς τη γνώση και τη μεταγνώση, 

μέσω παρατήρησης, διερεύνησης, συσχετισμών. Καλλιεργεί την κριτική και 

στρατηγική σκέψη τους σε μια πορεία αντίστροφη της τυπικής εκπαίδευσης, 

- αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και συμβαδίζει με τις σύγχρονες 

διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης, 

- στηρίζεται στη βιωματική, συνεργατική διαδικασία μάθησης και τον παιγνιώδη 

τρόπο υλοποίησης με δράσεις τόσο προγραμματισμένες όσο και αυθόρμητες, ώστε 

να παρέχει στους μαθητές/τριες ισχυρά κίνητρα για να εμπλακούν ενεργά στη 

διαδικασία της γνώσης. Οι δράσεις ενδυναμώνουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν 

τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και τα οδηγούν να υιοθετήσουν στάσεις ζωής 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πλαισίου ζωής, 

- εναρμονίζεται με το εκάστοτε έμψυχο δυναμικό της ομάδας (εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/τριες) αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα,  λαμβάνει υπ’ όψιν  τις ιδιαιτερότητες και 

καλύπτει τις ανάγκες της σχολικής ομάδας, 

- δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προϊόντος από την ομάδα και στην κατά το 

δυνατόν ευρύτερη διάχυση της γνώσης μέσα από ποικίλες δράσεις, 

- οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται απλώς να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και 

διαδικτύου. Όλο το υπόλοιπο υλικό και οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο 

ψηφιακό υλικό των ενοτήτων του προγράμματος.  

Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού προϊόντος στη διάρκεια του 

προγράμματος. Το προϊόν αυτό μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ενδεικτικά:  

- δημιουργία αρχείου pptx με παρουσίαση της διαδικασίας και των δράσεων που 

έγιναν κατά την εκπόνηση του προγράμματος,  

- δημιουργία εύκολων, φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών, 

- δραματοποίηση, μουσικά και θεατρικά δρώμενα. 

 



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης οργανωμένο σχέδιο διάχυσης μέσω εκδηλώσεων, 

εκθέσεων, δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και διάφορα άλλα, σε πολλαπλά πεδία.  

Η ανάπτυξη κάθε ενότητας ακολουθεί τα εξής βήματα: 

 ο εκπαιδευτικός ανοίγει το θέμα της εκπαίδευσης με μια αφόρμηση που σχετίζεται 

με το πρόγραμμα σπουδών της τάξης,  

 συζητά με τους μαθητές/τριες και ανιχνεύει το επίπεδο των σχετικών γνώσεων τους, 

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητες και τις ελλείψεις τους, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί κίνητρα για περαιτέρω διερεύνηση, 

 παρουσιάζει το υλικό από τις πρωτογενείς πηγές και το μελετούν σταδιακά στην 

ολομέλεια, με καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών που αντλούν, 

 προχωρούν σε παιγνιώδεις δράσεις, οργανωμένες ή αυθόρμητες, εφαρμόζοντας 

βιωματική, συνεργατική μέθοδο, με τη συνδρομή των ΤΠΕ, 

 οι δράσεις οδηγούν σε παραγωγή εκπαιδευτικού προϊόντος, το οποίο καταγράφεται 

ή συγκεντρώνεται, και στη συνέχεια παρουσιάζεται με ποικίλους τρόπους τόσο σε 

ενδοσχολικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. 

Θα υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας  των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών 

με την εισηγήτρια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για την καλύτερη δυνατή 

αντιμετώπιση όλων των αναδυόμενων θεμάτων. 

Βασικές αρχές για τη βέλτιστη εφαρμογή του: 

- η άμιλλα μεταξύ ομάδων είναι ο καλύτερος τρόπος να διεγείρουμε το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών μας και να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητά τους, 

- η εύκολη πρόσβαση των μαθητών/τριών μας στο εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους αποτελεί 

διαρκή πηγή έμπνευσης και το πρώτο βήμα για αυτενέργεια και βιωματική μάθηση, 

- όλες οι δράσεις που αναφέρουμε εδώ είναι ένα ενδεικτικό δείγμα που ενσωματώνει τη 

φιλοσοφία με την οποία δουλεύουμε το πρόγραμμα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Δεν είναι 

απαραίτητο να γίνουν όλες ή να γίνουν όλες μαζί και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Το υλικό 

από μόνο του θα μας εμπνεύσει και θα μας οδηγήσει, και εμάς και τους μαθητές/τριες μας, σε 

πολλά μονοπάτια. Ας ακολουθήσουμε τα ενδιαφέροντα τα δικά μας και των μαθητών μας για 

να χαράξουμε τον ξεχωριστό δρόμο της δικής μας ομάδας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα: 

- να ενσωματώσουν τη μη-τυπική εκπαίδευση στη διδασκαλία τους και να 

προχωρήσουν στην ενδυνάμωση της δημιουργικότητας τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τους μαθητές/τριες τους, 

- να εφαρμόσουν καινοτόμες, διεπιστημονικές μεθόδους και προσεγγίσεις και να 

αξιοποιήσουν τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία, 

- να συμβάλλουν στο τέλος της εσωστρέφειας της σχολικής μονάδας και στην 

περαιτέρω καταξίωση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη συνείδηση της κοινωνίας. 

Η εισηγήτρια, με την καθοριστική συμβολή της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

και την πολύτιμη συνεργασία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, θα καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια για την επιτυχή υλοποίηση και την κατά το δυνατόν ευρύτερη και γόνιμη 

διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα 

έναυσμα για την περαιτέρω συμμετοχή της εκπαιδευτικής μας κοινότητας στο όραμα ενός 

σύγχρονου και ευέλικτου μοντέλου εκπαίδευσης, που εναρμονίζεται με τις καταιγιστικές 

διεθνείς εξελίξεις στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του 21
ου

 αιώνα. 

 

 
 


