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Ειςαγωγικό θμείωμα 
 

 

 

Το πρϊτο τρίμθνο του 2017 ζφκαςε ςτο 
τζλοσ του και να ϋμαςτε πάλι μαηί ςασ με ζνα 
νζο τεφχοσ του θλεκτρονικοφ μασ περιοδικοφ 
«θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ... υπό το πρίςμα τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ» 

Θ κερμι υποδοχι του πρϊτου τεφχουσ, 
που ιταν κατά κάποιο τρόπο και απολογιςτι-
κό όλθσ τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ 
2015 - 2016, αλλά και οι πολλζσ εφςτοχεσ πα-
ρατθριςεισ και τα ςχόλιά ςασ, μασ οδιγθςαν 
ςε ςκζψεισ και αποφάςεισ.  

Αποφαςίςαμε το θλεκτρονικό μασ περι-
οδικό να γίνει τελικά τριμθνιαίο, με τθ λογικι 
να παρουςιάηει τισ όποιεσ δραςτθριότθτεσ 
του Γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμι-
ασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ ανά τρίμθνο. Ρα-
ράλλθλα, βζβαια, να παρζχει χριςιμεσ πλθ-
ροφορίεσ για προγράμματα, διαγωνιςμοφσ, 
ςυνζδρια, εκδθλϊςεισ και άλλα ενδιαφζροντα 
και να ενθμερϊνει για τρζχοντα και φλζγοντα 
εκπαιδευτικά ηθτιματα με ειδιςεισ, άρκρα, 
ςυνεντεφξεισ… 

Ρζρα από τα επίκαιρα του τριμινου κζ-
ματα, αποφαςίςαμε ςτακερά να φιλοξενείται 
ςε κάκε τεφχοσ του ζνα εκτενζσ κεντρικό 
άρκρο ςχετικό με κάποια από τισ δραςτθριό-
τθτζσ μασ, όπωσ ζγινε και ςτο πρϊτο τεφχοσ 
(π.χ. το άρκρο το ςχετικό με τθν εκδρομι τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςτθ «Βόρεια Ιπειρο» για 
ζνα βιωματικό εορταςμό τθσ 28θσ Οκτωβρίου 
2016). Ζτςι, ςτο δεφτερο τεφχοσ του περιοδι-
κοφ μασ, το άρκρο του κ. Κωνςταντινίδθ για 
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τον αρχιτζκτονα Ξενοφϊντα Ραιονίδθ είναι 
ςχετικό με τθν Θμερίδα μασ για τθν 
«Λςτορία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Χαλκιδικι» 
και κατά μια ζννοια προζκταςθ και ςυνζ-
χειά τθσ. 

Στισ προκζςεισ μασ είναι ςτα επόμενα 
τεφχθ να ςυμπεριλάβουμε και ςτιλθ α. με 
μελλοντικοφσ ςχεδιαςμοφσ μασ, προκειμζ-
νου να τουσ εκμεταλλευτείτε για δυνατζσ 
ςυνεργαςίεσ μεταξφ ςασ, με τοπικοφσ ι 
άλλουσ φορείσ, αλλά και β. με προτάςεισ 
μασ για ενδεχόμενεσ εξορμιςεισ εκπαιδευ-
τικϊν ι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, πάντα 
με επιμορφωτικό ι παιδαγωγικό προςανα-
τολιςμό αντίςτοιχα, ϊςτε να μπορείτε να 
τισ (παρ)ακολουκιςετε. 

Οι κριτικζσ παρατθριςεισ και οι προ-
τάςεισ ςασ είναι οπωςδιποτε ευπρόςδε-
κτεσ, κακϊσ κεωροφμε ότι κα βελτιϊςουν 
το περιοδικό μασ και τελικά κα μασ κάνουν 
όλουσ καλφτερουσ.  

Γι’ αυτό και ςασ παρακαλοφμε να μασ 
μεταφζρετε ο,τιδιποτε ςκζφτεςτε ι κζλετε, 
προκειμζνου να επιτφχουμε τθν καλφτερθ 
ενθμζρωςθ/πλθροφόρθςθ των εκπαιδευτι-
κϊν του νομοφ μασ, αλλά και τον ςυντονι-
ςμό των προςπακειϊν όλων μασ για ποιοτι-
κότερθ εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία μασ. 

 
 
 

Θ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 
Αικατερίνθ Θ. Σςζκου 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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«Ο αρχιτζκτονασ Ξενοφϊν Παιονίδθσ και θ 
προςφορά του ςτθν Εκπαίδευςθ  

τθσ Χαλκιδικισ» 
 

Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ  
πολιτ. μθχανικόσ - εκπαιδευτικόσ 

 
Ο Ξενοφϊν Ραιονίδθσ είναι μία από τισ ςθμα-

ντικότερεσ μορφζσ τθσ ιςτορίασ των νεότερων χρό-
νων τθσ Χαλκιδικισ και θ μνιμθ του διατθρείται ηω-
ντανι ςτθν περιοχι, ενϊ τα ζργα διαςϊκθκαν ωσ τθ 
ςφγχρονθ εποχι. Ιταν ζνασ από τουσ ςθμαντικότε-
ρουσ και πιο προικιςμζνουσ αρχιτζκτονεσ που εργά-
ςτθκαν ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτθν ενδοχϊρα τθσ ςτα 
τζλθ του 19ου  και ςτισ αρχζσ του 20ου  αιϊνα, ζνασ 
αρχιτζκτονασ πλοφςιοσ ςε παραγωγι και ζνασ 
άνκρωποσ δραςτιριοσ και πολφπλευροσ.  Συγκαταλζ-
γεται ανάμεςα ς' αυτοφσ που επθρζαςαν αποφαςι-
ςτικά τθν αρχιτεκτονικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ 
και ςυντζλεςαν ςτθ ςτροφι από τθν παραδοςιακι 
και τθ μεταβυηαντινι αρχιτεκτονικι ςτο Νεοκλαςικι-
ςμό και τον Εκλεκτικιςμό. Διαμορφϊνει αρχιτεκτονι-
κι ειδικι για τθ ςτζγαςθ ςχολείων δίνοντασ  προςοχι 
ςτθ λειτουργικότθτα, μζςα ςτα πλαίςια βζβαια των 
γενικϊν ςυνκετικϊν αρχϊν του 19ου αιϊνα. Συνδυά-
ηει αρμονικά τθν παραδοςιακι τοπικι αρχιτεκτονικι 
με τα νεοκλαςικά πρότυπα. 

 Θ ηωι και το ζργο του. Ο Ραιονίδθσ γεννικθκε 
το 1863 ςτθ Φοφρκα τθσ Χαλκιδικισ. Ιταν γιοσ του 
ιατροφ Λωάννθ Ραπαδθμθτρίου, που μετονομάςτθκε 
ςε Ραιονίδθ και καταγόταν από τθν περιοχι τθσ 
Ζδεςςασ. Σποφδαςε ςτο Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτε-
χνείο και ςτθ ςυνζχεια ςτο Ρανεπιςτιμιο του Μονά-
χου. Στα 1892 εγκαταςτάκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ, 
όπου ςυνδζκθκε με τθν Ελλθνικι Κοινότθτα.  Θ ςυ-
νεργαςία του με τθν Αντιπροςωπεία τθσ Κοινότθτασ 
ξεκίνθςε με τθν ανοικοδόμθςθ του χανιοφ Κατοφνθ 
ςτθν οδό Φράγκων (1895), και ςυνεχίςτθκε με τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ ανζγερςθσ του μθτροπολιτικοφ 
ναοφ του Αγίου Γρθγορίου Ραλαμά (1902-1914), τθ 
μελζτθ του Ραπαφείου Ορφανοτροφείου (1894-
1903), τθσ Κεντρικισ Αςτικισ Σχολισ (1908), τθσ 
Λωαννιδείου Αςτικισ Σχολισ (1908) και, πικανότα-
τα, τθσ Αςτικισ Σχολισ Ανάλθψθσ (1910), κακϊσ 
και των περιςςοτζρων από τα κτίρια που περιζβα-
λαν τον Άγιο Μθνά, δθλαδι του πρϊτου ορόφου 
τθσ Στοάσ του Αγίου Μθνά, τθσ Τράπεηασ Ακθνϊν 
(1906) και τθσ Τράπεηασ Ανατολισ (1907-09). Ρα-
ράλλθλα εκπόνθςε μελζτεσ για ιδιωτικζσ επαφλεισ 
όπωσ θ ζπαυλθ Σειφουλάχ Ραςά –μζχρι πρόςφατα 
Δθμοτικι Ρινακοκικθ (1905), θ οικία Γεωργιάδθ 
(1902), το παλιό Λταλικό προξενείο (1907), θ 
ζπαυλθ Χατηθλαηάρου –ςθμ. Σιάγα (1899), θ οικία 
Νεδζλκου –ςθμ. Αγιορείτικθ Εςτία, το παλιό Ταχυ-
δρομείο και θ Σχολι Τυφλϊν (1902). Φζρεται επί-
ςθσ και ωσ ο αρχιτζκτονασ, πικανότατα, του Δθμο-
τικοφ Νοςοκομείου Άγιοσ Δθμιτριοσ (1902-03) και 
πλικοσ άλλων αρχιτεκτονικϊν κοςμθμάτων τθσ 
Κεςςαλονίκθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 Εκτόσ τθσ αρχιτεκτονικισ του εναςχόλθςθσ, 
διετζλεςε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ επί δθμαρχίασ 
Οςμάν Σαιτ Βζθ και Κωνςταντίνου Αγγελάκθ, γε-
ρουςιαςτισ Χαλκιδικισ μζχρι το κάνατό του και 
ζφοροσ των ςχολείων τθσ Κεςςαλονίκθσ και 
του Ραπάφειου Ορφανοτροφείου. Για οριςμζνο 
διάςτθμα ιταν διευκυντισ τθσ τεxvικισ υπθρεςίασ 
του διμου Κεςςαλονίκθσ. Επίςθσ υπιρξε παράγο-
ντασ του ακλθτικοφ ςυλλόγου Θρακλισ. Συμμετεί-
χε ςτο Μακεδονικό Αγϊνα, μεταβαίνοντασ ςυχνά 
ςτθν Λίμνθ των Γιαννιτςϊν όπου ςχεδίαηε τα φυ-
λάκια, τισ οχυρϊςεισ και τισ διαβάςεισ των Βοφλγα-
ρων ανταρτϊν. Τα ςχζδια αυτά, μζςω του Ελλθνι-
κοφ Ρροξενείου ςτθ Κεςςαλονίκθ, διανζμονταν 
ςτουσ αρχθγοφσ των ελλθνικϊν ςτρατιωτικϊν ομά-
δων ςτθν Μακεδονία. Για τθ δράςθ του τιμικθκε 
με το παράςθμο Γ’ Τάξθσ. Ρζκανε από καρδιακι 
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προςβολι το Μάιο του 1933 ςτθν Λ. Μονι τθσ Αγίασ 
Αναςταςίασ. 

Στθ Χαλκιδικι ςυνεργάςτθκε ςτενά με τον Μθ-
τροπολίτθ Ειρθναίο, που μόλισ ενκρονίςτθκε επιηιτθ-
ςε τθν άνοδο και τθ βελτίωςθ του βιοτικοφ και πνευ-
ματικοφ επιπζδου των κατοίκων,  κυρίωσ με τθν ανζ-
γερςθ ςχολείων, τα οποία μζχρι τότε ιταν ςε πολφ 
άςχθμθ κατάςταςθ. Θ φπαρξθ των ςχολείων ιταν ςθ-
μαντικότατθ τθν περίοδο εκείνθ (Μακεδονικόσ Αγϊ-
νασ –πριν τθν Απελευκζρωςθ),  κακϊσ τόνωναν το 
εκνικό και κρθςκευτικό αίςκθμα, δίδαςκαν και διζδι-
δαν τθ γλϊςςα, προζβαλαν και ενίςχυαν τθν ελλθνι-
κι  παρουςία και επιρροι. Στθ ςθμαντικι αυτι προ-
ςπάκεια ο Ειρθναίοσ υποςτθρίχκθκε από τον Ραιονί-
δθ, ο οποίοσ εργάςτθκε δωρεάν ςτθ μελζτθ και ςτθν 
επίβλεψθ των ςχολικϊν κτιρίων, και ιδθ είχε εκπονι-
ςει τα ςχζδια των Σχολϊν τθσ Ορμφλιασ πρϊτα και 
κατόπιν του Ρολυγφρου, πριν τθν ενκρόνιςθ του Ει-
ρθναίου.  

Το κτίριο του Σχολείου τθσ Ορμφλιασ (1909) 
ιταν το πρϊτο που κτίςτθκε ςτθ Χαλκιδικι και ςθμα-
τοδότθςε τθν απαρχι μιασ καινοφρια εποχισ για τθν 
εκπαίδευςθ ςτο νομό, λίγο πριν τθν απελευκζρωςθ 
από τουσ Τοφρκουσ. Επίςθσ λίγο αργότερα φιλοτζ-
χνθςε και το καταπλθκτικό οικοδόμθμα του Καμπα-
ναριοφ ςτο ναό του Αγίου Γεωργίου τθσ Ορμφλιασ και 
ακριβϊσ παρόμοιο με αυτό, το κωδωνοςτάςιο του 
ναοφ του Αγ. Νικολάου ςτον Ρολφγυρο. Σχεδιάηει το 
ςχολείο τθσ Συκιάσ πριν το 1910, ςτα 1910 τθσ  Αγ. 
Ραραςκευισ, του Ραλιουρίου, των Βραςτϊν, και του 
Τριλόφου, το θμιγυμνάςιο Ρολυγφρου το 1911, τθσ 
Νικιτθσ το 1912,   το 1925-27 τθν Αςτικι Σχολι τθσ 
Καςςάνδρασ (ςθμερινό Δθμαρχείο),  ηνπ  Αγίνπ Νη-

θνιάνπ θαη ηωλ Βαζηιηθώλ θαη ηα κηθξόηεξα ζρνιεία 

θηηζκέλα κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπ Βά-

βδνπ, ηνπ Παξζελώλα, ηωλ Καιπβώλ θαη ηνπ Ταμηάξ-

ρε. Επίζεο ην 1928 θαηαζθεπάδεηαη κε ζρέδηα ηνπ 

Παηνλίδε θαη ε Ιεξαηηθή Σρνιή ηεο Ι. Μνλήο Αγίαο 

Αλαζηαζίαο.  
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Σο ςχολείο τθσ Ορμφλιασ. Θ κάτοψθ του ςχο-
λείου  ζχει ςχιμα Ρ και είναι αυςτθρά ςυμμετρικι 
ωσ προσ τον εγκάρςιο άξονα τθσ. Θ κφρια όψθ ορ-
γανϊνεται ςε τρία τμιματα με δφο προεξζχουςεσ 
πτζρυγεσ που πλαιςιϊνουν ζνα κεντρικό τμιμα ςε 
υποχϊρθςθ, νεοκλαςικι οργάνωςθ θ οποία ενι-
ςχφει τθ μνθμειακότθτα. Το κτίριο διακζτει θμιυ-

πόγειο και όροφο, που περιλαμβάνουν από ζξι αί-
κουςεσ διδαςκαλίασ, δφο μικρότερεσ αίκουςεσ για 
τουσ διδάςκοντεσ και ζνα μεγάλο κοινόχρθςτο χϊ-
ρο. Χϊροι υγιεινισ δεν υπάρχουν. Δεν προβλζπε-
ται εςωτερικι επικοινωνία των ορόφων μεταξφ 
τουσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν δφο 
ςχολεία (αρρεναγωγείο και παρκεναγωγείο) ανε-
ξάρτθτα.  Δφο μνθμειακά κλιμακοςτάςια τοποκε-
τθμζνα πάνω ςτον εγκάρςιο άξονα οδθγοφν ςτον 
όροφο. Ανάλογεσ λφςεισ δίδονται τθν εποχι αυτι 
και ςε άλλα δθμόςια κτίρια. Ο ίδιοσ ο Ραιονίδθσ 
είχε εφαρμόςει παρόμοιεσ ςυνκζςεισ  ςε μεγαλφ-
τερθ φυςικά κλίμακα  ςτο Διοικθτιριο Σερρϊν 
(1898) και ςτο Ραπάφειο Ορφανοτροφείο (1903).  
Θ λαϊκι παράδοςθ πιςτεφει ότι το ςυγκεκριμζνο 
ςχιμα τθσ κάτοψθσ επιλζχτθκε όχι για λόγουσ λει-
τουργικότθτασ, αλλά με ςκοπό να εκφράςει τουσ 
πόκουσ των Ελλινων, και ότι αποτελεί το πρϊτο 
γράμμα λζξεων ςυμβόλων όπωσ Ρατρίσ, Ελλάσ, 
Ελευκερία.  Στο ςχολείο τθσ Ορμφλιασ οι κλαςικι-
ςτικζσ επιταγζσ εκφράηονται με τον τονιςμό των 
ακμϊν τθσ κφριασ όψθσ με ψευδοπαραςτάδεσ και 
τθ διαμόρφωςθ των ανοιγμάτων, τα οποία φζρουν 
τοξωτά υπζρκυρα και νεοκλαςικι κορνίηα, όπου 
διακρίνεται το κλειδί. Οι τοιχοποιίεσ καταςκευά-
ςτθκαν από χονδρολαξευμζνουσ λίκουσ ςε ανιςό-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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δομο ςφςτθμα και μζνουν ανεπίχριςτεσ. Για τθν δια-
μόρφωςθ των γωνιϊν χρθςιμοποιοφνται μεγάλα α-
γκωνάρια από γρανίτθ. Θ χρθςιμοποίθςθ λαξευτϊν 
λίκων ςυμβάλλει ςτθ μνθμειακότθτα και ςτθν αιςκθ-
τικι του κτιρίου. Ωςτόςο το είδοσ αυτό τθσ τοιχοποι-
ίασ είναι αςυνικιςτο τόςο ςτα εκτόσ Χαλκιδικισ ζργα 
του Ραιονίδθ, όςο και ςτα άλλα ςφγχρονα μνθμεία 
ςτθ Κεςςαλονίκθ και τθ Μακεδονία.  Στα τζλθ του 
19ου  αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 20ου  θ ςυντριπτικι 
πλειονότθτα των κτιρίων, ακόμα και αυτϊν που κτί-
ηονται με προκζςεισ μνθμειακότθτασ, οικοδομοφνται 
από αργολικοδομι καλυμμζνθ με επίχριςμα, πάνω 
ςτο οποίο ςχθματίηονται τα μορφολογικά χαρακτθρι-
ςτικά. Θ χρθςιμοποίθςθ λαξευτισ λίκινθσ τοιχοποιίασ 
ςτο ςχολείο τθσ Ορμφλιασ μαρτυρεί τθν εξάρτθςθ 
από τα υλικά δομισ που υπάρχουν ςτθν περιοχι και 
τθν επιρροι από αγιορείτικα πρότυπα.   

 χολικι Αρχιτεκτονικι. Τθν τυπολογία των ςχο-
λείων του Ραιονίδθ ςτθ Χαλκιδικι επθρεάηουν αναμ-
φίβολα αρχιτεκτονικοί τφποι που εφαρμόηονται ιδθ 
από το 1898 ςτα διδακτιρια του ελλθνικοφ κράτουσ 
και είχαν εκπονθκεί από το νομομθχανικό Δθμιτριο 
Καλλία, είχαν δθμοςιευκεί και είχαν κακιερωκεί με 
βαςιλικό διάταγμα του 1894, όπωσ και μια ςειρά από 
προδιαγραφζσ ςχετικζσ με τθν υγιεινι, τον αεριςμό, 
το φωτιςμό, τθ κζςθ και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ 
τουσ. Για τα εξατάξια ςχολεία ο Καλλίασ προζβλεπε 
κάτοψθ ςχιματοσ Ρ, με αξονικά τοποκετθμζνο εξω-
τερικό κλιμακοςτάςιο. Θ κφρια όψθ διαμορφωνόταν 
ςε τρία μζρθ, από τα οποία προεξείχαν τα δφο ακραί-
α. 

Τα ςχολεία του Ρολυγφρου και τθσ Ορμφλιασ 
αποτελοφν τροποποιιςεισ και διευρφνςεισ του τφπου 
αυτοφ. Οι αδεξιότθτεσ που διακρίνονται ςτα ςχζδια 
του Καλλία διορκϊνονται από τον Ραιονίδθ.  Μορφο-
λογικά, τα ςχολεία που επζβαλλε το διάταγμα του 
1894, ακολουκοφν το Νεοκλαςικιςμό. Ραραςτάδεσ 
ενιςχφουν τισ γωνίεσ των κτιρίων και πλαιςιϊνουν τα 
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ανοίγματα, ενϊ αετϊματα τονίηουν τισ πλάγιεσ 
πτζρυγεσ ι και τθν κεντρικι είςοδο. Ο Νεοκλαςικι-
ςμόσ αποτελεί και τθν επιλογι του Ραιονίδθ για τα 
ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ.  Ο ρυκμόσ αυτόσ κεωρεί-
ται κατάλλθλοσ τθν εποχι αυτι για τισ ανάγκεσ μι-
ασ «κακόλα Εκνικισ Εκπαιδεφςεωσ», όπωσ γράφει 
και ο Ειρθναίοσ. Θ ςυνειδθτι χριςθ του φανερϊνει 
τισ επικυμθτζσ και επιδιωκόμενεσ ςχζςεισ των ελ-
λθνικϊν κοινοτιτων με το ελλθνικό κράτοσ και ο 
ςυνδυαςμόσ αυτόσ του νεοκλαςςικιςμοφ με τθν 
κλαςςικι αρχαιότθτα μπορεί να προβάλει τισ ελλθ-
νικζσ κζςεισ και να ενιςχυκεί το κφροσ του κτιρίου 
όπου διδάςκονταν τα ελλθνικά γράμματα ςτθν 
τουρκοκρατοφμενθ Χαλκιδικι.  Ο Ραιονίδθσ δεν 
αντιγράφει τον Καλλία, αλλά τροποποιεί τα υπο-
δεικνυόμενα ςχζδια ςφμφωνα τόςο με τισ προςω-
πικζσ του αντιλιψεισ, όςο και με τοπικά μορφολο-
γικά και δομικά χαρακτθριςτικά. Δουλεφοντασ ςτθ 
Χαλκιδικι ο γνωςτόσ αρχιτζκτονασ ζρχεται αντιμζ-
τωποσ με τθν τοπικι πραγματικότθτα και παράδο-
ςθ, που εκφράηονται με τθν απαίτθςθ για τθ χρθ-
ςιμοποίθςθ τοπικϊν υλικϊν δομισ και τθν ιςχυρι 
επιρροι αγιορείτικων προτφπων. Δεν αγνοεί τα 
ςτοιχεία αυτά. Αντίκετα θ ιδιοφυία του αποδεικνφ-
εται με τθν απορρόφθςθ τουσ, τθν ζνταξθ τουσ ςτο 
πνεφμα του Νεοκλαςικιςμοφ και τθν απόδοςθ τουσ 
με νζο φφοσ. Σα ςχολεία του Παιονίδθ ςτθ Χαλκι-
δικι παραμζνουν μοναδικά και εξαιρετικά παρα-
δείγματα ςτον μακεδονικό χϊρο, του φφουσ ςτο 
οποίο ο Νεοκλαςικιςμόσ του ελλθνικοφ κράτουσ 
ςυνδυάηεται με τθν τοπικι παράδοςθ, δίνοντασ 
υψθλά αιςκθτικά αποτελζςματα.  
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Οκωμανοκρατία μζχρι και τισ μζρεσ μασ, ακολου-
κϊντασ το δικό τουσ παράδειγμα.  

Ζτςι, ςτισ 30 Λανουαρίου, ςτθν κοινι γιορτι 
των Τριϊν Λεραρχϊν που κεμελίωςαν κακοριςτικά 
τθ φιλοςοφικι και κεολογικι επιςτιμθ, ςτθ 
«γιορτι των Ελλθνικϊν Γραμμάτων», όπωσ επίςθ-
μα κακιερϊκθκε με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
1843/’44 (δθλαδι ςτισ απαρχζσ τθσ ςφςταςθσ του 
ελλθνικοφ κράτουσ), εκπαιδευτικοί από τα ςχολεία 
του νομοφ παρουςίαςαν, με τισ ανακοινϊςεισ 
τουσ, τθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που ανα-
πτφχκθκε ακόμθ και ςε «καιροφσ άνυδρουσ», το 
εκπαιδευτικό ζργο που προζκυψε επί ςειρά ετϊν, 
τθν ακτινοβολία που αυτό είχε ςτθν τοπικι κοινω-
νία τθσ Χαλκιδικισ. 

Θ εκδιλωςθ ξεκίνθςε με τθν εμφάνιςθ τθσ 
εξαιρετικισ Βυηαντινισ Χορωδίασ Πολυγφρου και 
αμζςωσ μετά ο Δθμιτριοσ Κοςμάσ, πρϊθν Σχολι-
κόσ Σφμβουλοσ Φιλολόγων, κακιλωςε τουσ παρευ-
ριςκόμενουσ με τθν ειςιγθςι του «Η Δευτεροβάκ-
μια Εκπαίδευςθ ςτον Πολφγυρο από τα μζςα του 
19ουαι. και ζωσ το 1967». 

Ο Ιωάννθσ μάγασ, Διευκυντισ του Γυμναςί-
ου Αγ. Νικολάου - μακθματικόσ, μίλθςε για τθν 
«εκπαίδευςθ ςτον Άγιο Νικόλαο Σικωνίασ ςτον τε-
λευταίο αιϊνα τθσ Οκωμανοκρατίασ μζχρι τθν απε-
λευκζρωςθ», ενϊ ο Βαςίλειοσ Μάντςιοσ, Διευκυ-
ντισ του ΕΡΑΛ Νικιτθσ - πλθροφορικόσ, παρουςία-
ςε «τθν εκπαίδευςθ ςτθ Νικιτθ μζςα από τθν ιςτο-
ρία ενόσ κτιρίου». Θ ςχολικι ιςτορία των προςφυ-
γικϊν οικιςμϊν - περιοχϊν παρουςιάςτθκε ςτθν 

ει-

ςιγθςθ τθσ Καλλιόπθσ Μετηίκθ, Διευκφντριασ του 
Δθμοτικοφ Σχολείου Σθμάντρων, «Ενενιντα χρόνια 
ςχολικι ηωι, 1924/25 – 2014/15».  

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Ημερίδα με θέμα:  

«Ιστορία της Εκπαίδευσης  
στη Χαλκιδική» 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017  

και ώρα 10:30 – 14:00 

στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου  

 

Θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλ-
κιδικισ, με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ και με τθ ςυ-
νεργαςία τθσ Λςτορικισ και Λαογραφικισ Εταιρείασ 
Χαλκιδικισ (Λ.Λ.Ε.Χ), επζλεξε να γιορτάςει τθ φετινι 

κρθςκευτικι και ςχολικι γιορτι των Τριϊν Λεραρχϊν 
με μια εκδιλωςθ τιμισ ςτουσ προςτάτεσ τθσ Παιδεί-
ασ, αναδεικνφοντασ τθν εκπαιδευτικι προςπάκεια 
που καταβλικθκε ακατάπαυςτα ςτο νομό από τθν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://kassandra-halkidiki.gr/fourka-info.html
http://gohalkidiki.com/el/xenofon-paionidis/
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(εκπαιδευτικό και ιςτορικό) υλικό για τθν εκπαί-
δευςθ ςτθ Χαλκιδικι. Μάλιςτα, διλωςε πωσ κα 
χαρακτιριηε τθν Θμερίδα ωσ προςυνζδριο και κα 

πρότεινε να οργανωκεί/να πραγματοποιθκεί ςτο 
μζλλον μια ανάλογθ εκδιλωςθ μεγαλφτερθσ διάρ-
κειασ και ίςωσ ευρφτερθσ κεματικισ.  

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Θ εκκλθςιαςτικι προςφορά και διάςταςθ 
ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ Χαλκιδικι δόκθκε από τον Αρ-
χιμανδρίτθ Κων/νο Φουντουκίδθ, φιλόλογο, με τθν 

ομιλία του «Η Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία. 
Πορεία μζςα ςτο χρόνο» και ςυνζχιςε ο Ιωάννθσ Βα-
ςιλάκθσ, γυμναςτισ, με ειςιγθςθ για «Το ζργο και 
τθν προςφορά του Ειρθναίου Παντολζοντοσ, μθτρο-
πολίτου Καςςανδρείασ και Πολυγφρου, ςτθν εκπαι-
δευτικι διαδικαςία ςτθ Χαλκιδικι  κατά τθν Οκωμα-
νοκρατία. Η ςυνδρομι του Γεωργίου Χρυςίδθ ςτα 
ςχολεία του Πολυγφρου». 

Στθν ιςτορία των καινοτόμων δράςεων ςτθν 
Εκπαίδευςθ τθσ Χαλκιδικισ αναφζρκθκε ο Αριςτεί-
δθσ Κωνςταντινίδθσ, Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθρι-
οτιτων - πολιτικόσ μθχανικόσ, με τθν ειςιγθςθ 
«Καινοτόμεσ δράςεισ ςτθ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. Το ζργο 
και θ προςφορά των πρϊθν Υπευκφνων Περιβαλλο-
ντικισ Εκπ/ςθσ κ. Ελζνθσ Τριανταφφλλου και  Πολιτι-
ςτικϊν Θεμάτων Σωτιρθ Σαπουντηι», κακϊσ και θ 
Αικατερίνθ Παπακωνςταντίνου, κακθγιτρια αγγλι-
κισ φιλολογίασ, με τθν ειςιγθςθ «Σχολείο και εμπει-
ρία – ςχολείο και κοινωνία: δράςεισ του Γυμναςίου 
Νικιτθσ».  

Στο τζλοσ, θ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε Αικατερίνθ 
Σςζκου, επιχείρθςε ζνα ςφντομο απολογιςμό των 
εργαςιϊν τθσ Θμερίδασ. Αφοφ επιςιμανε τθν ιδιαιτε-
ρότθτα του νομοφ Χαλκιδικισ ςτο κζμα τθσ εκπαί-
δευςθσ με τθν φπαρξθ και εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευ-
ςθσ (Ακωνιάδα, Αγία Αναςταςία), διλωςε απολφτωσ 
ικανοποιθμζνθ από το γεγονόσ ότι οι ειςθγθτζσ προ-
ςκόμιςαν με τισ ανακοινϊςεισ τουσ πολλά ενδιαφζ-
ροντα ςτοιχεία και πρωτότυπο αρχειακό 
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ςκθτοποίθςθσ ςχετικά με το κζμα του διαδικτυα-
κοφ ι ενδοςχολικοφ εκφοβιςμοφ τθν Τετάρτθ, 8 
Φεβρουαρίου 2017, ςτο Δθμοτικό Κζατρο Ρολυ-
γφρου.  

Στθν προςφϊνθςι τθσ θ Διευκφντρια τθσ 
Δ.Δ.Ε. κ. Αικατερίνθ Σςζκου τόνιςε ότι «Η Διεφκυν-
ςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ με 
χαρά αποδζχκθκε τθν πρόταςθ του Διμου Πολυγφ-
ρου για ςυνεργαςία και ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδι-
λωςθσ, κατανοϊντασ ότι ςτισ μζρεσ μασ ζνασ ακόμθ 
ςτόχοσ, εκτόσ των άλλων, ζχει επιτακτικά προςτε-
κεί ςε αυτοφσ τθσ εκπαίδευςθσ: θ επιδίωξθ ενόσ 
αςφαλοφσ ςχολείου. Σιμερα είναι περιςςότερο 
αναγκαία από ποτζ θ δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλί-
ματοσ ςτο ςχολείο, με καλφτερεσ διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ μεταξφ των παιδιϊν, αλλά και ςτθν επαφι 
τουσ με τουσ ενιλικεσ.  

Αυτό ςθμαίνει ότι και για τον εκπαιδευτικό 
προκφπτουν νζα κακικοντα για τα οποία κα πρζ-
πει οπωςδιποτε να ενθμερωκεί αλλά και να εκπαι-
δευτεί. Κατ’ αρχιν, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει 
πρϊτ’ απ’ όλα ο ίδιοσ να κατανοιςει το φαινόμενο 
του εκφοβιςμοφ. Πϊσ αλλιϊσ κα μπορζςει να ςυμ-
βάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ οιαςδιποτε μορφισ εκ-
φοβιςμοφ (διαδικτυακοφ, ενδοςχολικοφ) και πολφ 
περιςςότερο ςτθν πρόλθψι τθσ; 

Επομζνωσ, ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ πρζ-
πει να γνωρίηει ποιοι παράγοντεσ ωκοφν ζνα παιδί 
να αςκιςει εκφοβιςμό ςε ζνα άλλο παιδί, να γνω-
ρίηει να εντοπίηει ςτο παιδί τα προειδοποιθτικά 
ςθμάδια, να γνωρίηει τισ ςυνζπειεσ του εκφοβι-
ςμοφ ςτο παιδί. Ακολοφκωσ ο ςφγχρονοσ εκπαιδευ-
τικόσ πρζπει να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ 
να διαχειρίηεται κζματα που ςχετίηονται με το δι-
καίωμα ςτθ διαφορετικότθτα, τθ ςθμαςία τθσ αυ-
τοεκτίμθςθσ, τθσ διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων 
και τθσ διεκδικθτικότθτασ για κάκε άνκρωπο. Και 
βζβαια πρζπει να αποκτιςει τα απαραίτθτα κεω-
ρθτικά εφόδια, εάν παραςτεί ανάγκθ, διαχείριςθσ 
εκφοβιςμοφ και επίλυςθσ ςυγκροφςεων…»  

Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν με ενδιαφζ-
ρον εκπαιδευτικοί τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτερο-
βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αλλά και μακθτζσ από τα 
Δθμοτικά ςχολεία του Ρολυγφρου. 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

ΙΣΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ  

 
 

Κεςςαλονίκθ, 30 Λανουαρίου 2017. 
 
 

Αξιότιμθ κ. Τςζκου, 
Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαί-
δευςθσ Χαλκιδικισ. 

 
Ευχόμεκα από καρδιάσ Χρόνια Ρολλά για τθ ςθμερι-
νι θμζρα γιορτισ του εκπαιδευτικοφ κόςμου και ςυγ-
χρόνωσ κερμζσ ευχζσ για τθ νζα χρονιά.  
Σασ ςυγχαίρουμε για τθν προςπάκεια να αναδείξετε 
πολφπλευρα και διαχρονικά τθν Εκπαίδευςθ ςτθν 
Χαλκιδικι. Ζνα κζμα τεράςτιο, ατζλειωτο, ανεξάντλθ-
το. Με εγγφθςθ ς’ αυτι τθν προςζγγιςθ τουσ εκλε-
κτοφσ ειςθγθτζσ και τισ κεματικζσ που επιλζξατε. Α-
ναμφίβολα δε οι πεφωτιςμζνοι Ρατζρεσ τθσ Αγιϊνυ-
μθσ Ρολιτείασ του Άκω αλλά και οι λαμπερζσ μορφζσ 
που πζραςαν από τθν Χαλκιδικι άςκθςαν τθν δικι 
τουσ επιρροι.  
Ευχισ ζργον κα ιταν να επεκτείνουμε αυτιν τθν θμε-
ρίδα, λίγο αργότερα, από κοινοφ, ςε Συνζδριο. Ευελ-
πιςτοφμε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ μασ που πι-
ςτεφουμε ακράδαντα πωσ μόνο κετικά αποτελζςμα-
τα μπορεί να φζρει. 
Καλι Επιτυχία! 

Με τιμι 
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

 

         Ο Ρρόεδροσ                Ο Γενικόσ Γραμματζασ  

Βαςίλειοσ Ν. Ράππασ             Νικόλαοσ Α. Μερτηιμζκθσ 

 
«Ηιςε χωρίσ εκφοβιςμό» 

 

Το «Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ και Παι-
διοφ» (Κ.Μ.Ο.Ρ), ο Διμοσ Πολυγφρου και θ Διεφκυν-
ςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ 
Χαλκιδικισ οργάνωςαν ενθμερωτικι εκδιλωςθ ευαι-
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Μποροφν να ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί που δεν 
ζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολείο; 

Φυςικά μποροφν. Αρκεί ςτο μεν E-twinning 
να ανανεϊνουν τισ πλθροφορίεσ του προφίλ τουσ 
με κάκε νζα τοποκζτθςθ, ςτο δε Erasmus+ να ςυ-
νεργάηονται με ςυναδζλφουσ που να είναι πρόκυ-
μοι να ςυνεχίςουν το  ζργο τουσ, εφόςον υλοποι-
οφν πρόγραμμα κινθτικότθτασ.   
 
E-twinning όπωσ facebook!                                    

Ο καλφτεροσ τρόποσ να επιχειριςει κανείσ 
μια πρϊτθ επαφι με τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα, 
είναι να εγγραφεί ςτθν πλατφόρμα του E-twinning: 
https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm 
Ρρόκειται για μια εφκολθ και άμεςθ διαδικαςία, 
που ειςάγει ςτθν ευρωπαϊκι κοινότθτα ςχολείων. 
Ουςιαςτικά, ο κάκε εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί ζνα 
προφίλ ςτο twinspace ςυνδεδεμζνο με το ςχολείο 
του. Το προφίλ είναι ιδιαίτερα εφκολο ςτθ χριςθ, 
μια και ζχει πάρα πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν πλατ-
φόρμα του facebook! Μια δοκιμι κα πείςει και τον 
πιο δφςπιςτο!  

 
Μετά τθν εγγραφι τι; 

Σε αυτό το ςθμείο ςυνικωσ «μπλοκάρουν» 
πολλοί εκπαιδευτικοί. Καλό κα ιταν αφοφ κάνετε 
εγγραφι ςε οποιαδιποτε από τισ δφο πλατφόρμεσ, 
να αναρωτθκείτε γιατί κζλετε να ςυμμετζχετε ε-
ςείσ και το ςχολείο ςασ ςε Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα. 
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα βοθκοφςε πολφ να 
ςυηθτιςετε με τον Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχο-
λείου ςασ και τον Διευκυντι/ντρια ςασ. Μζςα από 
τθν ςυηιτθςθ ςυνικωσ προκφπτουν ςτόχοι και ιδζ-
εσ που ςιγά-ςιγά παίρνουν πιο ςυγκεκριμζνθ μορ-
φι. Κι αν ακόμα, όμωσ, δεν ζχετε κάτι ςυγκεκριμζ-
νο ςτο μυαλό ςασ και απλά κζλετε να βρείτε κά-
ποια ιδζα ι ζμπνευςθ, απλά περιθγθκείτε ςτα φό-
ρουμ επικοινωνίασ των εκπαιδευτικϊν τθσ πλατ-
φόρμασ. Δείτε τι προγράμματα ζχουν υλοποιιςει 
άλλα ςχολεία ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Ρολλοί εκ-
παιδευτικοί αναρτοφν αιτιματα ςτουσ «τοίχουσ» 
των προφίλ τουσ, αναηθτϊντασ ςυνεργαςία με ςχο-
λεία από άλλεσ χϊρεσ. Τι πιο εφκολο λοιπόν, από 
το να γίνετε «partners» με ζνα ςχολείο που ζχει 
ιδθ ςτιςει ζνα project;  

 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα για αρχαρίουσ 

 
Μαρία Μπογδάνου, ΠΕ06 

Ρροωκιτρια Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων 
 

Ποιά Ευρωπαϊκά Προγράμματα αφοροφν εκπαι-
δευτικοφσ; 

Στο άκουςμα του όρου «Ευρωπαϊκά Ρρογράμ-
ματα» ςτο μυαλό των περιςςότερων από εμάσ μάλ-
λον ζρχονται φράςεισ όπωσ «δφςκολο», «πολφ γρα-
φειοκρατία», «από ποφ να ξεκινιςω» κ.α. Ευτυχϊσ, 
τα πράγματα για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι πολφ α-
πλά και μάλιςτα πολφ ςυγκεκριμζνα. Δθλαδι, για τθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα, Ευρωπαϊκά προγράμματα 
είναι μόνο δφο:  E-twinning και Erasmus+.   

 
Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 

αυτά; 
Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτο E-twinning, 

πρζπει απαραίτθτα να είναι προςωπικό εκπαίδευςθσ 
(εκπαιδευτικόσ, διευκυντισ/ντρια) ςχολείου χϊρασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για το Erasmus+ , εκτόσ από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ μποροφν να ςυμμετζχουν και 
άλλοι φορείσ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα 
(υπό προχποκζςεισ). 

 

https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm
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  τθ  «Μεγάλθ  Περιιγθςθ» με  τθ  Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ 

 
Κατερίνα Σςζκου  

Δρ. Λςτορίασ 
 

Ροια είναι θ «Μεγάλθ Περιιγθςθ»;  Ζγινε 

ζκιμο κατά το 16ο αιϊνα και μζχρι το 18ο αιϊνα οι 

Άγγλοι τθν είχαν κάνει μόδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

νεαροί αριςτοκράτεσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊ-

ςουν τθν εκπαίδευςι τουσ, ζπρεπε να μελετιςουν, 

ταξιδεφοντασ ςτθν Ευρϊπθ, το κλαςςικό παρελκόν 

τθσ. Ζτςι, κανείσ δεν μποροφςε να κεωρθκεί μορ-

φωμζνοσ, εάν δεν είχε επιςκεφκεί τθν Λταλία. 

Θ κλαςςικι Λταλία ενζπνευςε πολλά θμερο-

λόγια και περιγραφζσ, ενϊ εκδίδονταν και πολλοί 

ταξιδιωτικοί οδθγοί. Θ διαδρομι των ταξιδιωτϊν 

περιλάμβανε τισ κυριότερεσ κλαςςικζσ αρχαιότθ-

τεσ και επικεντρωνόταν ςτθ ϊμθ και τθ Νάπολθ – 

δυο πόλεισ με ςθμαντικότατα αξιοκζατα. Μάλιςτα, 

ο Ουίλιαμ Χάμιλτον, πρεςβευτισ από το 1764 ςτθ 

Νάπολθ, αρχαιολόγοσ και ςυλλζκτθσ, ψυχαγωγοφ-

ςε τουσ ταξιδιϊτεσ ςτθν Ρρεςβεία τθσ Αγγλίασ.   

Οι αναςκαφζσ που άρχιςαν ςτο Ερκουλάνουμ 

το 1711 και ςτθν Ρομπθία το 1733 προςζλκυςαν 

ακόμθ περιςςότερουσ επιςκζπτεσ ςε αυτό το τμι-

μα τθσ νότιασ Λταλίασ. Το 1775 ο Γκαίτε επιςκζφτθ-

κε τθν πόλθ μαηί με το ηωγράφο Τίςμπαϊν και κατα-

γοθτεφτθκε. Αργότερα ζγραψε: «Μπορεί κανείσ να 

γράψει ι να ηωγραφίςει όςο κζλει, αλλά αυτό το 

μζροσ, θ ακτι, ο κόλποσ, ο Βεηοφβιοσ, οι ακροπό-

λεισ, οι επαφλεισ, τα πάντα, δεν περιγράφονται».  

Από τισ 18 ζωσ τισ 22 Απριλίου, ταξιδιϊτεσ 

και εμείσ κα βρεκοφμε ςτθ Νάπολθ (3θ μεγάλθ πό-

λθ τθσ Λταλίασ, μετά τθ ϊμθ και το Μιλάνο), τθν 

πόλθ όπου ζηθςε ο ποιθτισ Βιργίλιοσ τα τελευταία 

του χρόνια, γράφοντασ τα «Γεωργικά» και τθν 

«Αινειάδα», και ςτον καυμάςιο κόλπο τθσ που 

ςχθματίςτθκε από ζναν τεράςτιο κρατιρα και ε-

κτείνεται μζχρι τθν εφφορθ κοιλάδα τθσ Καμπανί-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

ε τι διαφζρει το E-twinning από το Erasmus+; 
Θ βαςικότερθ διαφορά μεταξφ των δφο προ-

γραμμάτων είναι θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ (και άρα 
χρθματοδότθςθσ). Με λίγα λόγια, το E-twinning αφο-
ρά ςε τρόπουσ επικοινωνίασ και ανταλλαγισ project 
μεταξφ μακθτϊν διαφορετικϊν χωρϊν, ενϊ το Eras-
mus+ αφορά ςτθν κινθτικότθτα εκπαιδευτικϊν ι/και 
μακθτϊν ςε κάποια άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα και άρα 
χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. Επίςθσ, ενϊ ςτο E-
twinning μπορεί κανείσ ανά πάςα ςτιγμι να ξεκινιςει 
κάποιο project και να ορίςει τθ διάρκεια του ζργου 
αυτοφ, ςτο Erasmus+ υπάρχουν αυςτθρζσ προκεςμί-
εσ μζςα ςτισ οποίεσ πρζπει κανείσ να υποβάλλει θλε-
κτρονικι αίτθςθ για πρόγραμμα κινθτικότθτασ 
(ςυνικωσ θ προκεςμία λιγει τζλθ Λανουαρίου ι αρ-
χζσ Φεβρουαρίου κάκε νζου ζτουσ).  

 

Αν ανικετε ςε αυτοφσ που ζχετε ιδθ υλοποιι-
ςει κάποιο project και επικυμείτε να ενιςχφςετε τθν 
ευρωπαϊκι διάςταςθ του ςχολείου ςασ, αλλά και τισ 
δεξιότθτεσ προςωπικοφ και μακθτϊν, τότε αξίηει να 
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ΙΚΤ https://
www.iky.gr/el/erasmusplus. Το ΛΚΥ (Ελλθνικόσ Φορζ-
ασ Διαχείριςθσ Erasmus+) ζχει μια άρτια οργανωμζνθ 
και ενθμερωμζνθ ιςτοςελίδα με απαντιςεισ και ανα-
λυτικζσ οδθγίεσ για τα πλαίςια και τθ διαδικαςία χρθ-
ματοδότθςθσ.  

 
ΠΡΟΟΧΘ:  
1. ε επόμενο τεφχοσ μασ κα υπάρξει αναλυτι-

κόσ οδθγόσ αίτθςθσ για πρόγραμμα κινθτικότθτασ 
Erasmus+! 

2. Στθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χαλκιδικισ λειτουργεί Τμιμα Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμ-
μάτων, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο 
τθλζφωνο 23710-21196 ι ςτο e-mail τθσ Δ.Δ.Ε. για 
πλθροφορίεσ, απορίεσ και, γιατί όχι, ιδζεσ! 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus
https://www.iky.gr/el/erasmusplus
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πθκε ςε τουριςτικι περιοχι, αφοφ άρχιςε να προ-

ςελκφει καλλιτζχνεσ και ςυγγραφείσ.  

Στο κρεμαςμζνο ςε ψθλοφσ βράχουσ Ποηιτά-

νο με τα ςτενά δρομάκια, τα χαριτωμζνα τετράγω-

να παςτζλ ςπίτια με τισ κολωτζσ οροφζσ και τισ 

βεράντεσ, τα ςκαλιά, τισ πεηοφλεσ και τουσ μικροφσ 

κιπουσ με τισ μπουκαμβίλιεσ, για το οποίο ο Τηων 

Στάιμπεκ ζγραψε το 1853 «…ςε ξεγελά. Πρόκειται 

για ζνα ονειρεμζνο μζροσ που δεν είναι εντελϊσ 

πραγματικό, όταν βρίςκεςαι εκεί και γίνεται δελεα-

ςτικά πραγματικό αφοφ ζχεισ φφγει»,  

ςτο ςτριμωγμζνο ανάμεςα ςτα βουνά και τθ 

κάλαςςα Αμάλφι με τθ γραφικι ομορφιά, τθν αυ-

κεντικι αρχιτεκτονικι, τθν εντυπωςιακι ιςτορία 

και το ζνδοξο παρελκόν τθσ ναυτικισ του δθμο-

κρατίασ (τον 11ο αι. ςυναγωνιηόταν τα λιμάνια τθσ 

Βενετίασ και τθσ Γζνοβασ),  

ςτο επιλεγμζνο από τον Βάγκνερ ωσ ο 

«μαγικόσ κιποσ του Κλίνγκςορ» Ραβζλο, που 

ικμαςε τον 13ο αι. αφοφ ζγινε τμιμα του Δουκά-

του του Αμάλφι τον 9ο αι., όπου εμφανισ θ μαυρι-

τανικι επιρροι ςτα κτιρια, ςτισ εςωτερικζσ αυλζσ, 

ςτουσ κιπουσ και ςε πολλζσ εκκλθςίεσ και όπου τα 

καλφτερα αξιοκζατα με καυμάςια κζα ςτθ κάλας-

ςα, θ Βίλα οφφολο (κάκε χρόνο εδϊ το φεςτιβάλ 

Βάγκνερ) και θ Βίλα Τςιμπρόνε, 

ςτο νθςί Κάπρι, το «γαλάηιο νθςί» (από το 

χρϊμα των νερϊν, αποτζλεςμα τθσ διάκλαςθσ του 

φωτόσ), που μζχρι το 19ο αι. δεχόταν ελάχιςτουσ 

επιςκζπτεσ, παρά τθν ζνδοξθ ιςτορία του (πρϊτοι 

διάςθμοι κάτοικοί του οι ωμαίοι αυτοκράτορεσ 

Αφγουςτοσ και Τιβζριοσ, με το δεφτερο να κυβερνά 

από τθν πολυτελι του ζπαυλθ εδϊ), ζωσ ότου ο 

ποιθτισ Αφγουςτοσ Κζπισ ανακάλυψε τθ «γαλάηια 

ςπθλιά» («γκρότα ατςοφρα», γνωςτι ςτουσ ντόπι-

ουσ αλλά όχι ςτουσ ταξιδιϊτεσ τθσ «Μεγάλθσ Πε-

ριιγθςθσ»), οπότε ζγινε καταφφγιο ξζνων πολιτι-

κϊν, καλλιτεχνϊν και διανοουμζνων (π.χ. Αλζξαν-

δροσ Δουμάσ, Πςκαρ Ουάιλντ, Νόρμαν Ντάγκλασ, 

Κοφρτςιο Μαλαπάρτε). Με τισ βραχϊδεισ παραλί-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

ασ, για να καυμάςουμε τισ ομορφιζσ τθσ περιοχισ 

που ενζπνευςαν ςυγγραφείσ και ηωγράφουσ επί εκα-

τοντάδεσ χρόνια.  

Κα επιςκεφκοφμε τθν περιοχι τθσ Πομπθίασ, 

τον τόπο γφρω από τον οποίο οι αρχαίοι Ζλλθνεσ επι-

νόθςαν ιςτορίεσ (κατά τθν ελλθνικι μυκολογία οι 

κεοί του Ολφμπου εδϊ, ςτα Φλεγραία Πεδία, 

ζκαψαν τουσ θττθμζνουσ γίγαντεσ γι’ αυτό το ζδαφοσ 

ταραηόταν όταν αυτοί κινοφνταν), τον τόπο όπου ο 

Πμθροσ τοποκζτθςε τθ δράςθ οριςμζνων τμθμάτων 

τθσ Οδφςςειασ (πχ. νοτιοδυτικά του Ροηιτάνο ςτα α-

ςβεςτολικικά νθςιά Λι Γκάλι ηοφςαν οι Σειρινεσ που 

τραβοφςαν τουσ ναυτικοφσ πάνω ςτα βράχια) και 

όπου ικμαςαν κάποιεσ από τισ παλιότερεσ γνωςτζσ 

αποικίεσ τθσ «Μεγάλθσ Ελλάδασ» (π.χ. θ Κφμθ που 

ιδρφκθκε τον 8ο αι. π.Χ. πικανόν από Ζλλθνεσ του νθ-

ςιοφ Μςκια επί αιϊνεσ αντιςτάκθκε ςτουσ Ετροφ-

ςκουσ, αλλά υπζκυψε ςτουσ ωμαίουσ τον 3ο αι. π.Χ. 

κι ζγινε ρωμαϊκι αποικία). 

Και κα ςυνεχίςουμε τθν περιιγθςι μασ ςτθ 

χερςόνθςο του ορζντο και ςτθν εκπλθκτικισ ομορ-

φιάσ ακτι Αμάλφι που μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ 

του ’60 κεωροφνταν άγονθ και παρζμενε απομονω-

μζνθ γιατί πρόςβαςθ ς’ αυτιν υπιρχε μόνο με μου-

λάρια που ανζβαιναν από δφςβατα ορεινά μονοπάτι-

α. Τότε ζφκαςαν εδϊ επιςκζπτεσ που αναηθτοφςαν 

ζναν εναλλακτικό τρόπο ηωισ κι ζκτοτε, κατά ειρω-

νεία τθσ τφχθσ, θ «κοςτιζρα Αμαλφιτάνα» μετατρά-
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εσ, τα ρωμαϊκά (π.χ. βίλα Γιόβισ – θςυχαςτιριο του 

Τιβζριου) και τα βυηαντινά ερείπια, το φθμιςμζνο 

δρόμο «βία Κρουπ» με τισ ςτροφζσ φουρκζτεσ που 

καταςκεφαςε ο Γερμανόσ βιομιχανοσ Κρουπ, το τελε-

φερίκ από το κυριότερο λιμάνι «μαρίνα γκράντε» ζωσ 

τθ φθμιςμζνθ «πιατςζτα» (επιςιμωσ πιάτςα Ου-

μπζρτο Α) ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ του Κάπρι (θ άλλθ 

πόλθ του νθςιοφ ςτισ πλαγιζσ του όρουσ Σολάρο είναι 

το Ανακάπρι), τουσ εντυπωςιακοφσ βραχϊδεισ ςχθ-

ματιςμοφσ «φαραλιόνι» φψουσ 109 μζτρων ςτθ κά-

λαςςά του, το Κάπρι είναι ςιμερα ζνασ μοναδικόσ 

τουριςτικόσ προοριςμόσ.  

Avanti, per una grande visita guidata in Italia. 
Πθγι: Θ Κακθμερινι – Οδθγοί του κόςμου, Νάπολθ, 

Πομπθία και ακτι Αμάλφι 

Τεύρνο 2ν 

2. το ΕΡΑΛ Νικιτθσ, με τθν εικονικι επιχείρθςθ 
"Saltsiamo", 

3. το ΕΡΑΛ Ρολυγφρου, με εικονικι τθν επιχεί-
ρθςθ "PCs, Ραροχι υπθρεςιϊν πλθροφορι-
κισ" 

Tο Ειδικό Εργαςτιριο Επαγγελματικισ Εκπαί-
δευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΕΚ) Ροτίδαιασ δθμιοφρ-
γθςε τθν εικονικι επιχείρθςθ "Δια χειρόσ, εκεί που 
θ τζχνθ ςυναντά τθ γεφςθ". Θ εταιρία δραςτθριο-
ποιείται τόςο ςτον πρωτογενι τομζα παραγωγισ 
(προϊόντα γθσ από το κερμοκιπιο του ςχολείου) 
όςο και ςτον δευτερογενι τομζα μεταποίθςθσ και 
παραγωγισ παραδοςιακϊν γλυκϊν και εδεςμά-
των. Θ εικονικι επιχείρθςθ του ΕΕΕΚ Ροτίδαιασ δι-
ακρίκθκε μεταξφ των 82 ςυνολικά μακθτικϊν επι-
χειριςεων που ςυμμετείχαν ςτισ εμπορικζσ εκκζ-
ςεισ αποςπϊντασ «Ειδικό Ζπαινο Συμμετοχισ». 

Το Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑΛ) Νικιτθσ δθ-
μιοφργθςε τθν εικονικι επιχείρθςθ "Saltsiamo – 
A.E." θ οποία παράγει και προωκεί τεςςάρων ει-
δϊν ςάλτςεσ που βαςίηονται ςε παραδοςιακζσ ςυ-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 
Οι Εικονικζσ Επιχειριςεισ των ςχολείων του 

νομοφ Χαλκιδικισ ςτθν Εμπορικι Ζκκεςθ του 
ωματείου Επιχειρθματικότθτασ Νζων. 

 
Φίλιπποσ Κουτςάκασ 

Υπεφκυνοσ ΣΕΡ του ΚΕΣΥΡ Ρολυγφρου 
 

Τθν Ραραςκευι 17 Φεβρουαρίου 2017, ςτο ε-
μπορικό κζντρο Mediterranean Cosmos ςτθ Κεςςα-
λονίκθ, πραγματοποιικθκε θ εμπορικι ζκκεςθ των 
μακθτικϊν επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτα πλαί-
ςια του προγράμματοσ "Εικονικι Επιχείρθςθ" 
του Σωματείου Επιχειρθματικότθτασ Νζων - ΣΕΝ.  

Από τον νόμο Χαλκιδικισ ςυμμετείχαν τρία ςχο-
λεία τα οποία παρουςίαςαν τισ εικονικζσ επιχειρι-
ςεισ που ζχουν υλοποιιςει ςτα πλαίςια προγραμμά-
των Αγωγισ Σταδιοδρομίασ που πραγματοποιοφνται 
ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Συμβουλευτικισ και 
Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ) Ρολυγφρου. 

Ειδικότερα ςτθν εμπορικι ζκκεςθ ςυμμετείχαν 
1. το ΕΕΕΚ Ροτίδαιασ με τθν εικονικι επιχείρθςθ 

"Δια χειρόσ, εκεί που θ τζχνθ ςυναντά τθ γεφ-
ςθ".  
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Τεύρνο 2ν 

λειτουργεί μία πραγματικι επιχείρθςθ. Απϊτεροσ 
ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των 
μακθτϊν ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ. 
 Ειδικότερα ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ εικο-

νικισ επιχείρθςθσ οι μακθτζσ 
 ςυλλαμβάνουν, ςχεδιάηουν και υλοποιοφν 

βιμα-βιμα μια επιχειρθματικι ιδζα που α-
φορά ςτθν παραγωγι ενόσ προϊόντοσ ι ςτθν 
παροχι μίασ υπθρεςίασ 

 ιδρφουν τθν (εικονικι) επιχείρθςθ που κα 
υλοποιιςει τθν ιδζα τουσ ακολουκϊντασ όλα 
τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία ςτάδια 

 εκπονοφν το επιχειρθματικό ςχζδιο τθσ επι-
χείρθςθσ τουσ με τθ βοικεια του ςυμβοφλου 
του ΣΕΝ 

 ςυμμετζχουν (προαιρετικά) ςτθν εμπορικι 
ζκκεςθ των Εικονικϊν Μακθτικϊν Επιχειρι-
ςεων τθσ βορείου Ελλάδοσ που πραγματο-
ποιείται κάκε χρόνο ςτθ Κεςςαλονίκθ 

 ςυμμετζχουν (προαιρετικά) ςτθν διαδικαςία 
απόκτθςθσ τθσ αναγνωριςμζνθσ ευρωπαϊκισ 
πιςτοποίθςθσ Εntrepreneurial Skills Pass – 
ESP. 

 ζχουν τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ δι-
δακτικϊν επιςκζψεων ςε επιχειριςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ εικονικισ 
τουσ επιχείρθςθσ κακϊσ και ςε επαγγελματι-
κά επιμελθτιρια, επιχειρθματικά πάρκα, 
κερμοκοιτίδεσ επιχειρθματικότθτασ, κλπ 

 
Πωσ μπορϊ να ςυμμετζχω με το ςχολείο 

μου; Αιτιςεισ ςυμμετοχισ των ςχολείων για το 
πρόγραμμα «Εικονικι Επιχείρθςθ» γίνονται ςτθν 
αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ. Ρεριςςότερα για το 
πρόγραμμα των εικονικϊν επιχειριςεων κακϊσ και 
για κζματα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 
μπορείτε να επικοινωνιςετε με το ΚΕ.ΣΥ.Ρ Ρολυγφ-
ρου. 

ΚΕ.ΣΥ.Ρ - Κζντρο Συμβουλευτικισ και Ρροςα-
νατολιςμοφ Ρολυγφρου  

Δ/νςθ: Χαρ. Τρικοφπθ 14, 63100 Ρολφγυρου 
τθλ. 2371021174 | 2371021156 
email: mail@kesyp.chal.sch.gr 

web: kesyp.chal.sch.gr 
facebook: www.facebook.com/kesypchal 

 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

νταγζσ τθσ Χαλκιδικισ και χρθςιμοποιοφν ωσ κφρια 
ςυςτατικά τουσ το πευκόμελο και το ελαιόλαδο Σικω-
νίασ. Θ εικονικι επιχείρθςθ του ΕΡΑ.Λ. Νικιτθσ δια-
κρίκθκε μεταξφ των 82 ςυνολικά μακθτικϊν επιχει-
ριςεων που ςυμμετείχαν ςτισ εμπορικζσ εκκζςεισ 
αποςπϊντασ «Ζπαινο Δθμιουργικότθτασ». 

Το Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑΛ) Ρολυγφρου 
δθμιοφργθςε τθν επιχείρθςθ "PCs, Ραροχι υπθρε-
ςιϊν πλθροφορικισ" θ οποίο παρζχει υπθρεςίεσ τε-
χνικισ υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ κζματα πλθ-

ροφορικισ. Θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται επίςθσ 
και ςε κζματα ςυλλογισ και διαχείριςθσ απαξιωμζ-
νου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ δίνοντασ ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ του.  

Αξίηουν πολλά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ μα-
κθτζσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ.  

 
Σι είναι όμωσ το πρόγραμμα "Εικονικι Επιχεί-

ρθςθ"; Το πρόγραμμα "Εικονικι Επιχείρθςθ" που 
υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Σωματείου Επι-
χειρθματικότθτασ Νζων είναι ουςιαςτικά ζνα βιωμα-
τικό πρόγραμμα αγωγισ ςταδιοδρομίασ. Στα πλαίςια 
του προγράμματοσ αυτοφ, κατά τθ διάρκεια μιασ 
ςχολικισ χρονιάσ οι μακθτζσ με τθ βοικεια των κα-
κθγθτϊν τουσ και ενόσ επιχειρθματικοφ ςυμβοφλου 
από το ΣΕΝ, μακαίνουν πϊσ να μετατρζπουν μια επι-
χειρθματικι ιδζα ςε πράξθ. Ειδικότερα οι μακθτζσ 
ςυλλαμβάνουν, ςχεδιάηουν και υλοποιοφν βιμα 
προσ βιμα τθν επιχειρθματικι τουσ ιδζα που αφορά 
ςτθν παραγωγι ενόσ προϊόντοσ ι ςτθν παροχι μίασ 
υπθρεςίασ και ανακαλφπτουν, από πρϊτο χζρι, πϊσ 

mailto:mail@kesyp.chal.sch.gr
http://kesyp.chal.sch.gr
http://www.facebook.com/kesypchal
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΘ ΑΓΩΓΘ 
 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
 

Γ.Γραμματζασ Ρανελλινιου Συλλόγου  
Εκπαιδευτικϊν Αγωγισ Υγείασ  

 

Είμαςτε από τισ λίγεσ χϊρεσ που δεν ζχουμε 
οργανωμζνθ, ςυντονιςμζνθ και κεςμοκετθμζνθ Κυ-
κλοφοριακι Αγωγι ςτα ςχολεία μασ. Συγχρόνωσ εί-
μαςτε από τισ λίγεσ χϊρεσ με τόςο υψθλό αρικμό κυ-
μάτων από τροχαία ατυχιματα. 

Θ Κυκλοφοριακι Αγωγι, ενταγμζνθ ςτθ κεμα-
τολογία των προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ, ζχει να 
παρουςιάςει ςθμαντικό ζργο πανελλαδικά ςτθν 
Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ, αλλά ςε εκελοντικό 
επίπεδο εκπαιδευτικϊν και ωσ εκ 
τοφτου ς’ ζνα ςχετικά μικρό αρικ-
μό εκπαιδευομζνων μακθτϊν και 
μακθτριϊν.  

Θ χϊρα μασ βρίςκεται δυ-
ςτυχϊσ ανάμεςα ςτισ αρνθτικζσ 
πρωτιζσ ςτατιςτικά με ςυνεχι 
τραγικά δυςτυχιματα τθσ αςφάλ-
του, με κφρια κφματα νζουσ ανκρϊπουσ, που χάνουν 
αιφνίδια τθ ηωι τουσ ι τθν αρτιμζλειά τουσ. Θ κορφ-
φωςθ του προβλιματοσ αναδεικνφει τθν αναγκαιότθ-
τα τθσ ζνταξθσ τθσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, ωσ υπο-
χρεωτικισ πλζον, ςε όλα τα ςχολεία και ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 

Ρρόςφατα ανακοινϊκθκε από το Υπουργείο 
Ραιδείασ (Φεβρουάριοσ 2017) θ διαδικαςία ζνταξθσ 
υποχρεωτικϊν μακθμάτων Κυκλοφοριακισ Αγωγισ 
και Οδικισ Αςφάλειασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτε-
ροβάκμια Εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ, ςε ςυνεργαςία 
με το Υπουργείο Μεταφορϊν. 

Ρεριμζνοντασ λοιπόν, τα μακιματα Κυκλοφορι-
ακισ Αγωγισ να ενταχκοφν ςε όλα τα ςχολεία και για 
όλα τα παιδιά, είναι χριςιμο να δοκεί μια οπτικι ψυ-
χοκοινωνικι, με ςτόχο το ςυναίςκθμα  και τθ ςυμπε-

ριφορά.  
Είναι γνωςτό ότι το ςχολείο, πζρα από τθν 

παροχι μάκθςθσ και γνωςτικϊν εφοδίων, αποτε-
λεί τον κφριο φορζα κοινωνικοποίθςθσ, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων, αναγνϊριςθσ και 
ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων και διαμόρφωςθσ ςυ-
μπεριφορϊν. Στθν εποχι μασ το παιδί μπορεί εφ-
κολα να ζχει πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν πλθρο-
φορία. Είναι όμωσ δφςκολο να αποκτιςει ςυναι-
ςκθματικι νοθμοςφνθ, να διαπλάςει απόψεισ και 
ιδζεσ, να διαμορφϊςει χαρακτιρα, να αναπτυχκεί 
και να ωριμάςει και να ολοκλθρωκεί τελικά ωσ 
προςωπικότθτα, χωρίσ τθν αρωγι τθσ ςχολικισ 
ηωισ και αγωγισ.  

Ο ρόλοσ λοιπόν του ςχολείου ωσ προσ τθν 
αγωγι -και ςτθν περίπτωςθ που εξετάηουμε ωσ 
προσ τθν Κυκλοφοριακι Αγωγι- είναι εξαιρετικά 
ςθμαντικόσ και διαφζρει θ δυναμικι του από το 
ρόλο  άλλων φορζων, όπωσ τθσ οικογζνειασ, τθσ 
τοπικισ ι τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ, των μζςων ε-

νθμζρωςθσ.  
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία Κυ-
κλοφοριακισ Αγωγισ δεν κα 
πρζπει να μείνει ςτείρα, μόνο 
ςτθν παράκεςθ γνϊςεων και 
πλθροφοριϊν ςχετικά με χριςι-
μουσ κανόνεσ, απαγορευτικοφσ 
νόμουσ και πάγιουσ κϊδικεσ, 
τουσ οποίουσ κα γνωρίςει το 
παιδί.  

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία Κυκλοφοριακισ 
Αγωγισ δεν κα πρζπει να μείνει ςτατικι, μόνο 
ςτθν προβολι τραγικϊν εικόνων και ςκλθρϊν βί-
ντεο, με ςκοπό να λειτουργιςουν ςτο παιδί ωσ πα-
ράδειγμα αποφυγισ. 

Κάκε μορφι πακθτικισ ενθμζρωςθσ ζχει πλζ-
ον αμφιςβθτθκεί και ειδικά ςε κζματα Αγωγισ, 
όπωσ είναι και θ Κυκλοφοριακι, αν εφαρμοςτεί, 
είναι πικανό να ζχει πενιχρά αποτελζςματα. Ζχει 
παρατθρθκεί μάλιςτα ότι αν ο ςτόχοσ είναι ο 
«εκφοβιςμόσ» των παιδιϊν, με τθν παρουςίαςθ 
φρικτϊν τροχαίων ατυχθμάτων, τότε το αποτζλε-
ςμα είναι το ακριβϊσ αντίκετο από το προςδοκϊ-
μενο. Τα παιδιά και πολφ περιςςότερο οι ζφθβοι, 
μπορεί να αντιδράςουν αρνθτικά ςε τζτοιεσ περι-
πτϊςεισ, μιμοφμενοι το λάκοσ πρότυπο, απορρί-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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πτοντασ τθ φοβία και επιδιϊκοντασ τθν ευχαρίςτθςθ 
τθσ παραβατικότθτασ.  

Εξάλλου είναι γνωςτό ότι θ εφθβεία αρζςκεται 
ςτα πρότυπα υπερβολϊν, καυμάηει τουσ θρωιςμοφσ, 
υποτιμά τον κίνδυνο, εξιδανικεφει τθν τόλμθ, δοκιμά-
ηει το απαγορευτικό, αντιλαμβάνεται τθ ηωι και τθν 
υγεία ωσ δεδομζνα και διακατζχεται από τθν ψευ-
δαίςκθςθ τθσ αιωνιότθτασ. 

Αν λοιπόν θ εκπαίδευςθ μείνει προςκολλθμζνθ 
ςτθ μακθςιακι ςχζςθ «πομπόσ-ςχολείο/δζκτθσ-
μακθτισ» ςτο κζμα τθσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ και 
αυτό πάρει τθ μορφι «μακιματοσ», τότε θ αποτελε-
ςματικότθτα κα είναι αμφίβολθ. Σαφϊσ κα είναι ι-
διαίτερα χριςιμθ θ παροχι πλθροφοριϊν οδικισ α-
ςφάλειασ, θ εςτίαςθ ςτισ αιτίεσ των τροχαίων ατυχθ-
μάτων, ςτισ ςυνζπειεσ, ςτουσ τρόπουσ αποφυγισ, 
ςτα ςτατιςτικά αποτελζςματα και ςτα ςυμπεράςμα-
τα.  Σαφϊσ χρειάηεται γερι επιμόρ-
φωςθ των εκπαιδευτικϊν που κα 
ςτθρίξουν τθν Κυκλοφοριακι  Αγωγι 
ςτα ςχολεία, είναι απαραίτθτθ θ δια-
κεματικι προςζγγιςθ μζςα ςχεδόν 
από κάκε ειδικότθτα, θ ςυνεργαςία 
με κεςμικοφσ φορείσ και ειδικοφσ και 
θ προςαρμογι ανάλογα με τθν θλικί-
α των παιδιϊν και τθν εκπαιδευτικι 
βακμίδα.  

Κυρίωσ όμωσ χρειάηεται να α-
πορριφκεί ο όροσ «μάκθμα» Κυκλο-
φοριακισ Αγωγισ και να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ 
τθσ ζννοιασ «πρόγραμμα», με βάςθ τα διεκνι πρότυ-
πα αλλά και τθν πολφτιμθ εικοςαετι πλζον εμπειρία 
τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι 
εκπαίδευςθ. Και θ Κυκλοφοριακι  Αγωγι κα είναι 
ςτθν ουςία πρόγραμμα ψυχοκοινωνικισ αγωγισ, αγ-
γίηοντασ το ςυναίςκθμα και ςτοχεφοντασ ςτθ ςυμπε-
ριφορά των παιδιϊν. Οργανωμζνθ θ ςχολικι Κυκλο-
φοριακι  Αγωγι με μια ςτρατθγικι ανάπτυξθσ ενόσ 
προγράμματοσ, κα ςτθρίξει το μακθτι και τθ μακι-
τρια, κα ςυνεργαςκεί με το γονζα και τθν κοινωνία, 
κα αξιολογιςει και κα αξιολογθκεί, κατακζτοντασ 
χριςιμα αποτελζςματα και καλζσ πρακτικζσ του όλου 
εγχειριματοσ. 

Τα «μακιματα» Κυκλοφοριακισ Αγωγισ λοιπόν 
δεν πρζπει να είναι μακιματα. Είναι απαραίτθτο να 
ζχουν τθ βιωματικι μορφι και το χαρακτιρα τθσ ε-

Τεύρνο 2ν 

νεργθτικισ μάκθςθσ, με ςυμμετοχι, δράςθ, ςυνερ-
γαςία, αυτενζργεια, ανακάλυψθ από τα ίδια τα 
παιδιά, κακϊσ και κακοδθγοφμενο διάλογο, μαιευ-
τικι εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ποικιλία εναλλακτι-
κϊν δραςτθριοτιτων, τεχνικζσ διαμόρφωςθσ ςτά-
ςεων και δθμιουργικισ αφομοίωςθσ και με τελικό 
ςτόχο τθ μεταλαμπάδευςθ ςυνειδθτοποιθμζνων 
γνϊςεων και κατακτθμζνων ςτάςεων ςτο ςχολικό, 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.  

Επομζνωσ είναι εξαιρετικά αναγκαίο θ Κυκλο-
φοριακι  Αγωγι να εςτιάςει ςτθν ανάπτυξθ δεξιο-
τιτων και ικανοτιτων των παιδιϊν, όπωσ: 

-Ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
-Ανάπτυξθ του ςυνετοφ τρόπου ςκζψθσ  
-Κατάκτθςθ αυτοςεβαςμοφ και αλλθλοςεβα-

ςμοφ 
-Καλλιζργεια τθσ κετικισ αυτοαντίλθψθσ 

-Αντίςταςθ ςε κάκε είδουσ πίεςθ ι 
πρόκλθςθ 
-Αντίλθψθ τθσ αναγκαιότθτασ των 
ορίων και των κανόνων ςε όλεσ τισ 
εκφάνςεισ του   
 κοινωνικοφ   βίου 
-Αποφυγι μιμθτιςμοφ καταναλωτι-
κϊν προτφπων 
-Αξιολόγθςθ του κινδφνου 
-Απομάκρυνςθ από ριψοκίνδυνεσ 
ςυμπεριφορζσ 
-Αποφυγι τθσ αυτοπροβολισ 

-Αλλαγι νοοτροπιϊν ατομικιςμοφ  
-Συνειδθτοποίθςθ τθσ ατομικισ ευκφνθσ ςε 

περίπτωςθ λάκουσ 
-Κριτικι ςτθν προβολι από τα διάφορα μζςα 

(π.χ. μαηικισ ενθμζρωςθσ, κοινωνικισ  
δικτφωςθσ) του «ηθν επικινδφνωσ» ωσ  ςυναρ-

παςτικοφ τρόπου διαβίωςθσ 
-Διαχείριςθ καταςτάςεων κυμοφ και εκνευρι-

ςμοφ 
-Εκμάκθςθ ιρεμων αντιδράςεων  
-Απόφαςθ ειρθνικϊν λφςεων ςε κάκε διζνεξθ 
-Απόρριψθ τυχόν λανκαςμζνων οδικϊν ςυ-

μπεριφορϊν των γονζων ι άλλων ενθλίκων 
-Εξάςκθςθ ςε τρόπουσ άμεςθσ λιψθσ αποφά-

ςεων και αποτελεςματικισ αντίδραςθσ ςε ζκτακτεσ 
καταςτάςεισ 

-Ρροετοιμαςία του αυριανοφ υπεφκυνου πο-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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λίτθ  
-Αποδοχι τθσ αξίασ και τθσ μοναδικότθτασ  του 

κάκε ανκρϊπου  
-Ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθν προςταςία του 

εαυτοφ κακϊσ και  για τθν προςταςία  
 των άλλων 
-Εκτίμθςθ των ςθμαντικϊν ανκρϊπινων ςχζςε-

ων 
-Αναγνϊριςθ του μζγιςτου ιδανικοφ, τθσ αγάπθσ 

για τθ ηωι!  
Τελικά θ Κυκλοφοριακι Αγωγι είναι κυρίωσ Α-

γωγι υπεράςπιςθσ τθσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοι-

νωνικισ υγείασ, δθλαδι τθσ Αγωγισ Υγείασ. Άρα θ 

Κυκλοφοριακι Αγωγι είναι Αγωγι Ηωισ! 

Τεύρνο 2ν «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Ενθμερωτικι Θμερίδα  
 
Στισ 15 Μαρτίου 2017 ςτο αμφικζατρο του 

Επιμελθτθρίου Χαλκιδικισ ςτον Ρολφγυρο πραγ-
ματοποιικθκε ανοικτι ςτο ευρφ κοινό ενθμερωτι-
κι Θμερίδα με κζμα «Οι αλλαγζσ ςτο Γυμνάςιο 
και οι μεταβολζσ ςτη λειτουργία του». Τθν πρω-
τοβουλία για τθν οργάνωςι τθσ είχε ο Διευκυντισ 
του 1ου Γυμναςίου Ρολυγφρου κ. Ραςπαλάσ, ο 
Σφλλογοσ Διδαςκόντων του ςχολείου και το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Γονζων/κθδεμόνων. Ζτςι, με τθ 
ςυνδρομι τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ και του Σχολικοφ 
Συμβοφλου Φιλολόγων και υπό τθν αιγίδα του 
Διμου, θ Θμερίδα πραγματοποιικθκε και παρου-
ςιάςτθκαν ςε αυτιν τα κζματα: 

 «Σο Γυμνάςιο ωσ βαθμίδα τησ υποχρεωτι-
κήσ εκπαίδευςησ» από τθ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ κ. Αικατερίνθ Τςζκου 

«Η “ανατομία” των εκπαιδευτικϊν αλλα-
γϊν ςτο Γυμνάςιο» από το Διευκυντι του 1ου Γυ-
μναςίου Ρολυγφρου κ. Σταμάτθ Ραςπαλά 

«οι Παιδαγωγικζσ προεκτάςεισ τουσ» από 
το Σχολικό Σφμβουλο Φιλολόγων κ. Μιχάλθ Γεωρ-
γιάδθ 

Αμζςωσ μετά τισ ειςθγιςεισ των ομιλθτϊν 
υποβλικθκαν ερωτιςεισ από τουσ παρευριςκό-
μενουσ (γονείσ/κθδεμόνεσ, αλλά κι εκπαιδευτι-
κοφσ) και ακολοφκθςε εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ.   

Θ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ είναι απόδειξθ 

καλισ ςυνεργαςίασ των φορζων τθσ εκπαίδευςθσ 

(Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ, Σχολικοφ Συμβοφλου, Διευκυ-

ντι και εκπαιδευτικϊν του ςχολείου), των 

γονζων/κθδεμόνων, του Διμου και τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. Το «νοιάξιμο» όλων για τθ ςχολικι 

ηωι αποτελεί οπωςδιποτε ζνα βιμα μπροςτά…  

 

Προσ τθ Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, κ. Αικατερίνθ Σςζκου 

Κοινοποίθςθ: Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ 

ΕΤΧΑΡΙΣΘΡΙΟ 

Κα κζλαμε να εκφράςουμε τισ κερμζσ μασ ευχα-

ριςτίεσ ςτθν Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζ-

ων Χαλκιδικισ, κ. Μαρία Ραπαδοποφλου για τθν α-

νταπόκριςι τθσ ςτθν πρόςκλθςθ του ςχολείου μασ 

και για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ πρόλθψθσ. 

Συγκεκριμζνα θ κ. Ραπαδοποφλου, μετά από 

άδεια που λάβαμε από το Υπουργείο Ραιδείασ, επι-

ςκζφκθκε το ςχολείο μασ, το 1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΘΣ, 

ςτισ 26 Φεβρουαρίου 2016 και υλοποίθςε το πρό-

γραμμα ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ των εφιβων, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ των πρόωρων ςεξουαλικϊν 

επαφϊν, με τίτλο «Θ εφθβεία του ζρωτα: Τα δζκα ΑΝ 

τθσ πρϊτθσ φοράσ», ςτθν Αϋ τάξθ. Μετά από αίτθμα 

του ςχολείου μασ θ δράςθ υλοποιικθκε και τθ φετι-

νι χρονιά, ςτισ 16 Μαρτίου 2017, ςτουσ μακθτζσ και 

μακιτριεσ τθσ Αϋ Λυκείου. 

Τα παιδιά ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το 

κζμα και ανταποκρίκθκαν πολφ κετικά, όπωσ φάνθκε 

και ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ που ςυμπλιρωςαν. 

Κεωροφμε ςθμαντικι τθ δράςθ αυτι, κακϊσ 
αςχολείται με τθ ςεξουαλικι αγωγι από τθν ψυχο-

κοινωνικι οπτικι και καλφπτει τουσ προβλθματι-
ςμοφσ των εφιβων ςε κζματα ςυναιςκθμάτων 
και ςχζςεων. Ευελπιςτοφμε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ υλο-
ποίθςθσ τθσ ςτο ςχολείο μασ και τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά 

                                                   Θ Δ/ΝΤΛΑ 
                                          κα. ΤΛΓΚΑ ΔΑΦΝΘ 
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              «ΕΤΥΑΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΣΟΛΗ» 

      

   Αμηόηηκε θ. Σζέθνπ, 

        Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα 

ζαο εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία καο θαηά ηε δηνξγάλωζε θαη 

ηε δηεμαγωγή ηεο Ηκεξίδαο κε ζέκα «Οι αλλα-

γές στο Γσμνάσιο και οι μεταβολές στης λει-

τοσργία τοσ», ηελ Σεηάξηε 15 Μαξηίνπ 2017 

ζηηο 19:00 ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Επηκε-

ιεηεξίνπ Υαιθηδηθήο, ζηνλ Πνιύγπξν.   

       Η Ηκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηά γεληθή 

νκνινγία, κε εμαηξεηηθή επηηπρία, ζπκβάιιν-

ληαο νπζηαζηηθά ζηελ ελεκέξωζε θαη ζηελ επί-

ιπζε ηωλ πξνβιεκαηηζκώλ ηωλ πξνζθεθιεκέ-

λωλ καο, γνλέωλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηηο 

πξόζθαηεο αιιαγέο ζην Γπκλάζην. 

       αο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζαο ζηελ Ηκεξίδα κε ηελ αμηόινγε ν-

κηιία ζαο θαη ηελ επγεληθή ζπκκεηνρή ζαο ζηε 

γόληκε θαη επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο καο.  

       Επρόκαζηε θαη πξνζβιέπνπκε θαη ζε 

άιιεο, κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο καο. 

                                   

 

                     

                                    Ο Διεσθσνηής   

                            ΜSc Παζπαλάς ηαμάηης 

                                  Φσζικής Αγωγής 

Τεύρνο 2ν «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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ΔΡΑΕΙ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 

 
Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ – Μάρτιοσ 2017 

 
 30 Λανουαρίου: οργάνωςθ, ςε ςυνεργαςία με 

τθν Λ.Λ.Ε.Χ. και τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, και 

πραγματοποίθςθ Θμερίδασ με κζμα «Ιςτορία τησ Εκ-

παίδευςησ ςτη Χαλκιδική» ςτο Δθμοτικό Κζατρο Ρο-

λυγφρου. 

31 Λανουαρίου: οργάνωςθ και πραγματοποίθ-

ςθ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Ρ.Ε. Χαλκιδικισ, Επιμορ-

φωτικοφ Σεμιναρίου παρουςίαςθσ του προγράμμα-

τοσ του Βρετανικοφ Συμβουλίου με τίτλο: 

«Δεξιότητεσ Ζωήσ» ςτο 2ο Δθμοτικό Σχολείο Νζων 

Μουδανιϊν. 

6 Φεβρουαρίου: Οργάνωςθ και πραγματοποίθ-

ςθ Επιμορφωτικοφ Εργαςτθριακοφ Σεμιναρίου με 

κζμα «ψηφιακά εργαλεία ςυνεργατικήσ μάθηςησ» 

ςτο 1ο Γυμνάςιο Ν. Μουδανιϊν. Συνεργαςία του Γρα-

φείου Σχολ. Δραςτθριοτιτων και του ΚΕΣΥΡ, ςτα 

πλαίςια τθσ λειτουργίασ των τοπικϊν δικτφων και ει-

δικά του νζου Τοπικοφ Κεματικοφ Δικτφου 

«Αειφόροσ Τουριςμόσ». 

8 Φεβρουαρίου: οργάνωςθ, ςε ςυνεργαςία με 

το «Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ και Ραι-

διοφ» (Κ.Μ.Ο.Ρ), το Διμο Ρολυγφρου και τθ Δ.Ρ.Ε. 

Χαλκιδικισ, και πραγματοποίθςθ ενθμερωτικισ εκδι-

λωςθσ με κζμα «Ζήςε χωρίσ εκφοβιςμό» ςτο Δθμοτι-

κό Κζατρο Ρολυγφρου. 

24 Φεβρουαρίου: παρακολοφκθςθ από τθ Διευ-

κφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. και τον υπεφκυνο Σχολικϊν Δρα-

ςτθριοτιτων τθσ Θμερίδασ με κζμα «Προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και εξοικονόμηςη ενζργειασ – η αξι-

οποίηςη τησ ηλιοθερμίασ» που οργανϊκθκε από τθν 

Ρεριφερειακι Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκ-

Τεύρνο 2ν 

μιασ Εκπ/ςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεϊν τθσ. 

15 Μαρτίου: ςυνδιοργάνωςθ με το Σφλλογο 

διδαςκόντων, το Δ.Σ. Γονζων/κθδεμόνων του 1ου 

Γυμναςίου Ρολυγφρου και τον Σχολικό Σφμβουλο 

Φιλολόγων κ. Γεωργιάδθ, και πραγματοποίθςθ α-

νοικτισ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ με κζμα «Οι αλ-

λαγζσ ςτο Γυμνάςιο και οι μεταβολζσ ςτη λειτουρ-

γία του» ςτον Ρολφγυρο. 

17 Μαρτίου: παρακολοφκθςθ επιμορφωτι-

κισ θμερίδασ από τθ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. για το 

πρόγραμμα «χολεία Πρζςβεισ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου - EPAS» που πραγματοποιικθκε ςτο 

Mediterranean Palace Hotel ςτθ Κεςςαλονίκθ, από 

το Γραφείο Ενθμζρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινο-

βουλίου ςτθν Ελλάδα. 

17-19 Μαρτίου: παρακολοφκθςθ από τον Υ-

πεφκυνο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και το Διευκυ-

ντι του ΓΕ.Λ. Καςςάνδρασ (μζλθ τθσ Συντονιςτικισ 

Επιτροπισ του Τοπικοφ Κεματικοφ Δικτφου 

«αειφόροσ τουριςμόσ») τριιμερου ςεμιναρίου με 

κζμα «Σουριςμόσ και Περιβάλλον: Σοπικζσ καλ-

λιζργειεσ και προϊόντα» ςτο Κζντρο Ρεριβαλλοντι-

κισ Εκπαίδευςθσ Αρχανϊν Κριτθσ. 

28 Μαρτίου: οργάνωςθ και υλοποίθςθ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ Σχολικϊν Δραςτθ-

ριοτιτων κ. Κωνςταντινίδθ και ΚΕΣΥΡ κ. Κουτςάκα, 

μιασ Θμερίδασ με κζμα «Αειφόρο ςχολείο – αει-

φόροσ τουριςμόσ» ςτο ΕΡΑΛ Νικιτθσ με τθ ςυν-

δρομι του Διμου Σικωνίασ και του Οργανιςμοφ 

Τουριςμοφ Χαλκιδικισ 

31 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου: παρακολοφκθςθ 

από τθ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. και τον υπεφκυνο 

Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων τριιμερου ςεμιναρίου 

με κζμα «Θεματικόσ Σουριςμόσ και Εκπαίδευςη 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία» ςτο Κζντρο 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ροροΐων – Σζρρεσ. 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Καηά ηελ «εμόξκεζε» ζηε Θξάθε (24- 26/6/2016), πεξηήγεζε ζην αξραίν ζέαηξν ηωλ Φη-

ιίππωλ όπνπ ν Υπεύζπλνο Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ θ. Κωλζηαληηλίδεο δίλεη ηε δηθή ηνπ 

παξάζηαζε 

 

Ξελάγεζε ζην «πάξθν Αξηζηνηέιε» από ηελ Υπεύζπλε ΔΚΦΔ θ. Θενιόγνπ ζηα πιαίζηα 

ηεο Γηεκεξίδαο «ν Αξηζηνηέιεο ζηελ εθπαίδεπζε» (Ιεξηζζόο, 1-2/10/2016) 
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Η Γηεπζύληξηα ηεο Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο θ. Τζέθνπ θαη ν Υπεύζπλνο ΚΔΠΛΗΝΔΤ θ. Σηεθαλίδεο 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γηεκεξίδαο «ν Αξηζηνηέιεο ζηελ εθπαίδεπζε» (Ιεξηζζόο, 1-

2/10/2016) 
  

 
  
Ο έηεξνο ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΤ θ. Αιεμαλδξίδεο επί ην έξγνλ ζηε Γηεκεξίδα «ν Αξηζηνηέιεο ζηελ 

εθπαίδεπζε» (Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ιεξηζζνύ, 1-2/10/2016) 
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Η θ. Μπνγδάλνπ, πξνωζήηξηα ηωλ Δπξωπαϊ-

θώλ Πξνγξακκάηωλ ζηε Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο 

επηβιέπεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γηεκεξίδαο 

«ν Αξηζηνηέιεο ζηελ εθπαίδεπ-

ζε» (Ιεξηζζόο,1-2/10/2016) 

Από ηα παξαζθήληα ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Γ.Γ.Δ. Φαιθηδηθήο 
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Ξελάγεζε ζηα Αξραία Σηάγεηξα ζηα πιαίζηα ηεο Γηε-

κεξίδαο «ν Αξηζηνηέιεο ζηελ εθπαίδεπζε» (Ιεξηζζόο, 1

-2/10/2016) 
  

 

Η Πξνϊζηακέλε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάηωλ ηεο Γ.Γ.Δ 

Φαιθηδηθήο θ. Τζίθινπ ζηα Αξραία Σηάγεηξα 

(Γηεκεξίδα «ν Αξηζηνηέιεο ζηελ εθπαίδεπζε» 1-

2/10/2016) 
  

  

 

 
Πεγαίλνληαο γηα ηελ επέηεην ηνπ ΟΦΙ ζηε «Βόξεηα 

Ήπεηξν» (27-30/10/2016) ραξνύκελε πξωηλή ζηάζε ζηελ Ηγνπ-

κελίηζα 
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