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Προλογίηοντασ... 

 
Το περιοδικό μασ, το περιοδικό τθσ Δ.Δ.Ε. 

Χαλκιδικισ, φτάνει ςτο 4ο τεφχοσ του με το 
τζλοσ τθσ θμερολογιακισ χρονιάσ 2017. 
Ζχοντασ ειςπράξει κετικότατα ςχόλια για τθν 
πρωτοβουλία μασ αυτι και τθν όλθ μασ προ-
ςπάκεια για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, 
αλλά και απολφτωσ ικανοποιθμζνοι από τθ 
μεταξφ μασ ςυνεργαςία και ςφμπνοια, ςυηθ-
τιςαμε το ενδεχόμενο πικανισ εξζλιξισ του. 

 
Μετά από ςυηθτιςεισ τθσ ςυντακτικισ ο-

μάδασ, αλλά και ςυηθτιςεισ με ςυναδζλφουσ 
εκπαιδευτικοφσ, αποφαςίςαμε να κάνουμε το 
μεγάλο βιμα. Να τολμιςουμε τθ δθμοςίευςθ 
ςτο περιοδικό μασ επιςτθμονικϊν άρκρων με-
τά από κρίςθ τουσ από επιςτθμονικι ομάδα 
δυο τουλάχιςτον ατόμων, ειδικϊν ςτο εκά-
ςτοτε κζμα των υποψιφιων προσ δθμοςίευ-
ςθ άρκρων.  

 
Τθν ειδίκευςθ ςε ςυγκεκριμζνθ κεματολο-

γία κεωριςαμε ότι οπωςδιποτε καταδεικνφει 
ζνασ διδακτορικόσ τίτλοσ. Ζτςι, προχωριςαμε 
ςε ανοικτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζ-
ροντοσ διδακτόρων για ςυμμετοχι τουσ ςε 
επιςτθμονικζσ ομάδεσ διαφορετικϊν ειδικο-
τιτων για τθν κρίςθ επιςτθμονικϊν άρκρων 
που ευελπιςτοφμε πωσ κα κατατεκοφν, προ-
κειμζνου να δθμοςιευτοφν ςτο περιοδικό 
μασ.  

 
Η ςκζψθ μασ ιταν/είναι ότι με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο αναβακμίηουμε και εξελίςςου-
με το περιοδικό μασ, αλλά και δίνουμε ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ 

Τεύτος 4ο 

μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του νομοφ Χαλκιδικισ τθν ευκαιρία δθμοςί-
ευςθσ και προβολισ τθσ ερευνθτικισ και ε-
πιςτθμονικισ τουσ δουλειάσ. Γιατί είναι πο-
λφ υψθλό το ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν 
αρμοδιότθτασ κι ευκφνθσ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκι-
δικισ που ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ι τϊ-
ρα ολοκλθρϊνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζχει παρακολουκιςει επιμορφωτικά προ-
γράμματα, ςεμινάρια κ.ά. 

 
Άλλωςτε, εάν τθν υποβολι ενόσ άρκρου 

για κρίςθ από επιςτθμονικι επιτροπι ατό-
μων, ςχετικϊν με τθν ειδικότθτα του γρά-
φοντοσ και το κζμα του άρκρου, ακολουκι-
ςει ζγκριςθ και δθμοςίευςι του ςτο ζγκυρο 
(με ISSN 2585-2043) περιοδικό τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ, παρζχεται θ δυνατότθτα ε-
μπλουτιςμοφ του ατομικοφ βιογραφικοφ 
κάκε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικοφ μασ. 

 
Η διαδικαςία ςυγκρότθςθσ επιςτθμονι-

κϊν επιτροπϊν είναι ιδθ ςε εξζλιξθ, ενϊ 
ςτο μζλλον κα αποςταλοφν ςτα ςχολεία και 
κα αναρτθκοφν ςτο δικτυακό τόπο τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ 
για τθ ςυγγραφι των άρκρων.  

 
Ρροσ το παρόν, κερμζσ ευχζσ για υπζ-

ροχεσ χριςτουγεννιάτικεσ γιορτζσ και για 
μια φωτιςμζνθ νζα χρονιά με υγεία και α-
γάπθ. 

 
 

 
Η Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

Αικατερίνθ Θ. Σςζκου 
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Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε Επιςτθ-

μονικι Επιτροπι Κρίςθσ Άρκρων 
 

Η ςυντονιςτικι επιτροπι του περιοδικοφ 
 

Το περιοδικό τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, «Η εκπαίδευςη αλλιώσ… 
υπό το πρίςμα τησ ΔΔΕ Χαλκιδικήσ» αποκτά τμιμα 
δθμοςιεφςεων επιςτθμονικϊν άρκρων που κα αφο-
ροφν γνωςτικά αντικείμενα ειδικοτιτων, αλλά και 
γενικά εκπαιδευτικά κζματα (π.χ. ςυμβουλευτικι 
κ.ά.). Μζχρι ςιμερα ζχουν δθμοςιευτεί τρία τεφχθ 
του περιοδικοφ χωρίσ επιςτθμονικά άρκρα με κρίςθ, 
ενϊ το περιοδικό διακζτει και χαρακτθριςτικό ISSN 
2585-2043.  

 
Βλ. http://dide.chal.sch.gr/portal4/1485-periodiko 
 
Ρρόκεςθ τθσ ςυντονιςτικισ  ομάδασ του περιοδι-

κοφ είναι θ δθμοςίευςθ επιςτθμονικϊν άρκρων μετά 
από κρίςθ από επιςτθμονικι επιτροπι κριτϊν 
άρκρων ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα θ οποία κα 
δθμιουργθκεί για το ςκοπό αυτό.  

 
Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ, που ενδιαφζρονται 

να ςυμμετάςχουν ςτθν επιςτθμονικι επιτροπι του 
περιοδικοφ, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ. Τα 
προςόντα για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ επι-
τροπι κα είναι θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ςτο αντίςτοιχο ι ςε ςυναφζσ πεδίο για το οποίο κα 
εκδθλωκεί ενδιαφζρον, κακϊσ και θ φπαρξθ πρό-
ςφατων δθμοςιεφςεων ςε ελλθνικά ι διεκνι ςυνζ-
δρια και περιοδικά ςχετικά με το πεδίο ςτο οποίο ο 
κάκε ενδιαφερόμενοσ κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον. Η 
ςυντονιςτικι επιτροπι του περιοδικοφ επιφυλάςςε-
ται να ηθτιςει αντίγραφο του διδακτορικοφ διπλϊμα-
τοσ του υποψιφιου κριτι ςε περίπτωςθ που αυτό 
κρικεί απαραίτθτο. 

 
Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ δεν είναι δεςμευτικι. 

Η διακεςιμότθτα του κάκε κριτι είναι κακαρά προ-
ςωπικι και κα ηθτείται εκ νζου από τθ ςυντονιςτικι 
επιτροπι, όταν κα υπάρχει άρκρο προσ κρίςθ. 

Τεύτος 4ο 

 
Για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ επιςκεφκείτε 

το δικτυακό τόπο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ και ςυνδε-
κείτε ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα «Εκδιλωςθ Ενδιαφζ-
ροντοσ για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του Ρεριο-
δικοφ» 

 
Είναι επικυμθτι θ δθμιουργία επιςτθμονικϊν 

επιτροπϊν για κάκε ειδικότθτα τθσ Βκμιασ Εκπαί-
δευςθσ. Κριτικι επιτροπι για κάκε πεδίο κα κεω-
ρθκεί ότι ζχει δθμιουργθκεί εφόςον υπάρχουν 
τουλάχιςτον δφο μζλθ.  

 
Για τθν κρίςθ ενόσ άρκρου κα ακολουκοφνται 

οι διεκνείσ κανόνεσ κρίςθσ. Τα άρκρα που κα δθ-
μοςιεφονται με αυτό τον τρόπο, κα φζρουν ςτον 
τίτλο τουσ τθν ζνδειξθ: «Άρκρο με κρίςθ» και κα 
δθμοςιεφονται είτε ςε ειδικό ζνκετο του περιοδι-
κοφ, είτε ςε ειδικι ζκδοςθ, εάν υπάρχουν πολλά 
άρκρα προσ δθμοςίευςθ.  

 

 
 

«ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ  
ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»  

 
Ενεργοποίθςθ ςτα πλαίςια των χολικών 
Δραςτθριοτιτων και ολιςτικι προςζγγιςθ 

 
Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ  

πολιτ. μθχανικόσ - εκπαιδευτικόσ 
Υπεφκυνοσ ΣΔ  

 

 Η λειτουργία Θεματικϊν Δικτφων ςχολείων 

που αςχολοφνται μζςω των Ρρογραμμάτων Σχολι-

κϊν Δραςτθριοτιτων με εξειδικευμζνα ομοειδι 

κζματα, ςτθρίηεται ςε κεςμικό πλαίςιο του ΥΡΡΕΘ 

και αποτελεί μια πολφ καλι πρακτικι, θ οποία εμ-

φανίηει ολοζνα και μεγαλφτερθ ανάπτυξθ. Εκτι-

μοφμε πωσ μπορεί να ζχει ιδιαίτερα μεγάλθ ςθμα-

ςία και να φζρει εξαιρετικά αποτελζςματα, κακϊσ 

παρζχει το πεδίο για να επιτευχκεί θ επιηθτοφμενθ 

«Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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γνωριμία, ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

διαφορετικϊν μακθτικϊν ομάδων -ςχολείων, επιμόρ-

φωςθ εκπαιδευτικϊν και διάχυςθ των αποτελεςμά-

των των προγραμμάτων ςτθν κοινωνία. 

 Το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων δίνει 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο κεςμό αυτό και προωκεί τθ 

ςυμμετοχι ςτα Θεματικά Δίκτυα, που διακρίνονται 

ςε Τοπικά, Ρεριφερειακά, Εκνικά και Διεκνι. Η ςυμ-

μετοχι τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ είναι ςθμαντικι και γίνε-

ται είτε μζςω του Υπευκφνου ΣΔ –ωσ μζλοσ Συντονι-

ςτικϊν Επιτροπϊν ι Ραιδαγωγικϊν Ομάδων ι ωσ 

κομβικόσ ςυνεργάτθσ διαφόρων δικτφων είτε μζςω 

ςχολικϊν μονάδων και εκπαιδευτικϊν, που υλοποι-

οφν ςχετικά προγράμματα.  

 Στθ ΔΔΕ Χαλκιδικισ λειτουργοφμε τα τελευ-

ταία χρόνια τρία Τοπικά Θεματικά Δίκτυα: α. 

«χολικοί κιποι και τοπικά προϊόντα», β. «τα ςχο-

λεία τθσ Σζχνθσ και του Πολιτιςμοφ» και γ. 

«Αειφόροσ Σουριςμόσ». Κάκε δίκτυο διακζτει Συντο-

νιςτικι Επιτροπι και μζλθ τα ςχολεία που ενδιαφζ-

ρονται και υλοποιοφν ςχετικά προγράμματα, οπότε θ 

ςυμμετοχι τουσ επικαιροποιείται κάκε χρόνο. Επίςθσ 

κάκε δίκτυο διακζτει ιςτότοπο και γίνεται προςπά-

κεια οργάνωςθσ δράςεων, Ημερίδων και Σεμιναρίων 

ςτα πλαίςιά του. Φζτοσ, μόλισ ξεκίνθςε θ λειτουργία 

ενόσ Ρεριφερειακοφ Δικτφου, το «ΚΛΙΚ – προςτάτευ-

ςζ το!», ςτο οποίο ςυμμετζχουμε μαηικά (με 10 ςυμ-

μετοχζσ - ιδρυτικά μζλθ από τθ ΔΔΕ Χαλκιδικισ), α-

φοφ φζτοσ υλοποιοφνται 14 προγράμματα που ςχετί-

ηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθ Φωτογραφία. Σθμειϊ-

νεται πωσ θ ζναρξθ λειτουργίασ ενόσ δικτφου - χαρα-

κτθριςτικό το φετινό παράδειγμα με το «ΚΛΙΚ» - ςυ-

μπαραςφρει το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για 

υλοποίθςθ ςχετικοφ προγράμματοσ. Σθμαντικι επί-

ςθσ είναι θ παρουςία τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ ςε ΕΘΔ 

όπωσ το «orienteering – Ρροςανατολιςμόσ», 

«Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6 και Ε4», 

«Υπαίκρια Διαβίωςθ», «Ραραδοςιακοί Οικιςμοί και 

Φφςθ», «Ρετρογζφυρα», «Τουριςμόσ και Ρεριβάλ-

λον», «Μζλι», «Ελιά» και αρκετά ακόμα. 

Τεύτος 4ο 

 Η προςζγγιςι μασ όμωσ, επιςθμαίνεται πωσ 

είναι διαχρονικι, ολιςτικι και δεν περιορίηεται ςτα 

τυπικά. Καταρχιν ςυμμετζχουμε όταν ενδιαφζρει 

ουςιαςτικά τουσ μακθτζσ μασ και ςχετίηεται / ςυν-

δζεται ποικιλοτρόπωσ με τθν περιοχι. Αυτόσ είναι 

και ο λόγοσ που τα περιςςότερα από αυτά τα δί-

κτυα αυτά (όπωσ ίςωσ παρατθρείτε) ςχετίηονται με 

εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ και τοπικά προ-

ϊόντα. Επιπροςκζτωσ ενδιαφερόμαςτε να υπάρξει 

ουςιαςτικι – βιωματικι γνωριμία, επαρκι ερεκί-

ςματα, ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και τελικά 

ενεργι ςυμμετοχι τουσ και εμπλοκι με τα ςυγκε-

κριμζνα κζματα, μζςα από μια ολοκλθρωμζνθ, 

προωκθμζνθ και ςφγχρονθ οπτικι. Σε αυτά ςυντε-

λοφν τα μζγιςτα και οι κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ μακθτικϊν ομάδων ι τουλάχιςτον κα-

κθγθτϊν (ςεμινάρια ΚΡΕ, δικτφων, εκπαιδευτικζσ 

εξορμιςεισ).  Ραραδείγματα αποτελοφν πολλζσ 

από τισ δράςεισ μασ, όπωσ οι περιπατθτικζσ δια-

δρομζσ ςτθ φφςθ και τα πολιτιςτικά μνθμεία τθσ 

Χαλκιδικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ, Ημερίδεσ και 

Σεμινάρια του Γραφείου ΣΔ, αλλά και οι επιλεγμζ-

νεσ εκπαιδευτικζσ εξορμιςεισ των εκπαιδευτικϊν 

(Θράκθ, Β. Ήπειροσ, Κάτω Ιταλία). Απόλυτα ςτθν 

κατεφκυνςθ αυτι κινείται και ο επόμενοσ ςτόχοσ 

μασ, που είναι «οι δρόμοι του κραςιοφ», ζνα εκ-

παιδευτικό ταξίδι ςτθν περιοχι τθσ Αλςατίασ και 

του Μζλανα Δρυμοφ, ςτθ Νότια Γαλλία – Γερμανία 

(Στραςβοφργο, Κολμάρ, ικβίρ, Χαιδελβζργθ, Μπά-

ντεν Μπάντεν). Αυτό προγραμματίηεται για το Ρά-

ςχα του 2018 (εβδομάδα τθσ Διακαινθςίμου), και θ 

διαςφνδεςι του με τα τοπικά κεματικά δίκτυα και 

πολλά υλοποιοφμενα περιβαλλοντικά και πολιτι-

ςτικά προγράμματα είναι προφανισ. 

 Τζλοσ αναφζρουμε πωσ τα τελευταία χρόνι-

α γίνονται αδελφοποιιςεισ με ςχολεία του εξωτε-

ρικοφ και διαρκϊσ αυξάνεται θ ςυμμετοχι ςχολεί-

ων τθσ Χαλκιδικισ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα 

(etwinning, Erasmus+), που ζχουν αντίςτοιχο ςκε-

πτικό, λογικι και αποτζλεςμα με τα Θεματικά Δί-

κτυα. 

«Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Τεύτος 4ο «Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

  Σο παρόν του Ανοικτοφ Λογιςμικοφ ςτο  
Ελλθνικό χολείο 

 
Βαςίλειοσ τεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Τα τελευταία 10 χρόνια ςτα Ελλθνικά Σχολεία 

θ ειςαγωγι του Ανοικτοφ Λογιςμικοφ ςε ότι αφορά 

το Λειτουργικό Σφςτθμα, εκφράςτθκε είτε με προςω-

πικζσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν για εγκατα-

ςτάςεισ διανομϊν και ςυνδυαςμοφσ εγκαταςτάςεων 

διανομϊν, είτε με τθν οργανωμζνθ προςπάκεια τθσ 

τεχνικισ ςτιριξθσ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου 

(ΡΣΔ) με τθ διανομι Ubuntu LTSP ζκδοςθ 12.04. 

 

http://ts.sch.gr/ 

 

Το ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ διοργάνωςε δφο 

μεγάλεσ Ημερίδεσ ςτθ Χαλκιδικι με πρωταγωνιςτζσ 

τουσ ανκρϊπουσ τθσ Τεχνικισ Στιριξθσ που ιρκαν 

για το λόγο αυτό ςτο νομό μασ. 

 

Στισ Ημερίδεσ αυτζσ, οι οποίεσ ζγιναν θ πρϊτθ 

ςτον Ρολφγυρο και θ δεφτερθ ςτα Μουδανιά, με δια-

φορά ενόσ χρόνου, ςυμμετείχαν και επιμορφϊκθκαν 

περίπου 250 εκπαιδευτικοί του νομοφ μασ και ςτζφ-

κθκαν με πολφ μεγάλθ επιτυχία. 

Ζπειτα από τισ Ημερίδεσ αυτζσ και κατά τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του παρόντοσ ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. 

εγκαταςτάκθκαν ςτον νομό περίπου 30 εργαςτιρι-

α πλθροφορικισ τα οποία λειτουργοφν με τθν τε-

χνολογία Ubuntu LTSP.  Ζναν κατάλογο με τα ςχο-

λεία και φωτογραφίεσ από τισ εγκαταςτάςεισ μπο-

ρεί κανείσ να βρει ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1818 

 

Από τισ αρχζσ του 2017 και μετά υπάρχει 

μια δυςλειτουργία ςτθν υποςτιριξθ και τθ ςυνζχι-

ςθ τθσ διανομισ εκ μζρουσ τθσ Τεχνικισ Στιριξθσ 

κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ  ότι ζχει τελειϊςει το 

ζργο με το οποίο υποςτθριηόταν θ ςυγκεκριμζνθ 

δράςθ. 

 

Ραρά το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει πλζον 

ζργο, θ ομάδα τθσ τεχνικισ ςτιριξθσ κυκλοφόρθςε 

και μια τελευταία ζκδοςθ τθσ διανομισ με το Ub-

untu 16.04 ΜΑΤΕ. 

 

Το ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ μαηί με άλλα 

ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. τθσ χϊρασ με αίτθμά του προσ το Υ-

πουργείο ζχει ηθτιςει τθ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ τόςο 

επιτυχθμζνθσ υπθρεςίασ. 
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Τεύτος 4ο 

 
«ΑΦΑΛΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»  
Μια  βραβευμζνθ δράςθ του Συμβουλευτικοφ 

Στακμοφ Νζων Χαλκιδικισ  

 
 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
Ριςτοποιθμζνθ επιμορφϊτρια για τουσ  

κινδφνουσ και τθν ανεξζλεγκτθ χριςθ του  
διαδικτφου  

 
Α. Η ΔΡΑΗ 

 
Ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, το καλο-
καίρι του 2017, αποδζχκθκε πρόςκλθςθ για να υλο-
ποιιςει επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε κζματα Α-
ςφαλοφσ Διαδικτφου για γονείσ και παιδιά προςφφ-
γων, που φιλοξενοφνται ςτθ Θεςςαλονίκθ.  

Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιικθ-
καν ςτον χϊρο που διαμζνουν οι πρόςφυγεσ και ονο-
μάηεται ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ Οικογενειϊν Αιτοφντων Άςυλο. 
Με αφορμι τθν Ραγκόςμια Ημζρα Ρροςφφγων (20 
Ιουνίου), τθν Τετάρτθ 21 Ιουνίου 2017 ζγινε θ πρϊτθ 
ςυνάντθςθ, νωρίσ το απόγευμα. Ραραβρζκθκαν οι 
γονείσ -ιταν μόνο μθτζρεσ- τα παιδιά, θλικίασ τάξεων 
του Δθμοτικοφ και ζφθβοι, κακϊσ και  το εξειδικευ-
μζνο προςωπικό, το οποίο εργάηεται ςτθ δομι. Υπιρ-
χαν 2 διερμθνείσ που ζκαναν παράλλθλθ μετάφραςθ 
ςτθν αραβικι γλϊςςα και ςτα φαρςί (περςικι γλϊς-
ςα).  

Το αίτθμα για τισ ςυναντιςεισ ζγινε από το εξει-
δικευμζνο προςωπικό τθσ δομισ φιλοξενίασ 
(κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί), που 
διαπίςτωςε υπερβολικι χριςθ του διαδικτφου από 
τα παιδιά και τουσ εφιβουσ. Η προςκόλλθςθ ςε ςυ-
ςκευζσ χριςθσ διαδικτφου από τα προςφυγόπουλα 
είναι, ωσ ζνα ςθμείο, και προβλεπόμενθ και δικαιο-
λογθμζνθ. Τα παιδιά αυτά πζραςαν ζνα κακεςτϊσ 
διωγμοφ και ολζκρου και βίωςαν τραγικζσ καταςτά-
ςεισ επικινδυνότθτασ, φόβου, ςωματικοφ και ψυχι-

κοφ πόνου. Τϊρα μεγαλϊνουν ςε νζεσ ςυνκικεσ 
ηωισ, μζςα ς’ ζνα ςφνολο αλλαγϊν, δοκιμαςιϊν, 
ελλείψεων και παντόσ είδουσ απωλειϊν.  Διζξοδοσ 
και παρθγοριά ο μαγικόσ κόςμοσ του διαδικτφου 
για τα προςφυγόπουλα, γίνεται όμωσ επικίνδυνοσ 
και απειλθτικόσ χωρίσ τθ γνϊςθ και εφαρμογι κα-
νόνων αςφαλείασ και προςταςίασ. 

Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε κζματα α-
ςφαλοφσ διαδικτφου είχαν χαρακτιρα διαδραςτι-
κισ-βιωματικισ παρουςίαςθσ, γόνιμο διάλογο και 
ατομικι ςυμβουλευτικι. Με απλό και κατανοθτό 
τρόπο παρουςιάςκθκαν οι δυνατότθτεσ και τα ο-
φζλθ του διαδικτφου, αλλά και οι μεγαλφτεροι κίν-
δυνοι, που είναι: Διαδικτυακι αποπλάνθςθ, διαδι-
κτυακόσ εκφοβιςμόσ, διαδικτυακι εξάρτθςθ και 
δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων. Για 
όλουσ αυτοφσ τουσ κινδφνουσ είναι απαραίτθτθ θ 
γνϊςθ, αλλά και θ πρόλθψθ. Με ςτόχο αυτιν ανα-
λφκθκαν ςε βάκοσ και με παραδείγματα οι κανό-
νεσ αςφάλειασ για τα παιδιά και τουσ εφιβουσ. 

Ζγινε μια εκτενισ αναφορά ςτθν ανεξζλεγκτθ 
χριςθ του διαδικτφου και ςτθ  ςυμπεριφορά εξάρ-
τθςθσ, που παρατθρείται ςε παιδιά αλλά και ενιλι-
κεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Αναλφκθκαν οι επιπτϊ-
ςεισ τθσ διαδικτυακισ κατάχρθςθσ ςτα παιδιά, τα 
ανθςυχθτικά ςυμπτϊματα που μπορεί  να εκδθλϊ-
ςει ζνα παιδί, τα οποία κα πρζπει να τα γνωρίηει 
και να τα  εντοπίηει το οικογενειακό, ςχολικό και 
φιλικό περιβάλλον του.  

Δόκθκε ζμφαςθ ςτθν τριςυπόςτατθ ζννοια τθσ 
υγείασ -ςωματικι, ψυχικι, κοινωνικι- και ςτον τυ-
χόν κλονιςμό τθσ από τθν πολφωρθ κακθμερινι 
τρήση ηλεκτρονικών σσσκεσών.  

Με μεγάλο ενδιαφζρον ζγινε ςυηιτθςθ για τον 
μζγιςτο επιτρεπτό χρόνο κακθμερινισ παραμονισ 
μπροςτά ςε οκόνθ, που πρζπει να είναι το πολφ 2 
ϊρεσ για παιδιά (ςυμπεριλαμβάνεται κάκε οκόνθ,  
π.χ. τθλεόραςθ, τάμπλετ, υπολογιςτισ κινθτό).  

Τονίςκθκε θ αναγκαιότθτα των ορίων και θ α-
ποδοχι μιασ οικογενειακισ ςυμφωνίασ για τα 
όρια, με δθμοκρατικό διάλογο και αποφυγι κυ-
μοφ, εκνευριςμοφ και βίαιων εκδθλϊςεων διακο-
πισ του διαδικτφου. Εξθγικθκε θ ζννοια του μζ-
τρου και του αυτοελζγχου ςτα παιδιά και θ ςθμα-
ςία τθσ επιβράβευςθσ των παιδιϊν για μια τζτοια 
προςπάκεια.  

«Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Φωτο: Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςτο  

Φιλοξενείο 
 
Ραρουςιάςκθκαν διευκφνςεισ ιςτοςελίδων και 

τθλεφωνικζσ γραμμζσ βοικειασ για προβλιματα ςτο 
διαδίκτυο. Διανεμικθκαν ζντυπα του Σ.Σ.Ν. με χριςι-
μεσ ςυμβουλζσ και κατατζκθκαν προτάςεισ δθμιουρ-
γικισ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου των παι-
διϊν.  

Για όλα αυτά δόκθκαν οι κατάλλθλα προςαρμο-
ςμζνεσ ςυμβουλζσ, λαμβανομζνων πάντα υπόψθ  
των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και οργάνωςθσ 
τθσ κακθμερινισ ηωισ των παιδιϊν αυτϊν και των 
οικογενειϊν τουσ. 

Μεγάλθ βαρφτθτα δόκθκε ςτον ρόλο των γονιϊν, 
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ μθτζρασ, που είναι 
απαραίτθτο να δθλϊνουν ενεργά διακζςιμοι να α-
ςχολθκοφν με το παιδί και να εμπλακοφν ςτισ δρα-
ςτθριότθτζσ του. Συγχρόνωσ ζγινε επιςιμανςθ των 
ιδιαιτεροτιτων τθσ εφθβείασ, τθσ άρνθςθσ, τθσ αντί-
δραςθσ, τθσ αμφιςβιτθςθσ. Οι ζφθβοι-πρόςφυγεσ 
είναι πικανό να περάςουν αυτιν τθν θλικιακι φάςθ 
πολφ πιο δφςκολα από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ και 
ς’ αυτό χρειάηεται θ γνϊςθ, θ κατανόθςθ και θ ςυ-
μπαράςταςθ των γονιϊν. 

Γενικά τα προςφυγόπουλα κα πρζπει να αναηθ-
τιςουν τθν ευχαρίςτθςθ και ςε παρζεσ με άλλα παι-
διά και ςε δράςεισ και χόμπι που κα δραςτθριοποιι-
ςουν και το ςϊμα και το μυαλό τουσ. Κάκε  δθμιουρ-

Τεύτος 4ο 

γικι εναςχόλθςθ κα ενεργοποιιςει τα παιδιά και 
τουσ εφιβουσ, κα αυξιςει τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, 
κα προκαλζςει το ενδιαφζρον τουσ, κα τα χαρο-
ποιιςει, κα τα ικανοποιιςει και κα τα βοθκιςει 
ςτθν παραγωγι νζων ιδεϊν. Συγχρόνωσ κα τα απο-
μακρφνει από καταςτάςεισ πλιξθσ, ανίασ, απογοι-
τευςθσ και ενδεχόμενθσ κατακλιπτικισ διάκεςθσ, 
που ςυνθγοροφν και ςτθν ανεξζλεγκτθ χριςθ του 
διαδικτφου.  

Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων τα παιδιά, 
οι ζφθβοι, οι μθτζρεσ αλλά και το προςωπικό 
ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Τα παιδιά εξζφρα-
ςαν προβλθματιςμοφσ, κατζκεςαν πολλζσ ερωτι-
ςεισ και δζχκθκαν με προςοχι τισ κατάλλθλεσ απα-
ντιςεισ. Σθμαντικό είναι ότι οι ζφθβοι εξομολογι-
κθκαν προςωπικζσ περιπτϊςεισ διαδικτυακισ πα-
ρενόχλθςθσ που είχαν δεχκεί και ενθμερϊκθκαν 
για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του προβλιμα-
τοσ. 

Οι μθτζρεσ  εξζφραςαν μεγάλθ ανθςυχία για 
τθν κατάχρθςθ του διαδικτφου από τα παιδιά τουσ 
και ηιτθςαν ςυμβουλζσ για τθν αποφυγι εντάςε-
ων. Αποδζχκθκαν τθν ανάγκθ ενδυνάμωςθσ τθσ 
αυτοεικόνασ των παιδιϊν, τθσ ψυχικισ τουσ ανκε-
κτικότθτασ, αλλά και τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ πραγ-
ματικϊν φιλικϊν ςχζςεων και όχι εικονικϊν. Στθν 
κατεφκυνςθ αυτι είναι απαραίτθτθ θ καλι γειτνία-
ςθ των προςφφγων με τουσ κατοίκουσ τθσ περιο-
χισ και θ γνωριμία, επικοινωνία και φιλία των παι-
διϊν μεταξφ τουσ.  

Τελικά όλοι ςυνειδθτοποίθςαν ότι, κάκε μζρα, 
κα πρζπει να φροντίηουν για να  γίνει θ ςυμβίωςι 
τουσ ςτον χϊρο φιλοξενίασ τουσ περιςςότερο ευ-
χάριςτθ και δθμιουργικι. 

Στο τζλοσ των ςυναντιςεων τα παιδιά, που 
όλα πθγαίνουν ςε ελλθνικά  ςχολεία, ζγραψαν α-
νϊνυμα και εκελοντικά κάποιεσ ςκζψεισ για όλα 
αυτά που ζμακαν για το αςφαλζσ διαδίκτυο ι και 
ηωγράφιςαν κάτι που τουσ εξζφραηε.  

Οι ανάγκεσ και τα προβλιματα των παιδιϊν ςε 
ςχζςθ με  το αςφαλζσ διαδίκτυο είναι τα ίδια, ςε 
όποια χϊρα κι αν βρίςκονται, όποια γλϊςςα κι αν 
μιλάνε. Κι ο καθμόσ των μανάδων τουσ - ότι δθλα-
δι τα παιδιά τουσ δεν «ξεκολλάνε» από το διαδί-
κτυο - ίδιοσ είναι.   
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Φωτο: Η Τουλίν, θ μικρι Σφρια προςφυγοποφλα, που 
κζλθςε να   γράψει το όνομά τθσ,  υπόςχεται. 

 

 

 

Β. Η ΒΡΑΒΕΤΗ 
 

Η όλθ δράςθ κατατζκθκε ωσ ανακοίνωςθ ςτο 7ο 
Ρανελλινιο Συνζδριο Ρροαγωγισ και Αγωγισ Υγείασ, 
με κζμα «Ενδυνάμωςθ των ευάλωτων πλθκυςμϊν – 
Ο ρόλοσ τθσ Ρροαγωγισ Υγείασ» (25-26 Νοεμβρίου 
2017, Ιατρικι Σχολι Ακθνϊν). Το Συνζδριο διοργανϊ-
κθκε  από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ρροαγωγισ και Α-
γωγισ Υγείασ, υπό τθν αιγίδα τθσ Ιατρικισ Σχολισ Α-
κινασ-ΕΚΡΑ, του Υπουργείου Υγείασ και τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτερο-
βάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

Το Συνζδριο ζκλειςε τθν Κυριακι 26 Νοεμβρίου 
2017 με τθν απονομι βραβείου καλφτερθσ αναρτθ-
μζνθσ επιςτθμονικισ ανακοίνωςθσ ςτθν εργαςία μου 
με τίτλο «Αςφαλζσ διαδίκτυο και για τα παιδιά των 
προςφφγων: Η ευαλωτότθτα και θ αναγκαιότθτα».  

Ανάμεςα ςτο πλικοσ των εξαιρετικϊν ανακοινϊ-
ςεων και μάλιςτα από επαγγελματίεσ υγείασ και από 
μεγάλα πολυπλθκι κζντρα, θ διάκριςθ αυτι, μίασ 
εκπαιδευτικοφ τθσ περιφζρειασ που εκπροςωπεί μία 
μονοπρόςωπθ δομι, είναι νομίηω ςθμαντικι.   
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Και φυςικά το βραβείο ανικει ςτθ Χαλκιδικι, 
ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χαλκιδικισ, ςτον Συμβουλευτικό Στακμό Νζων 
Χαλκιδικισ, ςτθν Αγωγι Υγείασ, που ωσ εκπαιδευ-
τικι διαδικαςία  είναι μζγιςτθσ αναγκαιότθτασ 
για τα παιδιά. Και κυρίωσ το βραβείο ανικει ςτα 
προςφυγόπουλα. Στα παιδιά αυτά που θ ηωι 
τουσ, ς’ αυτι τθ φάςθ, ςυνδζκθκε με τθ χϊρα 
μασ, ςυνδζκθκε και με μασ.  

Μζςα ςτο πνεφμα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφ-
θσ ζχουμε υποχρζωςθ, ωσ φορζασ τθσ Εκπαίδευ-
ςθσ, να ςτθρίξουμε τουσ πρόςφυγεσ. Σε όποια 
κζματα μποροφμε. Και ςτο ςυγκεκριμζνο του Α-
ςφαλοφσ Διαδικτφου. Για να μθν αφιςουμε κανζ-
να παιδί να κινδυνεφςει ςτο διαδίκτυο.  

Ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Χαλκιδικισ 
δθλϊνει εκελοντισ αρωγόσ ςε όποια ανάγκθ των 
προςφφγων μπορεί να βοθκιςει. Και θ προςφο-
ρά πάντα επιςτρζφει πίςω πολλαπλάςια, ςε χαρά 
και ικανοποίθςθ. 
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ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΜΕ ΣΗ Δ.Δ.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
Κατερίνα Χριςτοποφλου 

Υπεφκυνθ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ 
 
Η πρϊτθ ορειβατικι – περιπατθτικι διαδρομι 

τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ πραγματοποιικθκε τθν Κυρι-
ακι 22 Οκτωβρίου ςτον Ρολφγυρο. Και πραγματο-
ποιικθκε με επιτυχία και πάρα πολφ μεγάλο εν-
κουςιαςμό! 

Εξιντα περίπου εκπαιδευτικοί και φίλοι ανθ-
φορίςαμε ςτα μονοπάτια του Χολομϊντα, μια λα-
μπρι μζρα με ανοιξιάτικο καιρό. Ορίηοντασ, χρϊ-
ματα και ιχοι του δάςουσ.  

Μερικζσ ςτιγμζσ από τθν πρϊτθ εξόρμθςθ…. 
Το ξεκίνθμα….. 

 

Η οικογενειακι φωτογραφία…. 

 

 

Ρερπάτθμα ςτο δάςοσ Ι 

 

 

Ρερπάτθμα ςτο δάςοσ ΙΙ 

 
 

Ρερπάτθμα ςτο δάςοσ ΙΙΙ 
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Τεύτος 4ο «Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Μια μικρι ςτάςθ…. 

 
Ο ορίηοντασ…. 

 
Και το φωσ. 

 
 

Η δεφτερθ πραγματοποιικθκε ςτθν Καλάν-

δρα  τθν Κυριακι 10 Δεκεμβρίου. Ξεκινϊντασ 

από το χωριό, περπατιςαμε «αναηθτϊντασ» τθν 

αρχαία Μζνδθ.  

Η ςυνάντθςθ ορίςτθκε για τισ 11 το πρωί, μπρο-

ςτά από τθν Ραναγία, μια υπζροχθ πετρόκτιςτθ 

εκκλθςία ςτο κζντρο του χωριοφ.  

 
 

Συνοδόσ και ξεναγόσ μασ, ο Ραραςκευάσ 

Μάγειρασ, ντόπιοσ καλλιτζχνθσ και άριςτοσ γνϊ-

ςτθσ του τόπου και τθσ ιςτορίασ του. Διαςχίηο-

ντασ το χωριό με τα αναπαλαιωμζνα ςπίτια, 

βγικαμε ςτα ελαιοχϊραφα και περπατιςαμε 

προσ τθ κάλαςςα. 

Στο μονοπάτι προσ τθν αρχαία Μζνδθ, ανά-

μεςα ςτα χωράφια, πεςμζνεσ ελιζσ και κραφ-

ςματα από αρχαία αγγεία.  
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Τεύτος 4ο «Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Φτάνοντασ ςτο πλάτωμα τθσ ακρόπολθσ, 

 
αντικρίηουμε από ψθλά το λιμάνι τθσ αρχαίασ 

Μζνδθσ 

και τον ορίηοντα του Αιγαίου μζχρι τισ Σποράδεσ, 

 

…και αρχίηουμε τθν κατάβαςθ. 

 
To αγίαςμα του Αθ-Γιϊργθ, κρυμμζνο ανάμεςα 

ςτουσ κάμνουσ ςε μια μικρι κόγχθ. 

 
Η  αρχαία Μζνδθ ό,τι αναςκάφκθκε και ςϊηεται 

όρκιο. Δίπλα ςτθ κάλαςςα, απομεινάρια από τον 

οικιςμό. 

 
 

Συλλζγοντασ εικόνεσ, γνϊςθ και τθν ξεχωριςτι ε-

μπειρία μιασ περιπατθτικισ διαδρομισ μζςα ςτο 

υπζροχο τοπίο τθσ Χαλκιδικισ, επιςτρζφουμε με 

τθν προςδοκία τθσ επόμενθσ, εαρινισ, εξόρμθςθσ: 

Σικωνία! 
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Διευκυντισ του Ραιδοψυχιατρικοφ Τμιματοσ. 

6-8 Οκτωβρίου: Συμμετοχι τθσ Δντριασ τθσ ΔΔΕ 

Χαλκιδικισ και του Υπευκφνου ΣΔ ςτο τριιμερο 

Σεμινάριο - Συνάντθςθ των Δντϊν Δ.Ε. και των Υ-

πευκφνων ΣΔ Μακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα 

«Θεματικά Δίκτυα» ςτο Ν. Σερρϊν, που οργάνωςε 

θ ΔΔΕ Σερρϊν. 

 

11 Οκτωβρίου: Εγκατάςταςθ από το ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕΤ.  

του εργαςτθρίου πλθροφορικισ Ιεριςςοφ με Ub-

untu LTSP. Το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο είχε τουσ 

περιςςότερα workstations (29) από οποιοδιποτε 

άλλο εργαςτιριο ςτο νομό μασ. 

 

13 Οκτωβρίου: Η Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, 

υλοποίθςε το πρόγραμμα για τθν ομαλι μετάβαςθ 

από το δθμοτικό ςτο γυμνάςιο και από τθν παιδικι 

θλικία ςτθν εφθβεία, ςτο 9ο Γυμνάςιο Καλαμα-

ριάσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του ςχολείου. 

 

18 Οκτωβρίου: «Η αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ 

ςχολείου - γονζων, οι δφςκολεσ ςυμπεριφορζσ των 

εφιβων, θ πρόλθψθ των εξαρτιςεων, ο ςυμβου-

λευτικόσ ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν». Ενθμζρωςθ 

ςε γονείσ του Γυμναςίου Ρευκοχωρίου. Συνεργαςί-

α τθσ Εκπροςϊπου του Κζντρου Ρρόλθψθσ ΡΝΟΗ 

και τθσ Υπεφκυνθσ του Σ.Σ.Ν. 

 

22 Οκτωβρίου: α’ περιπατθτικι (ιπια ορειβατικι) 

διαδρομι εκπαιδευτικϊν ςτον Ρολφγυρο. Οργάνω-

ΔΡΑΕΙ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΣΩΒΡΙΟ –  
ΝΟΕΜΒΡΙΟ—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 

 

επτζμβριοσ και Οκτώβριοσ: Υλοποίθςθ προγράμμα-

τοσ ομαλισ μετάβαςθσ και προςαρμογισ για τα παι-

διά τθσ Αϋτάξθσ, ςε Γυμνάςια  του νομοφ. Το πρό-

γραμμα, τθσ Υπεφκυνθσ του Συμβουλευτικοφ Στακ-

μοφ Νζων, με τίτλο «Ανοίγουμε τθν καρδιά του ςχο-

λείου για τθν ΑϋΓυμναςίου», υλοποιείται για τζταρτθ 

ςχολικι χρονιά και παρουςιάηεται και ςε γονείσ. 

 
25 επτεμβρίου: Ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων 

Χαλκιδικισ ςυμμετείχε, ωσ ςυμπράττων φορζασ, ςτο 

5ο Ρανελλινιο Φεςτιβάλ Ενταξιακισ Κουλτοφρασ με 

τίτλο "ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΣΕΙ'' και παρου-

ςίαςε το ζντυπο υλικό: ''Πλεσ και όλοι μαηί για μια 

ειρθνικι ςυνφπαρξθ ςτο ςχολείο''. Οι δράςεισ του 

φεςτιβάλ ξεκίνθςαν από τα Χανιά (23 Σεπτεμβρίου), 

ςυνεχίςκθκαν ςτθ Θες/νίκθ (25 Σεπτεμβρίου), ςτο 

Λιτόχωρο, ςτθν Ακινα και κορυφϊκθκαν ςτο Ναφ-

πλιο με διεπιςτθμονικό Συνζδριο (1 Οκτωβρίου 

2017). Στόχοσ του φεςτιβάλ είναι θ αποδοχι τθσ δια-

φορετικότθτασ και θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ 

ρατςιςμοφ, με προϊκθςθ κοινωνικϊν αξιϊν και αρ-

χϊν αρμονικισ ςυμβίωςθσ. 

 

4 Οκτωβρίου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, ςε ςυνεργαςία με 

το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, Ζρευνασ και 

Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Ιπποκρατείου Νοςο-

κομείου Θεςςαλονίκθσ και με τα Γραφεία Αγωγισ 

Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτερο-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, δι-

οργάνωςε τθν 2θ διαδραςτικι ςυνάντθςθ τθσ 

«Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για επιμόρφωςθ των εκπαι-

δευτικϊν και των γονιϊν, ςτο Αμφικζατρο Μεταξά 

του Ιπποκρατείου, το απόγευμα 17.30-19.30. Θζμα: 

«Δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ ςε παιδιά και εφιβουσ 

και γονεϊκοί χειριςμοί». Ομιλθτισ: Βάιοσ Νταφοφλθσ, 
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ςθ τθσ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ και του Γραφείου 

Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, με προοπτικι τθν προϊ-

κθςθ ενόσ υγιεινοφ τρόπου ηωισ ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα και τθν ενίςχυςθ- ςτιριξθ των ειδικϊν ςχο-

λείων (ΕΕΕΕΚ) τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ. 

 

11 Νοεμβρίου: Σεμινάριο εκπαιδευτικϊν τθσ Χαλκιδι-

κισ με κζμα "Αςτικό Ρεριβαλλοντικό μονοπάτι. Το 

παράδειγμα του Ντεπϊ " ςτθ Θεςςαλονίκθ –περιοχι 

Ντεπϊ, με διοργάνωςθ του ΚΡΕ Ελευκερίου – Κορδε-

λιοφ και τθσ ΔΔΕ και ΔΡΕ Χαλκιδικισ. 

 

17 Νοεμβρίου: Ενθμερωτικι – επιμορφωτικι Ημερί-

δα εκπαιδευτικϊν τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ για τα Ρρο-

γράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και Αγωγισ Στα-

διοδρομίασ ςτο Γυμνάςιο Ν. Καλλικράτειασ, του Γρα-

φείου Σχολ. Δραςτθρ. και του ΚΕΣΥΡ Ρολυγφρου. 

 

21 Νοεμβρίου: Συμμετοχι του ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. ςτθν 

επιμορφωτικι ςυνάντθςθ του  Σφμβουλου Ρλθροφο-

ρικισ με εκπαιδευτικοφσ του νομοφ Χαλκιδικισ ςτο 

ΓΕΛ Ρολυγφρου. 

 

22 Νοεμβρίου: Συμμετοχι 7 εκπαιδευτικϊν ςε επι-

μορφωτικό Σεμινάριο με κζμα "Κινθματογράφοσ και 

Ρεριβάλλον", του ΚΡΕ Ελευκερίου – Κορδελιοφ, τθσ 

ΡΕΕΚΡΕ και τθσ ΔΔΕ Ημακίασ. 

 

25 Νοεμβρίου: Συμμετοχι του Υπευκφνου ΣΔ ςτθν 

Τεύτος 4ο 

επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ςυντονιςτϊν του προ-

γράμματοσ «Νοιάηομαι και δρω» του Ιδρφματοσ 

Λαμπράκθ ςτθν Ακινα. 

 

26 Νοεμβρίου: Βράβευςθ τθσ Υπεφκυνθσ του 

Σ.Σ.Ν. ςτο 7ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ρροαγωγισ και 

Αγωγισ Υγείασ, με κζμα «Ενδυνάμωςθ των ευάλω-

των πλθκυςμϊν – Ο ρόλοσ τθσ Ρροαγωγισ Υγεί-

ασ» (25-26 Νοεμβρίου 2017, Ιατρικι Σχολι Ακθ-

νϊν), με τθν ανακοίνωςθ «Αςφαλζσ διαδίκτυο και 

για τα παιδιά των προςφφγων: Η ευαλωτότθτα και 

θ αναγκαιότθτα».   

 

27 Νοεμβρίου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, ςε ςυνεργαςία 

με το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 

Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Ιππο-

κρατείου Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ και με τα 

Γραφεία Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτο-

βάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατο-

λικισ Θεςςαλονίκθσ, διοργάνωςε τθν 3θ διαδρα-

ςτικι ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και των γονιϊν, 

ςτο Αμφικζατρο Μεταξά του Ιπποκρατείου, το α-

πόγευμα 17.30-19.30. Θζμα: «Βοθκϊντασ τουσ ε-

φιβουσ και τα παιδιά να τρζφονται υγιεινά». Ομι-

λθτζσ: Κωνςταντίνα Βαςιλάκθ, Επιμελιτρια Αϋ Ραι-

δογαςτρεντερολογίασ ςτο Ιπποκράτειο και ο Διαι-

τολόγοσ-Διατροφολόγοσ Αναςτάςιοσ Βαμβάκθσ. 

 

1-3 Δεκεμβρίου: Συμμετοχι ςε τριιμερο Σεμινάριο 

εκπαιδευτικϊν με κζμα «θ Αειφορικι διαχείριςθ 

απορριμμάτων ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ» 

ςτθν Αρναία, του ΚΡΕ Αρναίασ με ςυνεργαηόμενα 

ΚΡΕ. 

 

8-9 Δεκεμβρίου: Συμμετοχι εκπαιδευτικϊν ςε Σε-

μινάριο "εφαρμογζσ orienteering ςτθν περιβαλλο-

ντικι Εκπαίδευςθ" ςτο ΚΡΕ Ροροίων, με οργάνωςθ 

του ΚΡΕ Βιςτωνίδασ – Ροροίων - Κιλκίσ.  

 

«Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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10 Δεκεμβρίου: β’ περιπατθτικι και πολιτιςτικι δια-

δρομι εκπαιδευτικϊν ςτθν χερςόνθςο τθσ Καςςάν-

δρασ, Καλάνδρα - αρχαία Μζνδθ. Οργάνωςθ τθσ Ο-

μάδασ Φυςικισ Αγωγισ και του Γραφείου Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων, με τθν προοπτικι προϊκθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν περιπάτων (περιβαλλοντικοφ και πο-

λιτιςτικοφ περιεχομζνου), όπωσ και τθ ςτιριξθ των 

ειδικϊν ςχολείων (ΕΕΕΕΚ) τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ, ωσ ςυ-

νζχεια δράςεων για τθν Ημζρα των ΑμεΑ (3/12). 

 

15-16 Δεκεμβρίου: Συμμετοχι εκπαιδευτικϊν ςε επι-

μορφωτικό Σεμινάριο με κζμα "Βιϊςιμθ Ρόλθ, Η πό-

λθ ωσ πεδίο εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία" ςτθ Θες-

ςαλονίκθ, του ΚΡΕ Ελευκερίου – Κορδελιοφ. 

 

18 Δεκεμβρίου: Συμμετοχι 3 ςχολείων τθσ ΔΔΕ Χαλ-
κιδικισ, εκπαιδευτικϊν και του Υπευκφνου ΣΔ ςτθν 
ενθμερωτικι - επιμορφωτικι Ημερίδα με κζμα: 
«Νοιάηομαι και Δρω» ςτθ Θεςςαλονίκθ. Οργάνωςθ 
των ςυντονιςτϊν Θεςςαλονίκθσ – Χαλκιδικισ – Κιλκίσ 
του προγράμματοσ «Νοιάηομαι και δρω».  

Τεύτος 4ο 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ 
ΣΗ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
ΡΕΜΡΤΗ 21-12-2017 

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



 - ΕΛ 16 - 

 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ 
ΣΗ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
ΡΕΜΡΤΗ 21-12-2017 

Τεύτος 4ο «Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ 
ΣΗ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
ΡΕΜΡΤΗ 21-12-2017 

Τεύτος 4ο «Η εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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