
 - ΕΛ 1 - 

 

Ιοφνιοσ 2017 

ISSN : 2585-2043 



 - ΕΛ 2 - 

 

Τεύτος 3ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
 

 

ΕΛ. 3 

Προιογίδοληας 
Καηερίνα Τζέκοσ  
Δρ. Ιζηορίας 

 

ΕΛ. 4 
Πώς ορακαηηδόκαζηε έλα αεηθόρο  
ειιεληθό ζτοιείο; 
Καηερίνα Τζέκοσ  
Δρ. Ιζηορίας 

 

ΕΛ. 7 
Ηκερίδα ηες ΓΓΔ Χαιθηδηθής κε ζέκα:  
«Αεηθόρο ζτοιείο – αεηθόρος ηοσρηζκός»  
Τρίηε 28 Μαρηίοσ 2017 ζηο ΔΠΑΛ Νηθήηες 
Αριζηείδης Κωνζηανηινίδης  
πολιη. μητανικός - εκπαιδεσηικός  
 

 

ΕΛ. 8 

«Ποιηηηζηηθή δηαδροκή – Σσλάληεζε ζτοιηθώλ οκάδωλ ζηε 
Γαιάηηζηα»  
Αριζηείδης Κωνζηανηινίδης  
πολιη. μητανικός - εκπαιδεσηικός  
 
ΕΛ. 10 

Δπηκορθωηηθή Ηκερίδα γηα ηα προγράκκαηα από ηο ΙΝΔΠ 
ηοσ ΔΚΓΓΑ 
Βαζίλης Σηεθανίδης 
Τπ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Υαλκιδικής 

 

ΕΛ. 11 

«Αζθαιές δηαδίθησο θαη εθεβεία:  
Γεκηοσργία θαη εθαρκογή κειεηώλ περίπηωζες» 
Μαρία Παπαδοπούλοσ 

Τπεύθσνη σμβοσλεσηικού ηαθμού Νέων Υαλκιδικής 

 

ΕΛ. 15 

«Βράβεσζε Γραπηού Γοθηκίοσ ηοσ Γηαγωληζκού γηα ηολ Αρη-
ζηοηέιε» 
Μαρία Μπογδάνοσ 
Προωθήηρια Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων 

 

ΕΛ. 16 

Ορεηβαηηθή – Περηπαηεηηθή Οκάδα Γ.Γ.Δ. Χαιθηδηθής 
 
ΕΛ. 17 

Οκάδα Φσζηθής Αγωγής Χαιθηδηθής , Έλας Αποιογηζκός 
Καηερίνα Χριζηοπούλοσ 
Τπεύθσνη Ομάδας Φσζικής Αγωγής 

 

ΕΛ. 20 

«Γράζεης  ΓΓΔ Χαιθηδηθής» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

email επικοινωνίας 
 

mail@dide.chal.sch.gr 

«Η εκπαίδευςη αλλιώσ – υπό το 
πρίςμα τησ ΔΔΕ Χαλκιδικήσ» 

Σριμθνιαία Ζκδοςθ 
 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΔΔΕ Χαλκιδικισ 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Κατερίνα Σςζκου 
Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ 

Βαςίλθσ τεφανίδθσ 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ  
και ΣΙΣΛΟΤ 

Ελζνθ Λζττα 
 

ΓΡΑΦΟΤΝ 
Κατερίνα Σςζκου 

Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ 
Μαρία Μπογδάνου 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Βαςίλθσ τεφανίδθσ 

Κατερίνα Χριςτοποφλου 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΚΕΠΛΘΝΕΣ Χαλκιδικισ 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

mail@dide.chal.sch.gr 
Διανζμεται ΔΩΡΕΑΝ 

ISSN : 2585-2043 



 - ΕΛ 3 - 

 

 

 
Προλογίηοντασ... 

 
Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 

2017-2018, επανερχόμαςτε, πιςτοί ςτθ δζ-
ςμευςι μασ για ζνα θλεκτρονικό ζντυπο, με 
ζνα τρίτο τεφχοσ του περιοδικοφ μασ «Η εκ-
παίδευςθ αλλιώσ… υπό το πρίςμα τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ».  

Το τεφχοσ αυτό, με μικρι κακυςτζρθςθ 
που οφείλεται ςτισ πολλζσ και ζκτακτεσ υπο-
χρεϊςεισ μασ με τθ λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
2016-2017 (: οργάνωςθ Ρανελλθνίων εξετά-
ςεων, κρίςεισ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονά-
δων, μετακόμιςθ των Γραφείων τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ) καλφπτει τισ δράςεισ μασ ςτο τε-
λευταίο τρίμθνο τθσ ςχολικισ χρονιάσ που πζ-
ραςε, δθλαδι τον Απρίλιο, Μάιο, Λοφνιο του 
2017. 

Και μπορεί, ωσ απολογιςμόσ του κλειςί-
ματοσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, να αποτυ-
πϊνει «με περιοριςμζνο αρικμό λζξεων» πε-
ραςμζνεσ δραςτθριότθτζσ μασ, αλλά παράλ-
λθλα ζρχεται να υπενκυμίςει τθ ςτακερότθτα 
τθσ απόφαςθσ του Γραφείου τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκι-
δικισ να προγραμματίηει, να οργανϊνει, να 
υλοποιεί ςυλλογικζσ (και ατομικζσ κάποτε) 
δράςεισ και «αποδράςεισ» ςτθν κατεφκυνςθ 
τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ που παρζχου-
με ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμι-
ασ Εκπαίδευςθσ του νομοφ Χαλκιδικισ.  

Άλλωςτε είναι μια πράξθ αντίςταςθσ ςε 
κάκε τι που μασ διαβρϊνει και μασ αλλοτριϊ-
νει θ προςπάκεια να επιτφχουμε τθν αναβάκ-
μιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο ελλθ-
νικό δθμόςιο ςχολείο με τθν ζμπρακτθ βιω-
ματικι διερευνθτικι και διεπιςτθμονικι μα-
κθςιακι και μορφωτικι διαδικαςία.  

Τεύτος 3ο 

Ζτςι κα πετφχουμε και να μειϊςουμε το 
κενό ανάμεςα ςτο ςχολείο, τθν κοινωνία, τθ 
φφςθ, τθν οικονομία, τθ ηωι μζςα από τθν 
καλλιζργεια ανκρωπιςτικισ παιδείασ, περι-
βαλλοντικισ θκικισ, αιςκθτικισ αγωγισ. 
Με τισ πράξεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 
τον πολιτιςμό, τθν εικαςτικι ζκφραςθ, τισ 
Τζχνεσ, τισ δθμιουργικζσ διεπιςτθμονικζσ 
εργαςίεσ, τισ περιβαλλοντικζσ/οικολογικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τθ διερεφνθςθ κρίςιμων 
τοπικϊν και πλανθτικϊν ηθτθμάτων, τθν εκ-
πόνθςθ προγραμμάτων αγωγισ υγείασ, αλ-
λά και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων… … πζ-
ρα από παγιωμζνεσ (και κάποτε ςτρεβλζσ) 
νοοτροπίεσ.  

Συνεχίηουμε, λοιπόν, με ατομικζσ, ομα-
δικζσ και ςυλλογικζσ δράςεισ προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ και φζτοσ, χρονιά αφιερωμζνθ 
ςτθν αειφορία. Νζα ςχολικι χρονιά και νζο 
ξεκίνθμα με ςαφι προςανατολιςμό ζνα αει-
φόρο ελλθνικό ςχολείο. Ζνα ςχολείο με αει-
φορικι πολυδιάςτατθ πολιτικι που ςτοχεφ-
ει ςε ζνα όλον, δθλαδι ςε ζνα μακθτι που 
υπθρετεί τθ μάκθςθ, τθν αγωγι, τον πολιτι-
ςμό και τθν αειφορία.  

Για να ελπίηουμε ςε ζνα καλφτερο μζλ-
λον! Σε μια βιϊςιμθ αειφορικι ανάπτυξθ 
που κα εξαςφαλίηει ςτουσ πολίτεσ μια διθ-
νεκι και διαχρονικι ποιότθτα ηωισ, ιδιαιτζ-
ρωσ ςιμερα, ςτθν εποχι τθσ οικονομικισ 
και πολιτιςτικισ κρίςθσ των τοπικϊν και ε-
κνικϊν κοινωνιϊν. 

 
 

 
Θ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

Αικατερίνθ Θ. Σςζκου 
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Πώσ οραματιηόμαςτε ζνα αειφόρο  
ελλθνικό ςχολείο; 

  

Κατερίνα Σςζκου  

Δρ. Λςτορίασ 
 

Το 2ο «Κερινό Ρανεπιςτιμιο», με κζμα «αειφόρο 
ςχολείο – αειφόροσ κοινότθτα: όλοι νοιαηόμαςτε, 
όλοι ςυμμετζχουμε» ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Αναργυ-
ρείου και Κοργιαλενείου Σχολισ ςτισ Σπζτςεσ, 17 – 20 
Λουλίου 2016, παρακο-
λοφκθςαν εκπαιδευτικοί 
και ςτελζχθ εκπαίδευ-
ςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκ-
παίδευςθσ. Από τθ Χαλ-
κιδικι διλωςε ςυμμετο-
χι και το παρακολοφκθ-
ςε θ Διευκφντρια τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ κ. Αι-
κατερίνθ Τςζκου. 

Από τισ ειςθγιςεισ 
διακεκριμζνων επιςτθ-
μόνων, τα βιωματικά 
εργαςτθριακά μακιμα-
τα, τισ δράςεισ/μελζτεσ 
ςτο φυςικό, κοινωνικό 
και πολιτιςτικό περιβάλ-
λον του νθςιοφ για κζ-
ματα αειφορίασ, το κα-
ταλθκτικό ςυμπζραςμα 
ιταν ότι οι πυλώνεσ του 
αειφόρου ελλθνικοφ 
ςχολείου ςχετίηονται 
άμεςα και με τουσ τρεισ 
διαφοροποιθμζνουσ τομείσ των καινοτόμων 
δράςεων/ςχολικών δραςτθριοτιτων: Περιβαλλοντι-
κισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θε-
μάτων. 

Και μάλιςτα, κακορίςτθκαν ςυγκεκριμζνα οι 
πυλώνεσ αειφορίασ ςτο ςχολείο ωσ εξισ: 

 
Δθμοκρατία, υμμετοχι 
α. λειτουργία των εκπαιδευτικϊν ωσ ομάδα 

Τεύτος 3ο 

β. ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν κατάςτρω-
ςθ ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων 
του ςχολείου 
γ. δθμιουργία «Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ» του ςχο-
λείου με ςυμμετοχι των μακθτϊν, των γονιϊν/
κθδεμόνων και εκπροςϊπου του Διμου 
δ. ενεργοποίθςθ των «Μακθτικών Κοινοτιτων» 
ςτθν οργάνωςθ τθσ μακθτικισ ηωισ 
ε. ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν (π.χ. ςε τι βακμό ςυμμε-
τζχουν οι γονείσ ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ 
ηωισ;) 
ςτ. ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ  

των μακθτϊν με μακθςια-
κά προβλιματα 
των μακθτϊν με προβλι-
ματα ςυμπεριφοράσ 
τθσ ςχολικισ διαρροισ 
τθσ ζνταξθσ των μειονοτι-
κϊν μακθτϊν 
 
Προαγωγι τθσ μάκθςθσ 
α. ςυνεργαςία των εκπαι-
δευτικϊν μεταξφ τουσ π.χ. 
ανά ειδικότθτα/τάξθ/
δραςτθριότθτα 
(ετεροπαρα-τιρθςθ, ςυηι-
τθςθ για τθ διάχυςθ των 
δράςεων) 
β. εφαρμογι ενεργθτικισ, 
βιωματικισ και ςυνεργατι-
κισ μάκθςθσ ςτο ςχολείο 
γ. αξιοποίθςθ των νζων 
τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκα-
λία 
δ. οργάνωςθ αγϊνων/
ςυηθτιςεων επιχειρθματο-
λογίασ και παιχνίδια ρό-

λων ςε επίμαχα ςθμεία ςτθ διδαςκαλία τθσ επι-
ςτιμθσ τθσ Λςτορίασ, τθσ Ρολιτικισ Ραιδείασ, τθσ 
Γλϊςςασ, τθσ Λογοτεχνίασ 
ε. ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ με ςυμμετοχι ςε προ-
γράμματα (πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά, αγωγισ 
υγείασ, ευρωπαϊκά, διαγωνιςμοφσ κ.λ.π.) 
ςτ. ςυςτθματικι ειςαγωγι κεμάτων ςχετικϊν με 
τθν αειφορία, τθν αειφόρο ανάπτυξθ και το αειφό-
ρο ςχολείο ςτισ βιωματικζσ δράςεισ (δθμοτικό και 
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γυμνάςιο) και ςτισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ (ΓΕΛ, ΕΡΑΛ)  
 
Προαγωγι των Σεχνών και του Πολιτιςμοφ 
α. πολιτιςτικά προγράμματα για τθν καταγραφι του 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ (μουςικι, δι-
ακόςμθςθ, χοροί, γιορτζσ, παραδόςεισ, γαςτρονομί-
α…) 
β. Τζχνεσ ςτο ςχολείο (κεατρικά, χορωδίεσ, μουςικά 
ςχιματα, εικαςτικά) 
γ. ενςωμάτωςθ τθσ Τζχνθσ ςτθ διαδικαςία των μακθ-
μάτων 
δ. αιςκθτικι αναβάκμιςθ του ςχολείου με εικαςτικά 
ζργα των μακθτϊν  
ε. οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ςτα Μουςεία και άλλουσ 
χϊρουσ μάκθςθσ με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα 
κάκε τάξθσ 
ςτ. ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ προςταςίασ και ανά-
δειξθσ πολιτιςτικϊν χϊρων ςτθν περιοχι 
  
Αειφορικό κτίριο και αυλι 
Α. Περιβαλλοντικι και Ενεργειακι Διάςταςθ 
α. τοποκζτθςθ ςκιαδίων με χριςθ φυςικϊν ι τεχνθ-
τϊν μζςων 
β. τοποκζτθςθ πακθτικϊν ςυςτθμάτων (θλιακοί ςυλ-
λζκτεσ, κερμοκιπιο, γεωκερμία κ.λ.π.) 
γ. βελτίωςθ τθσ κερμομόνωςθσ του κτιρίου 
δ. δθμιουργία ςχολικοφ κιπου, φυτοφρακτϊν, πρά-
ςινου δϊματοσ (ταρατςόκθπου) με τθν επιλογι με-
ςογειακϊν φυτϊν 
ε. αξιοποίθςθ των όμβριων υδάτων για πότιςμα του 
κιπου 
 
Β. Παιδαγωγικι και Μακθςιακι Διάςταςθ 
α. αναδιαμόρφωςθ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
(κεματικζσ αίκουςεσ) 
β. αξιοποίθςθ υλικοφ που παράγεται από τουσ μακθ-
τζσ 
γ. αιςκθτικι αναβάκμιςθ αικουςϊν και κοινόχρθ-
ςτων χϊρων 
δ. προςκικθ εναλλακτικϊν λειτουργιϊν ςτισ αίκου-
ςεσ με ςχεδιαςμό ευζλικτων προςκθκϊν και αιςκθτι-
κϊν αναβακμίςεων 
ε. δθμιουργία κζςεων για ςυναντιςεισ και ςυνεργα-
ςίεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε αναξιοποίθτεσ 
γωνίεσ των κοινόχρθςτων χϊρων 
ςτ. δθμιουργία χϊρων υπαίκριου μακιματοσ 

Τεύτος 3ο 

 
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ – Πολιτικι μετακινιςεων 
α. ενεργειακι αποτφπωςθ του ςχολείου και κατά-
ςτρωςθ ςχεδίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
(κλείςιμο των φϊτων/ςυςκευϊν μετά τθ χριςθ 
τουσ) 
β. ειςαγωγι ειδικϊν διακοπτϊν ςτα καλοριφζρ για 
αυτόνομθ λειτουργία ςτισ αίκουςεσ 
γ. επιλογι λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ ε-
νζργειασ 
δ. χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
ε. καταγραφι των ςυνθκειϊν των μακθτϊν για τισ 
μετακινιςεισ 
ςτ. ανάλθψθ δράςθσ για τθ διάδοςθ τθσ ιδζασ τθσ 
μετακίνθςθσ (χριςθ ποδθλάτου, δθμιουργία ποδθ-
λατοδρόμων για τισ μετακινιςεισ ςτθν κοινότθτα 
από και προσ το ςχολείο, ςυνεπιβατιςμόσ) 
η. ανάλθψθ δράςθσ για τα δικαιϊματα των πεηϊν 
και τθ μετακίνθςθ των ΑμεΑ 
  
Εξοικονόμθςθ πόρων 
Α. Διαχείριςθ Νεροφ 
α. επιδιόρκωςθ του δικτφου παροχισ νεροφ 
(βρφςεσ, καηανάκια, ςωλθνϊςεισ) 
β. τοποκζτθςθ αυτόματου ποτίςματοσ 
γ. φφτευςθ φυτϊν που χρειάηονται πολφ νερό ςτθν 
ίδια πλευρά του κτιρίου 
δ. διαμόρφωςθ τθσ αυλισ ϊςτε να υποςτθρίηει τον 
(αςτικό) κφκλο του νεροφ: 

- το νερό από τισ βρφςεσ να οδθγείται για το 
πότιςμα των φυτϊν 

- ςπάςιμο του τςιμζντου/αςφάλτου για φφτευ-
ςθ φυτϊν, ϊςτε να διευκολφνεται θ  απορρόφθςθ 
του νεροφ από το ζδαφοσ 

- επιλογι μεςογειακών φυτών που απαιτοφν 
λίγο νερό 
ε. ςυλλογι του βρόχινου νεροφ και δθμιουργία 
κιπου τθσ βροχισ 
ςτ. δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ τθσ ορκολογικισ 
χριςθσ του νεροφ ςτθν κοινότθτα 
η. ανάλθψθ δράςθσ για τθν αποκατάςταςθ κά-
ποιασ παραδοςιακισ βρφςθσ 
θ. ςυμμετοχι ςτθ δθμιουργία ενόσ μονοπατιοφ - 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ με τθν αξιοποίθςθ 
«μνθμείων του νεροφ» (βρφςεσ, γεφφρια, νερόμυ-
λοι, νεροτριβζσ) 
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Β. Διαχείριςθ Απορριμάτων 
α. μείωςθ χριςθσ χαρτιοφ ςτο ςχολείο (π.χ. χριςθ 
και των δφο όψεων) 
β. μείωςθ χριςθσ μελανιϊν και επαναπλιρωςθ των 
κενϊν ςυςκευϊν 
γ. ειςαγωγι ςυςτιματοσ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ 
υλικϊν (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, μπαταρίεσ, λαμπτι-
ρεσ) 
δ. ςυγκζντρωςθ των οργανικϊν καταλοίπων για κο-
μποςτοποίθςθ  

 
Προαγωγι τθσ Τγείασ ςτο ςχολείο 
α. ανάπτυξθ πολιτικϊν και προγραμμάτων για τθν 
προαγωγι τθσ ςωματικισ υγείασ των μακθτϊν 
β. ςυμμετοχι ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ 
γ. πρόςκλθςθ ειδικϊν τθσ ψυχικισ υγείασ ςτο ςχολεί-
ο 
δ. επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα ςχζςε-
ων και ψυχικισ ανκεκτικότθτασ μακθτϊν και εκπαι-
δευτικϊν 
ε. επιλογι προϊόντων του κυλικείου ςυμβατϊν με τθν 
υγιεινι διατροφι 
ςτ. εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αναγκαιότθτα 
λιψθσ πρωινοφ 
η. προμικεια τοπικϊν προϊόντων ι που παράγονται 
με φιλικό τρόπο προσ το περιβάλλον και τθν κοινωνία 
(δίκαιο εμπόριο) 
θ. υιοκζτθςθ προτφπων αειφόρου μεςογειακισ δια-
τροφισ ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου 
 
Από τθν τοπικι ςτθν πλανθτικι κλίμακα 
α. ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ για 
τθν προςταςία και ανάδειξθ πολιτιςτικϊν, ιςτορικϊν 
και περιβαλλοντικισ αξίασ χϊρων ςτθν περιοχι 
β. ςυμμετοχι ςε δράςεισ για τθν ποιότθτα των δθμό-
ςιων και κοινόχρθςτων χϊρων (π.χ. ιςτορικά κτίρια, 
εκελοντικόσ κακαριςμόσ, εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 
ανακφκλωςθσ / κομποςτοποίθςθσ / εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ κ.λ.π. 
γ. ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ αλλθλεγγφθσ ςτθν 
κοινότθτα - περιοχι του ςχολείου (π.χ. ςυγκζντρωςθ 
φαρμακευτικοφ υλικοφ/τροφίμων για κοινωνικζσ ο-
μάδεσ που ζχουν ανάγκθ) 
δ. ενίςχυςθ παιδιϊν ι ςχολείων από τον Τρίτο κό-
ςμο, ςυμμετοχι ςε παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ 
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ε. ςυμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά / διεκνι προγράμμα-
τα ςυνεργαςίασ ςχολείων 
ςτ. εναςχόλθςθ με ερευνθτικζσ εργαςίεσ ι εκδθ-
λϊςεισ με κζματα πλανθτικισ κλίμακασ (π.χ. κατα-
νομι πόρων, φτϊχεια, ειρινθ, δθμοκρατία, διαφ-
κορά, κλιματικι αλλαγι).  
 
 
       Αειφόρο ςχολείο     Αειφόρο ςχολείο      

          Αειφόρο ςχολείο     Αειφόρο ςχολείο 
 
 
Οραματιηόμαςτε και επιχειροφμε να δθμιουρ-

γιςουμε, λοιπόν, ζνα ςχολείο το οποίο μεταςχθ-
ματίηει τθν πολιτικι του ςε μια αειφορικι, πολυ-
διάςτατθ πολιτικι, ςτοχεφοντασ ςε ζνα ΟΛΟΝ, δθ-
λαδι ςε ζνα μακθτι που υπθρετεί τθ μάκθςθ, τθν 
αγωγι, τον πολιτιςμό και τθν αειφορία. 

Θ ςχολικι και κοινωνικι ηωι, και γενικότερα οι 
βιωματικζσ δράςεισ, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ να εργαςτοφν για να γίνουν κοινότθτα, να 
νοιαςτοφν για το ςχολείο τουσ, να ενεργοποιθκοφν 
όςο το δυνατό περιςςότερο. Μεγάλθ ςθμαςία ζχει 
θ προςπάκεια να γίνει διάχυςθ των ποικίλων δρά-
ςεων των διαφορετικϊν προγραμμάτων ςε όλο το 
ςχολείο. Ζτςι διαμορφϊνονται ενεργοί και ςυνει-
δθτοποιθμζνοι πολίτεσ, καλλιεργείται πνεφμα ςυ-
νεργαςίασ και δθμιουργικότθτασ, προάγεται θ αει-
φορία ςτθν κακθμερινότθτα του μακθτι. 

Ζνα ςχολείο που κα λειτουργεί ωσ κοινότθτα 
και όλοι κα νοιάηονται για τα κοινά είναι το ηθ-
τοφμενο. Κι αυτό είναι το αειφόρο ςχολείο. 

Σο αειφόρο ςχολείο είναι μια διαρκισ δυνα-

μικι διαδικαςία, ζνα ηωντανό εξελιςςόμενο πρό-

γραμμα. 

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



 - ΕΛ 7 - 

 

 
Θμερίδα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ με κζμα:  

«Αειφόρο ςχολείο – αειφόροσ τουριςμόσ»  
Σρίτθ 28 Μαρτίου 2017 ςτο ΕΠΑΛ Νικιτθσ 

 
Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ  

πολιτ. μθχανικόσ - εκπαιδευτικόσ 
Υπεφκυνοσ ΣΔ  

 
            Το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και το 

Κζντρο Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ τθσ 

Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ, ςτα πλαίςια του Τοπικοφ Κεματι-

κοφ Δικτφου «Αειφόροσ Τουριςμόσ» διοργάνωςαν 

Θμερίδα με κζμα «Αειφόρο ςχολείο – αειφόροσ του-

ριςμόσ» τθν Τρίτθ 28 Μαρτίου 2017 και ϊρα 9.00 - 

14.00  ςτο Αμφικζατρο του ΕΡΑΛ Νικιτθσ, που πραγ-

ματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία του Διμου Σικωνίασ 

και του Τουριςτικοφ Οργανιςμοφ Χαλκιδικισ. Θ Θμε-

ρίδα απευκυνόταν ςε εκπαιδευτικοφσ όλθσ τθσ Χαλ-

κιδικισ, ςε μακθτζσ (κυρίωσ) τουριςτικισ ειδικότθ-

τασ, αλλά και ςτθν τοπικι κοινωνία - που αςχολείται 

άμεςα ι ζμμεςα με τον τουριςμό. 

Ειςθγθτζσ ςτθν θμερίδα ιταν ςτο πρϊτο μζ-

ροσ θ Διευκφντρια τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ κ. Αικατερίνθ 

Σςζκου, φιλόλογοσ – ιςτορικόσ, με κζμα «αειφόρο 

ςχολείο: το ςχολείο του μζλλοντόσ μασ», ο πρόεδροσ 

τθσ Επιτροπισ Τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 

Διμου Σικωνίασ κ. τυλιανόσ Κωςτίκασ, με κζμα 

«εναλλακτικόσ τουριςμόσ ςτο Διμο Σικωνίασ», ο 

Ρρόεδροσ του Τουριςτικοφ Οργανιςμοφ Χαλκιδικισ 

και τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων κ. Γρθγόριοσ Σάςιοσ, με 
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κζμα «Η αειφόροσ ανάπτυξθ προχπόκεςθ για τθν 

επιμικυνςθ  τθσ τουριςτικισ περιόδου ςτθ Χαλκιδι-

κι», ο Υπεφκυνοσ ΣΕΡ του ΚΕΣΥΡ Ρολυγφρου κ. 

Φίλιπποσ Κουτςάκασ, πλθροφορικόσ, με κζμα 

«Tουριςμόσ: εκπαιδευτικζσ επιλογζσ και επαγγελ-

ματικζσ προοπτικζσ», ο Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δρα-

ςτθριοτιτων ΔΔΕ Χαλκιδικισ κ. Αριςτείδθσ Κων-

ςταντινίδθσ, πολιτικόσ μθχανικόσ, με κζμα 

«Σφνδεςθ ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ ςτθν 

ςτρατθγικι τθσ αειφορίασ ςτον τουριςμό, μζςω 

των Προγραμμάτων Σχολικών Δραςτθριοτιτων και 

του ΤΘΔ «αειφόροσ τουριςμόσ»». 

Στο δεφτερο μζροσ ειςθγθτζσ ιταν θ υπεφ-

κυνθ Κ.Ρ.Ε. Ζδεςςασ –Γιαννιτςϊν κ. οφία Θεοδω-

ρίδου, με κζμα «Διαβουλευόμαςτε και ςχεδιάηου-

με εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ για τον αειφόρο 

τουριςμό ςτον τόπο μασ», θ κ. Ελζνθ Ηουμπουλί-

δου, εκπαιδευτικόσ ειδικ. Τουριςτικϊν Επιχειριςε-

ων των ΕΡΑΛ Νικιτθσ και ΛΕΚ Νζων Μουδανιϊν, με 

κζμα «Αειφορία και τουριςμόσ», ο Διευκυντισ του 

ΔΛΕΚ Ν. Μουδανιϊν κ. Π. Ηαγκλιβερινόσ και ςπου-

δαςτζσ ειδικ. Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων & 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ και Στζλεχοσ Ξενοδοχεια-

κϊν μονάδων του ΙΕΚ Νζων Μουδανιών, με πα-

ρουςίαςθ τουριςτικοφ πακζτου «Μία εναλλακτικι 

πρόταςθ: Fall in Halkidiki» και μακθτικισ εργαςίασ 

«Αρχαιολογικοί χώροι και μουςεία τθσ Χαλκιδι-

κισ», θ εκπαιδευτικόσ κ. Κανζλλα κολίδου, οικο-

νομολόγοσ, και μακθτζσ του ΕΠΑΛ Νικιτθσ, με πα-

ρουςίαςθ προγράμματοσ Αγωγισ Σταδιοδρομίασ 
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«Σαλτςιάμο» και Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ e-

twinning «Walk with us to know us» -ςχετικό με περι-

πατθτικό τουριςμό, ςυνζχιςε θ εκπαιδευτικόσ κ. Μα-

ρία Ρουςοποφλου, πλθροφορικόσ, που παρουςίαςε 

το πρόγραμμα Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων του Γυμναςίου 

Νικιτθσ με κζμα «Ιςτορία και παραδοςιακι αρχιτε-

κτονικι ςτο παλιό χωριό τθσ Νικιτθσ». Ακολοφκθςε ο 

κ. Βαςίλθσ Καραγιάννθσ, μακθματικόσ, που παρου-

ςίαςε τα προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευ-

ςθσ του ΕΡΑΛ Καςςάνδρασ «Καςςανδρινά δαςικά 

μονοπάτια», που υλοποιοφν επί ςειρά ετϊν με τον κ. 

Σπφρο Γκατηογιάννθ, φυςικό.         

Ωσ Ραράλλθλθ Δράςθ τθσ Θμερίδασ αποτζλε-

ςε θ Ζκκεςθ Φωτογραφίασ με κζμα «θ άγνωςτθ 

Χαλκιδικι των αντικζςεων», μια παρουςίαςθ μακθ-

τικϊν φωτογραφιϊν από τον ομϊνυμο Διαγωνιςμό 

Φωτογραφίασ τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ τθσ περαςμζνθσ 

ςχολικισ χρονιάσ. 

Θ θμερίδα κεωροφμε πωσ πζτυχε απόλυτα 

τον αρχικό ςτόχο τθσ, να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό 

βιμα ςυνεργαςίασ των ςχολείων - και ειδικά των Ε-

ΡΑΛ - με τθν τοπικι κοινωνία, Διμουσ και επιχειρθ-

ματίεσ. Επίςθσ θ δθμιουργικι εναςχόλθςθ των μακθ-

τϊν με το κφριο αντικείμενο τθσ μελλοντικισ τουσ 

εργαςίασ - τον τουριςμό - και μάλιςτα με ςτοιχεία 

ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ και πολιτι-

ςμοφ, πι- ςτεφουμε 

πωσ ςυμ- β ά λ λ ε ι 

ςθμαντικά ςτθν προ-

οτικι για μια βιϊςι-

μ θ  – α ε ιφ όρ α 

τουριςτικι ανάπτυξθ 

ςτθν περι- οχι. 
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«Πολιτιςτικι διαδρομι – υνάντθςθ ςχο-

λικών ομάδων ςτθ Γαλάτιςτα»  
του Αριςτείδθ Κωνςταντινίδθ, Υπεφκυνου 
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Χαλκιδικισ 

 
 H Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Χαλκιδικισ ςυμμετείχε ςφςςωμθ ςτθν επιτυχθμζνθ 

Συνάντθςθ Σχολείων του Διμου Ρολυγφρου  τθν 

Σετάρτθ 17 Μαΐου 2017 ςτθ Γαλάτιςτα Χαλκιδι-

κισ, επζτειο θμζρα τθσ ζναρξθσ τθσ Επανάςταςθσ 

του 1821 ςτθ Χαλκιδικι από τον Εμμανουιλ Ραπά. 

Τθν εκδιλωςθ οργάνωςε το Γραφείο Σχολικϊν  

Δραςτθριοτιτων Χαλκιδικισ, ςτο πλαίςιο τθσ πα-

ρουςίαςθσ Ρρογραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτι-

των και των δράςεων του Τοπικοφ Κεματικοφ Δι-

κτφου «αειφόροσ τουριςμόσ», με τθ ςυνεργαςία 

του Γυμναςίου ΛΤ Γαλάτιςτασ και τοπικϊν φορζων 

(Σφλλογοσ Νεολαίασ Γαλάτιςτασ, Σφλλογοσ Γονζων-

κθδεμόνων, Διμοσ Ρολυγφρου). Οι μακθτικζσ ομά-

δεσ των ςυμμετεχόντων ςχολείων του Διμου Ρο-

λυγφρου (Γυμνάςια Γαλάτιςτασ, Ραλαιόχωρασ, Ρο-

λυγφρου) ζκαναν παρουςίαςθ των προγραμμάτων 

ΣΔ που ολοκλιρωςαν, ςυμμετείχαν ενεργά και με 

ενκουςιαςμό ςε βιωματικά παιχνίδια και εναλλα-

κτικι ξενάγθςθ ςε μια «πολιτιςτικι διαδρομι ςτθ 

Γαλάτιςτα».  

 Εκτόσ από ςυνάντθςθ μακθτικϊν ομάδων, 

εκπαιδευτικϊν και φορζων, αποτζλεςε μια ολο-

κλθρωμζνθ πρόταςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ, 

ςτα πλαίςια προγράμματοσ Σ.Δ., με ςτόχο να λει-

τουργιςει παραδειγματικά για τθ δθμιουργία - 

ςχεδιαςμό ενόσ αςτικοφ περιβαλλοντικοφ μονοπα-

τιοφ ι μιασ πολιτιςτικισ διαδρομισ. Συγκεκριμζνα 

πρόκειται για χαρακτθριςτικό παράδειγμα αξιοποί-

θςθσ και ανάδειξθσ των βυηαντινϊν μνθμείων 

(όπωσ ο Βυηαντινόσ Ρφργοσ Γαλάτιςτασ), τθσ παρα-

δοςιακισ αρχιτεκτονικισ, του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, 

αλλά και βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

(όπωσ τα παιχνίδια προςανατολιςμοφ), ςτα πλαίςι-
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α τθσ εκπαίδευςθσ για το περιβάλλον και τθν αειφο-

ρία.  

       

   

Ζγινε δθμιουργικι αξιοποίθςθ ςεμιναρίων, υλικοφ 

και γνϊςεων του ΕΚΔ του ΚΡΕ Βιςτωνίδασ 

«Ρροςανατολιςμόσ – orienteering», του ΕΚΔ του ΚΡΕ 

Μαρϊνειασ «ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε4 

και Ε6», των προγραμμάτων πολλϊν ΚΡΕ (Αρναίασ, 

Ανατ. Ολφμπου, Κόνιτςασ, Κορδελιοφ, Ζδεςςασ), τθσ 

ειδικότθτασ «Δομικϊν  Ζργων και Γεωπλθροφορικισ» 

του ΕΡΑΛ Ρολυγφρου, του ΤΚΔ τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ 

«αειφόροσ τουριςμόσ» και των ΤΡΕ.  

 Θ βαςικι ξενάγθςθ ςτον παραδοςιακό οικι-

ςμό ζγινε από το Σφλλογο Νεολαίασ, για μια πρϊτθ 

γνωριμία με τθν ιςτορία, τθν αρχιτεκτονικι, τθν πα-

ράδοςθ, τθ λαογραφία και τα αξιοκζατα. Ζπειτα ακο-

λοφκθςε ςε μικρζσ ομάδεσ ξενάγθςθ ςτο Βυηαντινό 

Ρφργο από Αρχαιολόγο τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων 

Χαλκιδικισ και Αγίου Προυσ. Στα πλαίςια των παιχνι-

διϊν προςανατολιςμοφ και γνϊςεων ζγινε χωριςμόσ 

ςε ομάδεσ και περιιγθςθ - εξερεφνθςθ  ςε τρεισ δια-

δρομζσ, ςαν «κυνιγι χαμζνου κθςαυροφ» ςτα ςοκά-

κια τθσ Γαλάτιςτασ, που ςυντόνιςε ο Υπεφκυνοσ Σχο-

λικϊν Δραςτθριοτιτων. Στόχοσ ιταν να αναπτυχκοφν 

μια ςειρά δεξιότθτεσ ςτουσ μακθτζσ, αλλά και μια 

ψυχαγωγικι και ςε βάκοσ γνωριμία με τον τόπο 

(μνθμεία – αρχιτεκτονικι κλθρονομιά – παράδοςθ – 

τοπικι ιςτορία). Στο παιχνίδι αξιολογείται θ ταχφτθτα 

τθσ ολοκλιρωςθσ και θ ορκότθτα προςανατολιςμοφ 

και εφρεςθσ των ςθμείων τθσ κάκε διαδρομισ, κακϊσ 

και οι ςωςτζσ απαντιςεισ γνϊςεων –γρίφων. Ηθτεί-

ται επίςθσ θ φωτογραφικι τεκμθρίωςθ και θ χαρτο-

γράφθςθ των διαδρομϊν. Αυτζσ λειτουργοφν ωσ α-

φόρμθςθ  για αυτοςχεδιαςτικά δρϊμενα ι/και για 

ποικίλα καλλιτεχνικά εργαςτιρια (φωτογραφίασ, βί-
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ντεο, ηωγραφικισ,  κεάτρου, μουςικισ) που κα 

μποροφςαν να ακολουκιςουν.  

    

   Ωςτόςο ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ ακο-

λοφκθςε ςτθ Δθμαρχιακι αίκουςα θ παρουςίαςθ  

τθσ «πολιτιςτικισ διαδρομισ ςτθ Γαλάτιςτα» και 

τθσ πρόταςθσ ανάπτυξισ τθσ, όπωσ και θ παρουςί-

αςθ των   προγραμμάτων ΣΔ από μακθτζσ των ςχο-

λείων. Θ εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με πλοφςιο κζ-

ραςμα – παραδοςιακό γλζντι με ηωντανι μουςικι 

ςτθν κεντρικι Ρλατεία, με τθν ευγενικι χορθγία 

του Διμου Ρολυγφρου και αρκετϊν τοπικϊν επι-

χειριςεων. 

Στθν εκδιλωςθ μασ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ 

ο Διμαρχοσ Ρολυγφρου και αντιδιμαρχοι, θ Διευ-

κφντρια τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ, Σχολικοί Σφμβουλοι, 

οι Διευκυντζσ των τριϊν ςχολείων και αρκετοί εκ-

παιδευτικοί, κακϊσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί κε-

ςμικοί φορείσ: εκπρόςωποσ τθσ ΕΛΜΕ, ο υπεφκυ-

νοσ ΚΕΣΥΡ, θ υπεφκυνθ ΣΣΝ, οι υπεφκυνοι ΚΕΡΛΘ-

ΝΕΤ. Ρολφ ςθμαντικό και ελπιδοφόρο ιταν πωσ 

αναπτφχκθκαν ςυνεργαςίεσ και υπιρξε ςυμμετοχι 

και διάχυςθ ςτθν τοπικι κοινωνία, θ οποία αγκά-

λιαςε το όλο εγχείρθμα.  
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Τεύτος 3ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

  Επιμορφωτικι Θμερίδα για τα προγράμμα-
τα από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ 

 
Βαςίλειοσ τεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Ρραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία θ ενθ-

μερωτικι-επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα 

«Επιμορφωτικά Προγράμματα για τθν Ελλθνικι Δθ-

μόςια Διοίκθςθ από το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ 

του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτο-

διοίκθςθσ» τθν Ραραςκευι 26 Μαΐου 2017 και ϊρεσ 

12:00 – 14:00 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του 1ου 

Γυμναςίου Μουδανιϊν. Στθν Θμερίδα ειςθγθτζσ ιταν 

τα ςτελζχθ του Ρεριφερειακοφ Λνςτιτοφτου Επιμόρ-

φωςθσ Κεςςαλονίκθσ (Ρ.ΛΝ.ΕΡ.Κ.) που ζχει τθν ευ-

κφνθ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ όλων των επι-

μορφωτικϊν προγραμμάτων του Λνςτιτοφτου Επι-

μόρφωςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Β. Ελλάδασ. 

Συγκεκριμζνα : ο κ. Ματςοφκασ Βαςίλειοσ, Υπεφ-

κυνοσ Σπουδϊν και Ζρευνασ του Ρ.ΛΝ.ΕΡ.Κ. και  

θ κ. Καςςελοφρθ Ελζνθ, Υπεφκυνθ Σπουδϊν και 

Ζρευνασ του Ρ.ΛΝ.ΕΡ.Κ.. Τθν Θμερίδα παρακολοφ-

κθςαν 25 ςυνάδελφοι από όλεσ τισ βακμίδεσ Εκ-

παίδευςθσ. Ευχαριςτοφμε το 1ο Γυμνάςιο Μουδα-

νιϊν και προςωπικά τθ διευκφντρια κ. Σςουλουβι 

για τθν άψογθ οργάνωςθ και φιλοξενία τθσ Θμερί-

δασ, κακϊσ και τουσ υναδζλφουσ που τθν παρα-

κολοφκθςαν και ςυμμετείχαν ενεργά. Διοργανωτζσ 

ιταν το Κζντρο Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολο-

γιϊν (ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ.) Χαλκιδικισ, θ Διεφκυνςθ Δευ-

τεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, ο Σφμβου-

λοσ Ρλθροφορικισ Δ.Ε. Χαλκιδικισ και το 1ο Γυ-

μνάςιο Μουδανιϊν.  
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Τεύτος 3ο 

 
«ΑΦΑΛΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΕΦΘΒΕΙΑ:  

ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΜΕΛΕΣΩΝ  
ΠΕΡΙΠΣΩΘ» 

 
ΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ, Θ ΠΑΡΟΤΙΑΘ,  

Θ ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ 
 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
Ρρζςβειρα Ακαδθμίασ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

 
Από το 2004-2011 το τότε Γραφείο Αγωγισ Υγείασ 

τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ που είχα αναλάβει, υλοποίθςε 
πολλζσ θμερίδεσ, ςεμινάρια και επιμορφωτικζσ δρά-
ςεισ για μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ, με 
ςτόχο τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο και τθν 
πρόλθψθ των προβλθμάτων 
που ιδθ διαφαίνονταν ς’ αυ-
τό. 

Από το 2012, που ιδρφ-
κθκε ο Συμβουλευτικόσ Στακ-
μόσ Νζων Χαλκιδικισ, υλο-
ποιείται κάκε χρόνο ςεμινά-
ριο εκπαιδευτικϊν, λίγο πριν 
τον εορταςμό τθσ Θμζρασ 
Αςφαλοφσ Διαδικτφου, που 
γιορτάηεται παγκόςμια τθ 
δεφτερθ θμζρα τθσ δεφτερθσ 
εβδομάδασ του δεφτερου 
μινα του χρόνου. Τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 ο ε-
ορταςμόσ ςυνζπεςε τθν Τρίτθ 7 Φεβρουαρίου 2017. 

Στόχοσ των ςεμιναρίων είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ 
και θ δραςτθριοποίθςθ για τθν Θμζρα αυτι μζςα ςτα 
ςχολεία. Ο εορταςμόσ φυςικά αποτελεί μόνο μια α-
φορμι για ςυμμετοχι και δράςθ και εννοείται βζβαι-
α ότι κάκε μζρα είναι και πρζπει να είναι θμζρα α-
ςφαλοφσ διαδικτφου. 

Τα ςεμινάρια αυτά των εκπαιδευτικϊν ιταν πά-
ντα βιωματικά, με εφαρμογι πολλϊν μεκόδων τθσ 
ενεργθτικισ μάκθςθσ. Κατά τθ διάρκεια των ςεμινα-
ρίων, αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ των δράςεων για 
το αςφαλζσ διαδίκτυο μζςα ςτο ςχολείο, ςε ςυηιτθ-

ςθ που είχα με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυμπεράναμε 
ότι, θ τεχνικι τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, γνωςτι ωσ 
«μελζτθ περίπτωςθσ», αγγίηει ιδιαίτερα τα παιδιά, 
προκαλεί ενεργθτικι ςυμμετοχι και ζχει κετικά 
αποτελζςματα. 

Λόγω του παγετοφ του Λανουαρίου 2017 και 
ενϊ τα ςχολεία παρζμεναν κλειςτά,  υπιρχε κίνδυ-
νοσ το ςεμινάριο να ακυρωκεί. Ζτςι κεϊρθςα κα-
λό, αφοφ ιταν αδφνατον να γίνει το ςεμινάριο δια 
ηϊςθσ, να γίνει διαδικτυακά. Στα μζςα Λανουαρίου, 
μετά από τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, δθμιουργικθκε θ ομάδα και ξεκί-
νθςε θ επιμόρφωςθ.     

Χρθςιμοποίθςα τθ ςφγχρονθ τεχνολογία και 
μζςα ςε ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ δθμιοφργθ-
ςα μια μυςτικι ομάδα για επικοινωνία και ανάρτθ-
ςθ  εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αλλά ςυγχρόνωσ και το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον ίδιο ςκοπό. Σε 
ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ απογευματι-
νζσ και με ςτακερό χρονικό προγραμματιςμό ζγινε 

θ ανάρτθςθ και θ απο-
ςτολι των αρχείων μιασ 
απλισ και εφλθπτθσ κεω-
ρθτικισ προςζγγιςθσ. 
Θ κεωρία αςχολικθκε με 
τα κυριότερα προβλιμα-
τα των εφιβων με το δια-
δίκτυο, που είναι: Διαδι-
κτυακι αποπλάνθςθ, Δια-
δικτυακόσ εκφοβιςμόσ, 
Διαδικτυακόσ εκιςμόσ και 
Δθμοςιοποίθςθ προςωπι-
κϊν δεδομζνων. 

Συγχρόνωσ ακολουκοφςαν μελζτεσ περίπτω-
ςθσ, που τισ είχα δθμιουργιςει και χρθςιμοποιιςει 
ςε προθγοφμενα ςεμινάρια και είχαν αξιολογθκεί 
κετικά. Επιπρόςκετα δόκθκαν αξιόλογα βίντεο, 
ανάλογα με το διαδικτυακό πρόβλθμα. 

Με βάςθ τον «Οδθγό Δθμιουργίασ Μελζτθσ 
Ρερίπτωςθσ» που ςυνζταξα, οι εκπαιδευτικοί τθσ 
ομάδασ ςυνζγραψαν δικζσ τουσ μελζτεσ περίπτω-
ςθσ, ατομικά ι ςε ομάδα 2-3ατόμων, πάνω ςτα 
ςθμαντικότερα προβλιματα χριςθσ του  διαδικτφ-
ου από τουσ εφιβουσ. Μετά τισ μικροδιορκϊςεισ, 
ο κάκε εκπαιδευτικόσ εφάρμοςε ςε τμιματα του 
ςχολείου του τισ μελζτεσ περίπτωςθσ που ζπλαςε 
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ο ίδιοσ, ςυμμετζχοντασ ζτςι ςτθν Θμζρα Εορταςμοφ 
του Αςφαλοφσ Διαδικτφου και ενεργοποιϊντασ τα 
παιδιά. Στθ ςυνζχεια ζκανε τθν (αυτο)αξιολόγθςθ τθσ 
όλθσ εφαρμογισ, δθλαδι πϊσ κρίνει τθν εφαρμογι 
τθσ κάκε μελζτθσ περίπτωςθσ μζςα ςτθν τάξθ: Είχε 
επιτυχία; Εκφράςτθκαν τα παιδιά; Βρικαν ενδιαφζ-
ρον το κζμα; Υπιρχαν ςθμεία που χρειάηεται να αλ-
λαχκοφν;  

Στο τζλοσ κάκε εκπαιδευτικόσ κατζκεςε τα απο-
τελζςματα και ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι μελζτεσ ωσ 
καλζσ πρακτικζσ,  εντάχκθκαν  ς’ ζνα βιβλίο εκπαι-
δευτικοφ χαρακτιρα, που αποτελεί το παράγωγο του 
ςεμιναρίου.  

 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΚΑΛ ΕΦΘΒΕΛΑ:  

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΚΑΛ ΕΦΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΕΛΡΤΩΣΘ 
Καλζσ Ρρακτικζσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ   

(ISBN: 978-960-99141-8-5) 
 
Κεωρϊ ότι είναι ζνα ι-
διαίτερα χριςιμο υλικό, 
με κεωρία και μελζτεσ 
περίπτωςθσ ςθμαντικϊν 
προβλθμάτων του διαδι-
κτφου, κατάλλθλο για τθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαί-
δευςθ. Αποτελεί προςω-
πικι ςυγγραφι των επι-
μορφωμζνων και ευαι-
ςκθτοποιθμζνων εκπαι-
δευτικϊν, με πρακτικι 
εφαρμογι των μελετϊν 

περίπτωςθσ μζςα ςτθν τάξθ. Αξιολογικθκε κετικότα-
τα από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και οδιγθςε 
ςε αξιόπιςτα ςυμπεράςματα. Το βιβλίο ζχει λάβει 
ζγκριςθ από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Κρθςκευμάτων (Αρ.Ρρωτ. Φ13.1/106331/Δ2/26-06-
2017) και ζγκριςθ από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ 
Ρολιτικισ  (Αρ. πρωτ. 24/08-06-2017), ωσ παιδαγωγι-
κά κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό/βιβλίο. 

Από πλευράσ μου κεωρϊ μεγάλθ ανάγκθ να ανα-
φζρω:  

Τθν απόλυτθ ςυνζπεια των εκπαιδευτικϊν - 
μελϊν τθσ ομάδασ ςτισ απαιτιςεισ του ςεμιναρίου. 
Τισ εξαιρετικζσ εργαςίεσ τουσ - μελζτεσ περιπτϊςεων. 
Τθ καυμάςια ςυνεργαςία μασ, τθ δθμιουργικι επι-

Τεύτος 2ο 

κοινωνία μασ και τθν καλι διάκεςθ όλων για ςυνζ-
χιςθ του προγράμματοσ. 

Με αλφαβθτικι ςειρά οι εκπαιδευτικοί και τα 
ςχολεία ςτα οποία υλοποίθςαν το πρόγραμμα εί-
ναι: 
- Αικατερίνθ Αβζρθ: Γυμνάςιο Πολυγφρου, Γυμνά-
ςιο Γαλάτιςτασ, Γυμνάςιο Ραλαιόχωρασ  
- Ελζνθ Ανκοποφλου: Γυμνάςιο Ορμφλιασ 
- Νικόλαοσ Γιαννιόσ: ΕΠΑΛ Νικιτθσ  
- Δανάθ Καηαντηι: Γυμνάςιο- Λ.τ. Ν.Μαρμαρά  
- Μαρία Καρφοποφλου: ΓΕΛ Αρναίασ  
- Χριςτίνα Κοφρφαλθ: ΓΕΛ Ν.Καλλικράτειασ  
- Βαςιλικι Λάηου: ΕΠΑΛ Νικιτθσ  
- Ελζνθ Λζττα: ΓΕΛ Αρναίασ 
- Αναςταςία Λιβάνου: 1ο Γυμνάςιο Ν.Μουδανιϊν 
- Ιωάννθσ Μπακατάρθσ: Γυμνάςιο Καςςάνδρασ 
- τυλιανι Μπαλοφςθ:  2ο Γυμνάςιο Ν.Μουδανιϊν 
- Ιωάννθσ Οικονομοφδθσ: Γυμνάςιο Ορμφλιασ 
- Αικατερίνθ Παπακωνςταντίνου: 1ο Γυμνάςιο 
Ν.Μουδανιϊν 
- Μακρίνα Ροφςθ: Γυμνάςιο Καςςάνδρασ 
- Μαρία Ρουςοποφλου: Γυμνάςιο Νικιτθσ 
- Αναςταςία άγγου: Γυμνάςιο - ΓΕΛ Ορμφλιασ 
- Ζαφειροφλα Σςουλουβι: 1ο Γυμνάςιο 
Ν.Μουδανιϊν 

Το βιβλίο δεν πωλείται, αλλά κυκλοφορεί δω-
ρεάν ωσ e-book, με τθν επιςιμανςθ να γίνεται α-
ναφορά ςτουσ δθμιουργοφσ του, αν μζροσ ι όλο 
χρθςιμοποιθκεί.  Ζνα αντίτυπο του βιβλίου προ-
ςφζρκθκε ςτθ βιβλιοκικθ κάκε ςχολείου τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ, με τθν ευγενικι χορθγία Συλλόγων Γο-
νζων και Κθδεμόνων, Συλλόγων Διδαςκόντων, Σχο-
λικϊν Επιτροπϊν. Οι χορθγίεσ προζρχονται από τα 
ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτο ςυγκεκριμζνο επι-
μορφωτικό πρόγραμμα και ςτα οποία οι εκπαιδευ-
τικοί τθσ ςυγγραφικισ  ομάδασ υλοποίθςαν τισ με-
λζτεσ περίπτωςθσ ςτισ τάξεισ τουσ. Αλφαβθτικά, ςε 
ςχζςθ με το όνομα του ςχολείου, οι χορθγοί είναι: 
- φλλογοσ Διδαςκόντων ΓΕΛ Αρναίασ 
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Γυμναςίου Γα-
λάτιςτασ 
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Γυμναςίου Κας-
ςάνδρασ 
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων ΓΕΛ 
Ν.Καλλικράτειασ 
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- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Γυμναςίου – Λ.Σ. 
Ν.Μαρμαρά 
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων  1ου Γυμναςίου 
Ν.Μουδανιϊν  
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων  2ου Γυμναςίου 
Ν.Μουδανιϊν 
- φλλογοσ Διδαςκόντων Γυμναςίου Νικιτθσ  
- φλλογοσ Διδαςκόντων ΕΠΑΛ Νικιτθσ  
- Ενιαία χολικι Επιτροπι Γυμναςίου και ΓΕΛ Ορμφλι-
ασ 
- φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Γυμναςίου Πολυ-
γφρου 

Τθν Ρζμπτθ 15 Λουνίου 2017, 10.00 π.μ.-13.00 
μ.μ., ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ, ςτον 
Ρολφγυρο, ςε φιλικό και ςυναδελφικό κλίμα, ζγινε θ 
επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για τθν παρουςίαςθ του 
βιβλίου και του αντίςτοιχου προγράμματοσ του Σ.Σ.Ν. 
με τίτλο: ''Αςφαλζσ Διαδίκτυο και Εφθβεία: Δθμιουρ-
γία και Εφαρμογι Μελετϊν Ρερίπτωςθσ / Καλζσ Ρρα-
κτικζσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ''. Θ επιμορ-
φωτικι ςυνάντθςθ ζγινε με άδεια του ΥΡΡΕΚ και Αρ. 
Ρρωτ.  Φ21/95504/Δ2/ 08-06-2017. 

Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ: Ο 
πατιρ Ραντελειμων ωσ Εκπρόςωποσ του Μθτροπο-

λίτθ, θ Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ κ. Αικατερίνθ Τςζκου, θ Ρροϊςταμζνθ 
Εκπαιδευτικϊν Κεμάτων κ. Ηωι Τςίκλου, ο Υπεφκυ-
νοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων κ. Αριςτείδθσ Κωνςτα-
ντινίδθσ, Διευκυντζσ-Διευκφντριεσ των ςχολείων τθσ 
Δ.Δ.Ε., εκπαιδευτικοί, γονείσ και εκπρόςωποι φορζων 
ςυνεργαςίασ. 

Για εμάσ, που αποτελοφμε τθ ςυγγραφικι ομάδα, 
ςθμαςία ζχει το ςυγκεκριμζνο βιβλίο να προςφζρει, 
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ζςτω και ελάχιςτα, ςτον μεγάλο αγϊνα πρόλθψθσ 
και αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων του διαδικτφου 
ςτουσ εφιβουσ. Θ χριςθ του διαδικτφου εγκυμο-
νεί κινδφνουσ για όλεσ και όλουσ μασ και για κάκε 
θλικία. Θ εφθβεία όμωσ είναι θ θλικιακι ομάδα, 
που θ ιδιαιτερότθτα των χαρακτθριςτικϊν τθσ τθν 
κακιςτά ευάλωτθ ςε πολλοφσ κινδφνουσ και ςε 
αυτοφσ τουσ διαδικτφου.  

Γιατί θ εφθβεία: Είναι ανϊριμθ ςτθν κρίςθ, 
ζχει μειωμζνθ αντίςταςθ, εμπιςτεφεται εφκολα, 
παρουςιάηει εμμονζσ, ζχει άγνοια κινδφνου, χα-
ρακτθρίηεται από ζντονο μιμθτιςμό, είναι ριψο-
κίνδυνθ, νιϊκει ςυναιςκθματικά κενά, αναηθτά 
γνωριμίεσ, ζχει ερωτικά ςκιρτιματα, χρειάηεται 
επιβεβαίωςθ,  παρουςιάηει χαμθλι αυτοπεποίκθ-
ςθ, δεν βρίςκει αρκετζσ διεξόδουσ διαςκζδαςθσ, 
κζλει να ανικει ςε ομάδεσ ομοίων, παραςφρεται 
εφκολα, αρζςει τισ υπερβολζσ, κζλει να μοιάηει 
με τουσ ςυνομθλίκουσ τθσ, ςυναρπάηεται με το 
καινοφργιο, μακαίνει εφκολα τθ χριςθ νζων τε-
χνολογιϊν, απομακρφνεται από τουσ γονείσ, δυ-
ςκολεφεται με τα όρια, κ.ά.  

Οι κίνδυνοι που ελλοχεφουν ςτο διαδίκτυο 
είναι πολλοί, όπωσ:  Εξαπάτθςθ, παρενόχλθςθ, 
πίεςθ, εκβιαςμόσ, διαςτρζβλωςθ, υποκλοπι, επι-
κετικότθτα, υποκριςία, εκφοβιςμόσ, πορνογραφί-
α, τηόγοσ, εξευτελιςμόσ, παραπλθροφόρθςθ, 
προϊκθςθ ουςιϊν, απειλι, αποπλάνθςθ, παιδο-
φιλία, εξάρτθςθ, ρατςιςμόσ, αςζβεια, προπαγάν-
δα, αυτοκτονία, θλεκτρονικό ζγκλθμα, κ.ά. Ο ρό-
λοσ του ςχολείου ςτθν προςταςία, πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που ςτοχεφουν ςτθν 
εφθβεία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ και γι αυτό 
χρειάηεται ενδυνάμωςθ.  

Οι μελζτεσ περίπτωςθσ,  που είναι θ ιδιαιτε-
ρότθτα αυτοφ του βιβλίου, οδθγοφν τα παιδιά 
ςτθν ενεργθτικι μάκθςθ, ςτθ μάκθςθ μζςω τθσ 
ανακάλυψθσ και όχι μζςω τθσ απλισ ακρόαςθσ 
κάποιου εκπαιδευτικοφ  ι κάποιου ειδικοφ επι-
ςτιμονα, προςκεκλθμζνου  ςτο ςχολείο. Θ αυτε-
νζργεια και θ δθμιουργία μελετϊν περίπτωςθσ 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είναι ςτόχοσ προτε-
ραιότθτασ, ςτόχοσ  πρωτοποριακόσ, ςτόχοσ εφι-
κτόσ και κφριοσ ςτόχοσ αυτοφ του επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ, που οδιγθςε ςτθν ζκδοςθ αυτοφ 
του βιβλίου.  
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Τεύτος 3ο 

Και ζτςι με αρ.πρωτ.4466/26-6-2017 απόφαςθ 
τθσ Διευκφντριασ τθσ Δ.Δ.Ε. κ. Αικατερίνθσ Τςζκου 
ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Χαλκιδικισ ιδρφει 
και ςυντονίηει τοπικό κεματικό δίκτυο Αγωγισ και 
Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ με τίτλο ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥ-
Ο ΚΑΛ ΕΦΘΒΕΛΑ και με ςκοπό τθν πρόλθψθ και δια-
χείριςθ των κινδφνων του διαδικτφου ςτθν εφθβεί-
α. Λδρυτικά μζλθ είναι όλθ θ ςυγγραφικι ομάδα 
των εκπαιδευτικϊν. 

Κλείνοντασ κα ικελα να εκφράςω κερμζσ ευ-
χαριςτίεσ ςτθ Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ  
για τθ ςυνεχι υποςτιριξι τθσ, ςτουσ χορθγοφσ τθσ 
ζκδοςθσ του βιβλίου μασ, ςε όλουσ και όλεσ που 
παραβρεθήκαν και μας τίμησαν την ημέρα της πα-

ροσσίασης τοσ βιβλίοσ στον Πολύγσρο. 

Ρροςωπικά ευχαριςτϊ κερμά αυτιν τθν εξαι-
ρετικι ςυγγραφικι ομάδα των εκπαιδευτικϊν του 
προγράμματοσ, που πιρε τ’ όνειρό μου και… το 
απογείωςε! 

 

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

Συμπεραςματικά κα ικελα να καταλιξω ςτισ ε-
ξισ διαπιςτϊςεισ: 

Λ. 
 Θ ενθμζρωςθ 
 Θ ευαιςκθτοποίθςθ  
 Θ δθμιουργία  
 Θ εφαρμογι  
 Θ αξιολόγθςθ 

Αυτοί είναι οι άξονεσ του επιμορφωτικοφ αυτοφ 
προγράμματοσ, με ιδιαίτερα κετικά αποτελζςματα, 
όπωσ είναι θ δθμιουργία, θ ζκδοςθ και θ ζγκριςθ του 
ςυγκεκριμζνου βιβλίου. 

ΛΛ. 
 Ο διαδικτυακόσ χαρακτιρασ τθσ επιμόρ-

φωςθσ  
 Θ εςτίαςθ ςτθ μελζτθ περίπτωςθσ  
 Θ ςυντομία του χρόνου εφαρμογισ τθσ 

ςτθν τάξθ 
 Θ ςυγγραφικι δθμιουργία των εκπαι-

δευτικϊν  
 Θ ενεργοποίθςθ όλων των παιδιϊν μζςα 

ςτθν τάξθ 
Αυτζσ είναι οι ιδιαιτερότθτεσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ. 
ΛΛΛ. 

 Θ επικοινωνία 
 Θ ςυνεργαςία 
 Θ αποδοχι 
 Θ παραγωγι χριςιμου εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ και εγκεκριμζνου από το 
ΥΡ.ΡΕ.Κ. και το Λ.Ε.Ρ. 

 Θ ελεφκερθ διάδοςι του 

Αυτά είναι τα ςθμαντικά ςτοιχεία, που ανοίγουν 

δρόμουσ ςυνζχιςθσ του όλου εγχειριματοσ. 
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Βράβευςθ Γραπτοφ Δοκιμίου του  
Διαγωνιςμοφ για τον Αριςτοτζλθ 

Μαρία Μπογδάνου, ΠΕ06 
Ρροωκιτρια Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων 

 

Στθ Διθμερίδα «Ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Εκπαί-

δευςθ» που πραγματοποιικθκε, ςτα πλαίςια του 

ζτουσ Αριςτοτζλθ, ςτο  Αριςτοτζλειο Ρνευματικό 

Κζντρο τθσ Λεριςςοφ, 1 και 2 Οκτωβρίου 2016 από 

τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλ-

κιδικισ και το Διμο Αριςτοτζλθ, είχε ανακοινωκεί 

θ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ Δοκιμίου ςτα ςχολεία 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Χαλκιδικισ, με κζμα 

τθ φιλοςοφικι κεϊρθςθ του Αριςτοτζλθ που ςυν-

δζει τθν παιδεία με τθν ευδαιμονία του ανκρϊ-

που.  

 Με τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ και τθσ διαδι-

καςίασ βακμολόγθςθσ(1) των Δοκιμίων, οργανϊ-

κθκε και πραγματοποιικθκε ειδικι τελετι βρά-

βευςθσ των μακθτικϊν εργαςιϊν που διακρίκθ-

καν, ςτισ 17 Λουνίου 2017 ςτο  Αριςτοτζλειο Ρνευ-

ματικό Κζντρο τθσ Λεριςςοφ.  

Οφείλουμε από καρδιάσ να ευχαριςτιςουμε 

το Διμο Αριςτοτζλθ για τθν εξαιρετικι ςυνεργα-

ςία μασ, τθν άψογθ φιλοξενία του για τθν οποία 

ακόμθ ςυηθτοφν όςοι παρακολοφκθςαν τθ Διθμε-

ρίδα, αλλά και τθν γενναιοδωρία του προσ τουσ 

διακρικζντεσ μακθτζσ μασ. Θ βράβευςθ των επτά 

πρϊτων με επτά tablet το αποδεικνφει περίτρανα. 

Ευχόμαςτε να υπάρξουν και επόμενεσ κοινζσ 

δραςτθριότθτεσ με το Διμο Αριςτοτζλθ, όπωσ και 

με τουσ άλλουσ Διμουσ του νομοφ Χαλκιδικισ.  

 

 

———————————————————- 
(1) H επιτροπι βακμολόγθςθσ των γραπτϊν δοκιμίων του 

διαγωνιςμοφ : Γεωργιάδθσ Μιχάλθσ (ςχολικόσ ςφμβουλοσ 

Φιλολόγων), Κοφρφαλθ Χριςτίνα (Διευκφντρια  ΓΕΛ Ν. Καλ-

λικράτειασ, Φιλόλογοσ), Αλεξανδρίδθσ Αλζξανδροσ 

(Υποδιευκυντισ ΓΕΛ Καςςάνδρασ, Φιλόλογοσ), Τηιϊτηιου 

Ανδρομάχθ (Φιλόλογοσ), Καραμπατάκθ Μαρία (Φιλόλογοσ)  

Τεύτος 3ο 

Αποτελζςματα : 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Ορειβατικι – Περιπατθτικι Ομάδα Γραφείου 

Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 
 

Θ προςπάκεια δθμιουργίασ ορειβατικισ – περι-

πατθτικισ  ομάδασ του Γραφείου Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

μπορεί αρχικά να αντιμετωπίςτθκε με κυμθδία, αλλά 

μετά τθν πρϊτθ τθσ εξόρμθςθ προσ «κατάλθψθ» του 

λόφου του Ρροφιτθ Θλία ςτον Ρολφγυρο (δεν τα κα-

τάφερε λόγω ζλλειψθσ χρόνου, βλ. ΡΥΣΔΕ), βρικε 

πολλοφσ πρόκυμουσ να ςυμμετζχουν ςτθ επόμενθ 

δράςθ τθσ.  

Θ ομάδα βρίςκεται υπό τθν «επίβλεψθ» τθσ 

ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ του Γραφείου, τουσ γυμνα-

ςτζσ Γ. Βαςιλάκθ και Κ. Χριςτοποφλου, και επεξεργά-

ηεται νζεσ ιδζεσ και προτάςεισ. Ετοιμαςτείτε! 

Τεύτος 3ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Τεύτος 3ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 

ΟΜΑΔΑ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ, ΕΝΑ 
ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Κατερίνα Χριςτοποφλου 

Υπεφκυνθ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ 
 
Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ 2016 – 2017, 

κεωροφμε ότι κα πρζπει  να προβοφμε ςε ζναν 
απολογιςμό, για να επιςθμάνουμε και τισ ςθμα-
ντικζσ ςτιγμζσ και τισ προκλιςεισ που κλθκικαμε 
να διαχειριςτοφμε. Εξάλλου, ο απολογιςμόσ εί-
ναι ο αςφαλζςτεροσ οδθγόσ για το μζλλον… 

Θ Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ και θ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
Χαλκιδικισ διοργάνωςαν αγϊνεσ ατομικϊν και 
ομαδικϊν ακλθμάτων και ςτα Λφκεια και ςτα 
Γυμνάςια. Επίςθσ, ομάδεσ και μακθτζσ των ςχο-
λείων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςυμμετείχαν ςε αγϊ-
νεσ Βϋ και Γϋ φάςθσ. Αναλυτικά: 

1. Πρωτάκλθμα καλακοςφαίριςθσ  μακθ-
τριών - μακθτών Λυκείων: 15-12-2016 ζωσ 22-
12-2016. 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα μα-
κθτριϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του 
Γ.Ε.Λ. Αγίου Νικολάου, θ οποία ςυμμετείχε ςτουσ 
Ρεριφερειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φάςθσ  που πραγμα-
τοποιικθκαν ςτθν Κατερίνθ ςτισ  16 Μαρτίου 
2017. 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα μα-
κθτϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του Γ.Ε.Λ. 
Ρολυγφρου, θ οποία ςυμμετείχε ςτουσ Ρεριφε-
ρειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φάςθσ  που πραγματοποιι-
κθκαν ςτθν Κατερίνθ ςτισ  16 Μαρτίου 2017. 

2. Πρωτάκλθμα Πετοςφαίριςθσ μακθτριών 
– μακθτών Λυκείων: 14-3-2017 ζωσ 27-3-2017 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα μα-
κθτριϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του 
Γ.Ε.Λ. Καςςάνδρασ, θ οποία ςυμμετείχε ςτουσ 
Ρεριφερειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φάςθσ  που πραγμα-
τοποιικθκαν ςτθν Κατερίνθ ςτισ  29-3-2017. 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα μα-
κθτϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του Γ.Ε.Λ. 
Ν. Μουδανιϊν, θ οποία ςυμμετείχε ςτουσ Ρερι-
φερειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φάςθσ  και ζφκαςε μζχρι 
τουσ προθμιτελικοφσ του 1ου ομίλου (Γϋ φάςθ), 

αποκλείοντασ διαδοχικά τισ ομάδεσ τθσ Κατε-
ρίνθσ, των Σερρϊν, τθσ Λάριςασ και τθσ Χαλκί-
δασ. Θ ομάδα των μακθτϊν του ΓΕ.Λ. Ν. Μου-
δανιϊν τιρθςε για μια ακόμα φορά τθν παρά-
δοςθ των πολφ καλϊν εμφανίςεων ςτουσ Ρα-
νελλινιουσ Αγϊνεσ!

 
Η ομάδα Πετοςφαίριςθσ μακθτών του ΓΕ.Λ. Ν. 

Μουδανιών με τθν ομάδα του 1ου ΓΕ.Λ. Χαλκίδασ, 
ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο των Νζων Μουδανιών 

 
 
4. Πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου μακθτριϊν 

Λυκείων: 2-3-2017 ζωσ 22-3-2017 και Πρωτά-
κλθμα ποδοςφαίρου μακθτϊν Λυκείων: 7-2-
2017 ζωσ 22-3-2017. 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα 
μακθτριϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του 
Γυμναςίου με Λ.Τ. Ρευκοχωρίου,  θ οποία ςυμ-
μετείχε ςτουσ Ρεριφερειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φά-
ςθσ  που πραγματοποιικθκαν ςτθν Κατερίνθ 
ςτισ 29 Μαρτίου 2017 και ςτθν Καρδίτςα ςτισ 
5 Απριλίου 2017. 

Ρρωτακλιτρια ομάδα ςτο πρωτάκλθμα μα-
κθτϊν Λυκείων αναδείχκθκε θ ομάδα του Ε-
ΡΑ.Λ. Ν. Μουδανιϊν, θ οποία ςυμμετείχε ςτουσ 
Ρεριφερειακοφσ αγϊνεσ Βϋ φάςθσ που πραγμα-
τοποιικθκαν ςτθν Κατερίνθ ςτισ 29 Μαρτίου 
2017. 

5. Αγώνεσ Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ  μακθ-
τριϊν – μακθτϊν Λυκείων που πραγματοποιι-
κθκαν ςτον Ρολφγυρο ςτισ 21-3-2017. Μακιτρι-
εσ και μακθτζσ  των Λυκείων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδι-
κισ ςυμμετείχαν ςτουσ Ρεριφερειακοφσ αγϊνεσ 
Βϋ φάςθσ, κατακτϊντασ ςθμαντικζσ διακρίςεισ: 
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Τεύτος 3ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

χρυςό μετάλλιο και Ρανελλινιο ρεκόρ Σχολικϊν 
Αγϊνων ςτθ ςφαιροβολία από τον μακθτι του 
ΕΡΑ.Λ. Ν. Μουδανιϊν Οδυςςζα Μουηενίδθ, χρυςό 
μετάλλιο από  τον μακθτι του Γυμναςίου με Λ.Τ. 
Γαλάτιςτασ Ρανζλα Ηαφείρθ ςτο άλμα τριπλοφν 
και αργυρό μετάλλιο από τον Καπαςακαλίδθ Αρτζ-
μθ του ΕΡΑ.Λ. Ν. Μουδανιϊν ςτον ακοντιςμό. Οι 
μακθτζσ που προκρίκθκαν πιραν μζροσ ςτουσ Ρα-
νελλινιουσ αγϊνεσ Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ που 
πραγματοποιικθκαν ςτθν Ράτρα ςτισ 3 και 4 Μαΐ-
ου 2017. Εκεί ο Μουηενίδθσ Οδυςςζασ κατζκτθςε  
το χρυςό μετάλλιο ςτθ ςφαιροβολία μακθτϊν. 

Οι επιτυχίεσ του Οδυςςζα όμωσ δε ςταμάτθ-
ςαν εκεί: ςτουσ Ρανευρωπαϊκοφσ Αγϊνεσ ακλθτϊν 
κάτω των 20 ετϊν που πραγματοποιικθκαν ςτο 
Γκροςζτο τθσ Λταλίασ κατζκτθςε το χάλκινο μετάλ-
λιο. Αναμφίβολα ο απόφοιτοσ, πλζον, του ΕΡΑ.Λ. 
Ν. Μουδανιϊν είναι μια από τισ μεγάλεσ ελπίδεσ 
του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ! 

 

 

 
 

Ο Οδυςςζασ Μουηενίδθσ, 1οσ Πανελλθνιονίκθσ ςτουσ 
Πανελλινιουσ Αγώνεσ Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ Λυκεί-
ων (αριςτερά) και 3οσ νικθτισ ςτουσ Πανευρωπαϊκοφσ 

Αγώνεσ Κ20 (δεξιά). 

 Στθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρο-
νιάσ,  θ Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ – Ο.Ε.Σ.Α.Δ. διορ-
γάνωςε και άλλουσ, εξίςου ςθμαντικοφσ, αγϊνεσ 
και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Αρχισ γενομζνθσ από τουσ Αγώνεσ Καλακο-
ςφαίριςθσ 3Χ3 μακθτριϊν και μακθτϊν Γυμναςί-
ων, που πραγματοποιικθκαν ςτισ 10 Μαΐου ςτον 
Ρολφγυρο, με τθ ςυμμετοχι των περιςςότερων 
Γυμναςίων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. Οι ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των Γυμναςίων ςυνεχίςτθκαν με 
τουσ Αγώνεσ Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ, ςτισ 18 του 
ίδιου μινα. Και οι δφο διοργανϊςεισ ζτυχαν κερ-
μισ ανταπόκριςθσ από τα ςχολεία και ζδωςαν τθν 
ευκαιρία ςτουσ νεαροφσ μακθτζσ αφενόσ να απο-
κτιςουν τθν εμπειρία ενόσ αγϊνα, αφετζρου να 
ςυναντθκοφν με ςυνομθλίκουσ τουσ από άλλα ςχο-
λεία ςε μια γιορτι του ακλθτιςμοφ. 

 

 
 

Στιγμές από τους αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού 

Γυμνασίων 

 

Στισ 31 Μαΐου πραγματοποιικθκαν  ςτον 
Ρολφγυρο οι χολικοί  αγώνεσ AκλοΠΑΙΔΕΙΑ 
ςτίβου μακθτών και μακθτριών χολείων Ειδι-
κισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ  Π.Ε. 
και  Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ,  ςτο πλαίςιο των 
ετιςιων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων για μακθτζσ ειδι-
κϊν Σχολείων. Οι Αγϊνεσ διοργανϊκθκαν από κοι-
νοφ με το Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Ρολυγφρου και 
τθν Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 
τελοφςαν υπό τθν Αιγίδα του Διμου Ρολυγφρου. 
Ιταν θ πρϊτθ φορά που ζλαβε χϊρα μια τζτοια 
διοργάνωςθ ςτο νομό και αποτζλεςε ξεχωριςτι 
εμπειρία για όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν. Θ ςυμμε-
τοχι από ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ και άλλων Διευ-
κφνςεων ιταν μεγάλθ, όπωσ επίςθσ μεγάλοσ ιταν 
και ο ενκουςιαςμόσ των παιδιϊν. Για να πραγμα-
τοποιθκοφν αυτοί οι τόςο ξεχωριςτοί αγϊνεσ πολ-
λοί ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ 
εργάςτθκαν εκελοντικά ωσ αγωνόδικοσ επιτροπι. 
Κα κζλαμε να τουσ ευχαριςτιςουμε ξανά για τθν 
πολφτιμθ ςυνειςφορά τουσ! 

 
 

  
 

Εικόνεσ από τουσ Περιφερειακοφσ Αγώνεσ Στίβου μα-
κθτών – μακθτριών ΑμεΑ 

 
Θ τελευταία δράςθ ςτθν οποία κα πρζπει να 

αναφερκοφμε είναι θ ςυνδιοργάνωςθ με το Ε-
ΡΑ.Λ. Ρολυγφρου και τον Ακλθτικό Πμιλο Ρολυ-
γφρου του “ΣΟΤΚΑΛΑ – ΠΟΛΤΓΤΡΟ Trail 
Run”. Ο δρόμοσ Βουνοφ – Ρόλθσ πραγματο-
ποιικθκε ςτον Ρολφγυρο τθν Κυριακι 27 Αυ-
γοφςτου, προςφζροντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
τθν εμπειρία μιασ διαδρομισ ςτα μονοπάτια 
του Τςουκαλά και εντόσ πόλεωσ, με τθν εναλλα-
γι του αςτικοφ και ορεινοφ τοπίου. Θ ανζλπιςτα 
μεγάλθ ςυμμετοχι για μια καινοφργια διοργά-
νωςθ, αποτελεί και τθν καλφτερθ διαβεβαίωςθ 
ότι  ο Δρόμοσ Βουνοφ του Ρολυγφρου μπορεί να 
γίνει ετιςιοσ κεςμόσ. 

     Καταμετρϊντασ τα παραπάνω, κα ζλεγε 
κανείσ ότι ο απολογιςμόσ είναι κετικόσ, αν λθφ-
κεί υπόψθ ο αρικμόσ  των ακλθτικϊν δραςτθρι-
οτιτων που πραγματοποιικθκαν και το γεγονόσ 
ότι ςυμπεριζλαβαν  και μακθτζσ Γυμναςίων και 
μακθτζσ ΑμεΑ. Οφείλουμε όμωσ να επιςθμά-
νουμε και τα εξισ: 

Ρρϊτον, για μία ακόμα χρονιά, το χρονο-
διάγραμμα τθσ διεξαγωγισ των Ρανελλινιων 
Ρρωτακλθμάτων Λυκείων ιταν αςφυκτικό. Ρα-
ρόλο τον ζγκαιρο προγραμματιςμό και τθν 
ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ των Αγϊνων Καλακο-
ςφαίριςθσ ιδθ από τισ αρχζσ Δεκεμβρίου, ανζ-
κυψαν διάφορα ηθτιματα, εκτόσ δικαιοδοςίασ 
μασ, που ανζβαλλαν τθν διεξαγωγι των Ρρωτα-
κλθμάτων. Τοφτο είχε ωσ αποτζλεςμα οι αγϊνεσ 
να διεξαχκοφν ςε πολφ ςτενά χρονικά πλαίςια, 
με αλλεπάλλθλουσ αγϊνεσ και πίεςθ που μετα-
κυλιόταν από τον ζναν φορζα ςτον άλλο, δοκι-
μάηοντασ τισ αντοχζσ και τθν υπομονι όλων.  

Δεφτερον, παρόλθ τθν ικανοποιθτικι χρθ-
ματοδότθςθ που ζλαβε θ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χαλκιδικισ 
για το ςχολικό ζτοσ 2016 -2017, δεν υπιρχε θ 
«κεςμικι» - τυπικι  δυνατότθτα από πλευράσ 
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να καλυφκοφν όλεσ οι δαπάνεσ μετα-
κίνθςθσ, ειδικά αυτζσ εκτόσ των ορίων τθσ Διεφ-
κυνςθσ. Τα ςχολεία και οι γονείσ λοιπόν κλικθ-
καν να καλφψουν ιδία δαπάνθ μζροσ των εξό-
δων, κάτι φαινομενικά παράλογο, εφόςον υ-
πιρχαν οι πιςτϊςεισ. 

Τζλοσ, δεν κατζςτθ δυνατό να διοργανω-
κοφν ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα ςχολεία τθσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, λόγω ζλλειψθσ και 
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χρόνου και δυνατότθτασ να καλυφκοφν οι δαπά-
νεσ διεξαγωγισ. Οι αγϊνεσ ζχουν ιδιαίτερα μεγά-
λο αντίκριςμα ςτθ δθμιουργία ακλθτικισ ςυνείδθ-
ςθσ ςτουσ μικροφσ μακθτζσ και αποτελοφν πθγι 
εμπειριϊν γιϋ αυτοφσ. Για το λόγο αυτό αποτελοφν 
μία από τισ βαςικζσ ςτοχεφςεισ τθσ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χαλ-
κιδικισ, που κα προςπακιςουμε να πραγματο-
ποιιςουμε κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ. 

     Κλείνοντασ, κα κζλαμε να κατακζςουμε  ζνα 
«ευχαριςτϊ» προσ όλουσ τουσ  Διευκυντζσ, τουσ ςυ-
ναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικισ Αγωγισ και τουσ 
μακθτζσ για τθ ςυνεργαςία και  τθ ςυμμετοχι. Ελπί-
ηουμε ςε ζνα δθμιουργικό νζο ςχολικό ζτοσ, με Κα-
λοφσ αγϊνεσ! 

5-7 Μαΐου: Συμμετοχι του Υπευκφνου ΣΔ ςτο Επι-
μορφωτικό Σεμινάριο με κζμα «Ανάδειξθ και αξιο-
ποίθςθ τθσ Βιομθχανικισ Κλθρονομιάσ ωσ μοχλόσ 
ανάπτυξθσ» του ΚΡΕ Νάουςασ. 
 
10 Μαΐου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ ςε ςυνεργαςία με 
το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, Ζρευνασ 
και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Γενικοφ Νοςο-
κομείου Κεςςαλονίκθσ «Λπποκράτειο» και με τα 
Γραφεία Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτο-
βάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατο-
λικισ Κεςςαλονίκθσ διοργάνωςε τθν 1θ διαδραςτι-
κι ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για ε-
πιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και των γονιϊν. 
Κζμα: «Ψυχικι Υγεία - Ο Γονιόσ και το Ραιδί». Ομι-
λθτισ: Σωτιρθσ Τςιλίκασ, Διευκυντισ του Ψυχια-
τρικοφ Τμιματοσ. 
 
17 Μαΐου: «Ενθμερϊνοντασ εφιβουσ ςτθ ςωματι-
κι, ψυχικι και κοινωνικι ςεξουαλικι υγεία». Ενθ-
μζρωςθ μακθτϊν/τριϊν Γϋτάξθσ Γυμναςίου Ρολυ-
γφρου για κζματα ςεξουαλικισ αγωγισ, μζςα από 
τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ςωματικισ και τθσ 
ψυχοκοινωνικισ υγείασ. Συνεργαςία τθσ Εκπροςϊ-
που του Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ Λππο-
κράτειου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ και τθσ Υ-
πεφκυνθσ του ΣΣΝ, ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Ε-
βδομάδασ. 
 
17 Μαΐου: Συνάντθςθ ςχολείων Διμου Ρολυγφ-
ρου, για παρουςίαςθ προγραμμάτων και βιωματι-
κι δράςθ με κζμα: «Ρολιτιςτικι Διαδρομι ςτθ Γα-
λάτιςτα», ςε ςυνεργαςία με τθν Εφορία Αρχαιοτι-
των Χαλκιδικισ & Αγ. Προυσ, το Διμο Ρολυγφρου 
και τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Νζων Γαλάτιςτασ. 
 
26 Μαΐου: Επιμορφωτικι Θμερίδα για τα προ-
γράμματα  από το ΛΝΕΡ του ΕΚΔΔΑ 
 

7 Ιουνίου: «Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ των παι-
διϊν - Ρρόλθψθ χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 
και κατάχρθςθσ διαδικτφου». Ενθμζρωςθ ςε γονείσ 
του Γυμναςίου-Λυκειακϊν τάξεων Γαλάτιςτασ. Συ-
νεργαςία τθσ Εκπροςϊπου του Κζντρου Ρρόλθψθσ 
ΡΝΟΘ και τθσ Υπεφκυνθσ του Σ.Σ.Ν. 
 

ΔΡΑΕΙ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
 

ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΙΟ – ΙΟΤΝΙΟ 2017 
 

Απρίλιοσ: Επιμορφωτικζσ δράςεισ, από τθν Υπεφκυνθ 
του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων, ςε Λφκεια  του 
νομοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ του άγχουσ των πανελ-
λθνίων εξετάςεων, ςε μακθτζσ/τριεσ και γονείσ. 
 
Απρίλιοσ-Μάιοσ: Επιμορφωτικζσ δράςεισ, από τθν 
Υπεφκυνθ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων, ςε 
Γυμνάςια του νομοφ, για κζματα εξαρτιςεων, δια-
τροφισ, ψυχοςωματικισ ανάπτυξθσ και διαφυλικϊν 
ςχζςεων κακϊσ και για τθν υπερβολικι χριςθ του 
διαδικτφου από τουσ εφιβουσ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 
κακιερωμζνθσ από το ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. και το Λ.Ε.Ρ. Κεματι-
κισ Εβδομάδασ. 
 
18–24 Απριλίου: Εξόρμθςθ τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ ςτθ 
Νότια Λταλία (Κάτω Λταλία – ελλθνόφωνα χωριά) τθν 
εβδομάδα τθσ Διακαινθςίμου. 
 
Μάιοσ: Επιμορφωτικζσ δράςεισ, από τθν Υπεφκυνθ 
του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων, ςχετικά με τθν 
ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των εφιβων και τθν πρό-
λθψθ των πρόωρων ςεξουαλικϊν επαφϊν. Σε 
μακθτζσ/ τριεσ ΓϋΓυμναςίου και ΑϋΛυκείου και γονείσ. 
 



 - ΕΛ 21 - 

 

9 Ιουνίου: Βιωματικι παρζμβαςθ πρόλθψθσ για τθ 
ςυναιςκθματικι αγωγι, με τίτλο: «Μιλοφν τα ςυναι-
ςκιματα; Βεβαίωσ, χωρίσ λόγια!», ςτο 3ο Δθμοτικό 
Σχολείο Ν.Μουδανιϊν, Εϋτάξθ, από τθν Υπεφκυνθ του 
Σ.Σ.Ν. Συνεργαςία με το Δίκτυο «Συναιςκθματικισ 
Νοθμοςφνθσ» Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ Κ. 
Μακεδονίασ. 
 
15  Ιουνίου: Ραρουςίαςθ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθ-
τα Χαλκιδικισ, ςτον Ρολφγυρο, του βιβλίου και του 
αντίςτοιχου προγράμματοσ του Σ.Σ.Ν. με τίτλο: 
«Αςφαλζσ Διαδίκτυο και Εφθβεία: Δθμιουργία και 
Εφαρμογι Μελετϊν Ρερίπτωςθσ/Καλζσ Ρρακτικζσ 
ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» (βλ.Αναλυτικό 
άρκρο). 
 
21 Ιουνίου: Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ, ςε κζματα 
Αςφαλοφσ Διαδικτφου, τθσ Υπεφκυνθ Σ.Σ.Ν., με γο-
νείσ και παιδιά προςφφγων, που φιλοξενοφνται ςτθ 
Κεςςαλονίκθ, μζςω του προγράμματοσ REACT. Το 
πρόγραμμα REACT υλοποιεί ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 
ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΣΛΣ – Κοινωνικι Οργάνωςθ 
Υποςτιριξθσ Νζων  και το Ελλθνικό Συμβοφλιο για 
τουσ Ρρόςφυγεσ. 
 
23-25 Ιουνίου: Συμμετοχι ςε βιωματικό ςεμινάριο 
εκπαιδευτικϊν με κζμα «Υπαίκρια Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ: Επικυμία ι αναγκαιότθτα;» ςτθ Βαρβά-
ρα Χαλκιδικισ, του ΚΡΕ Ραρανεςτίου με ςυνεργαηό-
μενα ΚΡΕ. 
 
26-28 Ιουνίου: Συμμετοχι 2 ςχολείων και του Υπευ-
κφνου ΣΔ ςτθν απολογιςτικι ςυνάντθςθ παρουςία-
ςθσ των προγραμμάτων «Νοιάηομαι και δρω» του 
Λδρφματοσ Λαμπράκθ ςτθν Ακινα . 
 
19 Ιουλίου: Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ, τθσ Υπεφκυνθ 
Σ.Σ.Ν. με γονείσ και παιδιά  προςφφγων ςχετικά με το 
πρόβλθμα τθσ υπερβολικισ χριςθσ ςυςκευϊν διαδι-
κτφου από παιδιά και εφιβουσ. 

Τεύτος 3ο 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ 2016 
 

ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΑ ΛΟΓΟΣΤΠΑ ΣΟΤ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ 

 

Θ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ, το Γραφείο Σχολικϊν Δρα-
ςτθριοτιτων και το ΚΕΡΛΘΝΕΤ, ςε ςυνεργαςία με 
το Τοπικό Κεματικό Δίκτυο «τα Σχολεία τθσ Τζχνθσ 
και του Ρολιτιςμοφ», ζνα χρόνο πριν - το φκινόπω-
ρο του 2016 - είχαν προκθρφξει ςχολικό ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΜΟ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ, για τθ δθμιουργία λογότυπων / 
ςθμάτων  
α. για τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χαλκιδικισ και  
β. για το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ 
ΔΔΕ Χαλκιδικισ,  

για να χρθςιμοποιοφνται ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ 
τουσ (ζγγραφα, αφίςεσ, δράςεισ, κα.).  

Τα πρϊτα βραβεία λογοτφπων δόκθκαν ςτθν κ. 
Ελζνθ Λζττα (για εκπαιδευτικοφσ) και ςτο Εςπερινό 
ΕΡΑΛ Ν. Μουδανιϊν (για μακθτζσ) και εδϊ μπο-
ρείτε να καυμάςετε τα βραβευμζνα λογότυπα. 
 

α. Για τθ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

β. Για το Γραφείο χολικών Δραςτθριοτιτων 
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