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Αντί προλόγου 

 
 
Με τθ νζα χρονιά, όπωσ ςυνθκίηεται με τθν αρχι 

κάκε χρονιάσ, ςυηθτοφςαμε τι είδουσ εκδθλϊςεισ κα 
αναλάβουμε ωσ Γραφείο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. Κατα-
λιξαμε, τελικά, ςτθν απόφαςθ το 2018 : 

α) να ανανεϊςουμε το περιοδικό μασ «Η εκπαί-
δευςη αλλιώσ…» και 

β) να προχωριςουμε ςε καινοφργιεσ δράςεισ, 
διαφορετικζσ από εκείνεσ που ζχουμε ιδθ οργανϊ-
ςει μζχρι τϊρα. 

 
Σχετικά με το περιοδικό, αποφαςίςαμε να δθμι-

ουργιςουμε ζνα ζνκετο ςτο οποίο κα δθμοςιεφονται 
άρκρα ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν μετά από κρίςθ 
τουσ. Δθλαδι να διακζτει το περιοδικό μασ και τμιμα 
δθμοςιεφςεων επιςτθμονικϊν άρκρων μετά από κρί-
ςθ, τα οποία κα αφοροφν γνωςτικά αντικείμενα ειδι-
κοτιτων, αλλά και γενικά εκπαιδευτικά κζματα. 

Και μπικαμε ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ Επιςτθ-
μονικισ Επιτροπισ με υποεπιτροπζσ, ανάλογα τθν 
ειδικότθτα και τθν ειδίκευςθ. Ρολφ ςφντομα είχαμε 
πολφ μεγάλθ ανταπόκριςθ για ςυμμετοχι ςτθν Επι-
ςτθμονικι Επιτροπι (31 κάτοχοι διδακτορικοφ τίτ-
λου), ενϊ θ πρόςκλθςι μασ παραμζνει διαρκϊσ ανοι-
κτι. 

Ρρόκεςι μασ είναι με τον τρόπο αυτό να δϊςου-
με λόγο/βιμα ςε ςυναδζλφουσ που ζχουν κάνει ι 
κάνουν μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ ςπουδζσ, αλλά 
και ζχουν παρακολουκιςει ι παρακολουκοφν επι-
μορφωτικά επιςτθμονικά προγράμματα-θμερίδεσ-
ςυνζδρια κ.λ.π. Ωσ γνωςτόν το περιοδικό μασ ζχει 
λάβει ιδθ από πζρςι ΛSSΝ και επομζνωσ μποροφν 
κάλλιςτα οι ενδιαφερόμενοι να το μνθμονεφουν ςτα 
βιογραφικά τουσ.  

Γιατί θ ςκζψθ μασ είναι (και μιλϊ για τα ιδρυτικά 
μζλθ του περιοδικοφ) ότι οι εκπαιδευτικοί εγκλωβι-
ςτικαμε ςτθν αγωνία μασ πϊσ κα γίνουμε καλφτεροι 
ςτθν τάξθ/ςτο μάκθμα και ξεχάςαμε ότι είμαςτε και 
επιςτιμονεσ, με αποτζλεςμα να μθ μασ αντιμετωπί-
ηει και κανείσ ωσ επιςτιμονεσ (οφτε καν οι μακθτζσ 
μασ, δυςτυχϊσ). 

Τεύτος 5ο 

Ραράλλθλα, όμωσ, ςκεφτικαμε ότι υπάρχουν 
και εκπαιδευτικοί ταλαντοφχοι που αςχολοφνται 
με τισ Τζχνεσ: λογοτζχνεσ (ςυγγραφείσ και ποιθτζσ), 
ηωγράφοι κ.ά. Αποφαςίςαμε να μθν τουσ αφιςου-
με παραπονεμζνουσ, αλλά γι’ αυτοφσ (και για μασ 
βζβαια τουσ υπόλοιπουσ ωσ φιλότεχνο κοινό) να 
οργανϊςουμε κάποιεσ εκδθλϊςεισ. Ρϊσ κα γινό-
ταν αυτό; Ζτςι προζκυψε θ ιδζα για τθ «Λζςχη Σζ-
χνησ και Πολιτιςμοφ» τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ωσ μια 
«ομπρζλα», δθλαδι, κάτω από τθν οποία κα εντά-
ξουμε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ: μια βραδιά βιβλί-
ου, μια βραδιά πολιτιςμοφ (π.χ. παρακολοφκθςθ 
παράςταςθσ, κεατρικισ-μουςικισ…), μια πολιτιςτι-
κι εκδρομι, ζναν ιςτορικό περίπατο με ξενάγθςθ… 
Πποια ιδζα/πρόταςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 
είναι οπωςδιποτε ευπρόςδεκτθ.  

 

Από τισ πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ αυτισ τθσ 
«Λζςχθσ» ιταν δυο «Βραδιζσ Βιβλίου». Θ πρϊτθ 
ςτθν οποία θ κ. Γιοφλθ Ηάμπρου, φιλόλογοσ, πα-
ρουςίαςε το ζργο του εκπαιδευτικοφ και λογοτζ-
χνθ κ. Χριςτου Ντικμπαςάνθ, κεολόγου, ενϊ μζλθ 
τθσ κεατρικισ ομάδασ εκπαιδευτικϊν 
«Δικφραμβοσ εξ αμάξθσ» απζδωςαν δραματοποιθ-
μζνα ποιιματά του και μια δεφτερθ, ςτθν οποία θ 
φιλόλογοσ κ. Αναςταςία Γρθγοριάδου παρουςίαςε 
το τελευταίο ζργο («Ξυπόλθτοι Ιρωεσ») τθσ φιλο-
λόγου ςυγγραφζα κ. Αλεξάνδρασ Μθτςιάλθ, ςυνο-
δεία μουςικισ και τραγουδιϊν από τθν καλλιτζχνι-
δα αοιδό κ. Μαρία Σωτθριάδου.  

 

Και ςυνεχίηουμε δυναμικά. 
 

Θ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ  
 

Αικατερίνθ Θ. Σςζκου 
Φιλόλογοσ - Ιςτορικόσ  
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Πρώτθ βραδιά βιβλίου  

τθσ Λζςχθσ Σζχνθσ και Πολιτιςμοφ τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

 

Αλζξανδροσ Αλεξανδρίδθσ 
Φιλόλογοσ 

Ζχοντασ τθ βακιά πεποίκθςθ ότι ο πολιτιςμόσ εί-
ναι ςιμερα, ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ αξιϊν, αςφαλζσ 
καταφφγιο και ευκαιρία εςωτερικισ ανάταςθσ και 
ιςορροπίασ, θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευ-
ςθσ Χαλκιδικισ υλοποίθςε ςτισ 12 Φεβρουαρίου 
2018 τθν 1θ βραδιά παρουςίαςθσ λογοτεχνϊν εκπαι-
δευτικϊν, αφιερωμζνθ ςτο κεολόγο κ. Ντικμπαςάνθ 
Χριςτο του Γενικοφ Λυκείου Καςςάνδρασ. 

Σε ζνα ηεςτό περιβάλλον, το βιβλιοπωλείο 
Book.ink ςτθν οδό Βρυοφλων 64 & Καργοποφλου 
(Άγιοσ Λωάννθσ, Καλαμαριά), θ φιλόλογοσ κα Ηά-
μπρου Γεωργία μασ γνϊριςε τουσ μαγικοφσ κόςμουσ 
των βιβλίων του ςυναδζλφου κου Ντικμπαςάνθ. Ε-
δϊ, θ γοθτευτικι τζχνθ τθσ λογοτεχνικισ γραφισ χρθ-
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ςιμοποίθςε το δυνατότερο ίςωσ όπλο τθσ, τθ φα-
νταςία, προςφζροντασ ςε μασ τουσ αναγνϊςτεσ 
ζνα απολαυςτικό αποτζλεςμα.  

Από τα αποςπάςματα των ζργων του ςυγγρα-
φζα που διαβάςτθκαν, πεηά και ποιθτικά, εντφπω-
ςθ προκάλεςε θ ςφηευξθ κοςμογονικϊν, κοινωνι-

κϊν και κεολογικϊν αναηθτιςεων με κάτι το από-
κοςμο, το φανταςτικό, ίςωσ και το ανεξιχνίαςτο 
και τρομακτικό. Θ εμπειρία του ςυγγραφζα ςε ηθ-
τιματα κεολογικισ ζρευνασ, αλλά και φανταςτικισ 
λογοτεχνίασ, μασ εξαςφάλιςε μοναδικά ταξίδια 
μζςα από τισ αράδεσ των βιβλίων του και μασ 
ζκανε να νιϊςουμε, ζςτω και για λίγο, όπωσ εκεί-
νοσ: ότι δθλαδι ταξιδεφουμε κι εμείσ ςαν 
«ελεγκτζσ των αςτεριϊν», με τισ πιο δυνατζσ όμωσ 
φτεροφγεσ.  

Αξίηει επίςθσ να αναφζρουμε τθν παρουςίαςθ 
δραματοποιθμζνων αποςπαςμάτων από τα ποιι-
ματα του ςυγγραφζα, εκτζλεςθ που ανζλαβαν τα 
μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ «Δικφραμβοσ Εξ Αμά-
ξθσ». Τα λόγια του ποιθτι ηωντάνεψαν μπροςτά 
μασ, κινικθκαν γφρω μασ και μζςα μασ, μασ κζρδι-
ςαν με τθν ευαιςκθςία και τισ πρωτότυπεσ όςο και 
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φανταςτικζσ εικόνεσ που ςχθμάτιςαν.  
Το ζργο του κ. Ντικμπαςάνθ αντιπροςωπεφει μία 

ολόκλθρθ ηωι ζμπνευςθσ. Θ εν λόγω βραδιά βιβλίου 
προσ τιμιν του ιταν μια ευκαιρία να γνωριςτεί κα-
νείσ με τον ίδιο και τουσ κόςμουσ του. Το κοινό αντα-
ποκρίκθκε ςτθ γνωριμία αυτι, ψυχαγωγικθκε με τισ 
ιδζεσ του και αναγνϊριςε ωσ πετυχθμζνθ τθν παρκε-
νικι εκδιλωςθ τθσ Λζςχθσ Τζχνθσ και Ρολιτιςμοφ τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ.  

Οι βραδιζσ κα ςυνεχιςτοφν και κα εμπλουτιςτοφν, 
αξιοποιϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν προθγοφμενθ 
εμπειρία και ανιχνεφοντασ ανάμεςά μασ αυτοφσ που 
μποροφν να εκφραςτοφν με ταλαντοφχο τρόπο πάνω 
ςτο χαρτί. Εμείσ οι υπόλοιποι, ζχουμε όντωσ πολλά 
να επωφελθκοφμε από τισ ευαιςκθςίεσ τζτοιων αν-
κρϊπων, οι οποίοι πάνω απ’ όλα τιμοφν αυτό που 
είναι, δθλαδι Άνκρωποι, με άλφα κεφαλαίο.  
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Θ ετιςια εκπαιδευτικι εξόρμθςθ τθσ 
Δ.Δ.Ε και τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Χαλκιδικισ  

 

Κατερίνα Σςζκου 
δρ. Ιςτορίασ 

 
Στθν Θμερίδα, που διοργανϊςαμε με κζμα 

«αειφόρο ςχολείο – αειφόροσ τουριςμόσ» (28-3-
2017, ςτο αμφικζατρο του ΕΡΑΛ Νικιτθσ), ςυηθτϊ-
ντασ για το τι ςθμαίνει αειφορία, τι ςθμαίνει ςτθν 
πράξθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ποιεσ είναι οι καλζσ πρα-
κτικζσ γι’ αυτιν (π.χ. αειφόροσ τουριςμόσ), αλλά και 
για το τι κάνει θ Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα προσ αυτι 
τθν κατεφκυνςθ, προζκυψε θ ιδζα: να δοφμε τι γίνε-
ται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ςυγκρίνουμε τθ δι-
αχείριςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ και τθσ τοπικισ παρα-
γωγισ μιασ άλλθσ ευρωπαϊκισ περιοχισ με τθν αντί-
ςτοιχθ διαχείριςι τουσ ςτθ Χαλκιδικι.  

Γιατί θ αειφορία, μια ζννοια περιςςότερο επί-
καιρθ παρά ποτζ, δεν αφορά και δεν περιορίηεται 
μόνο ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αλλά και 
ςτθν εταιρικι ευκφνθ και ανάγκθ κάκε φορζασ, κάκε 
οργανιςμόσ, κάκε επιχείρθςθ να είναι υπεφκυνοι α-
πζναντι ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον. Δθλαδι 
είναι κουλτοφρα οικονομικισ προςζγγιςθσ και επιχει-
ρθματικότθτασ. Τα παραδείγματα χωρϊν τθσ Κεντρι-
κισ και Βόρειασ Ευρϊπθσ (Γερμανία, Ολλανδία, Σκαν-
διναυϊκζσ χϊρεσ κ.λ.π), οι οποίεσ, τόςο ςε επίπεδο 
πολιτικϊν και πλαιςίου όςο και ςε επίπεδο επιχειρθ-
ματικό, ζδωςαν ζμφαςθ τα τελευταία χρόνια ςτο κζ-
μα τθσ αειφορίασ, εμφάνιςαν κετικό πρόςθμο τόςο 
ςε επίπεδο μακροοικονομίασ όςο και ςε επίπεδο μι-
κροοικονομίασ. 

 
………………………………………… 

 
Μ’ αυτζσ τισ ςκζψεισ επιλζχκθκε ωσ προορι-

ςμόσ τθσ κακιερωμζνθσ πια ετιςιασ εκπαιδευτικισ 
εξόρμθςθσ τθσ Δ.Δ.Ε. και τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Χαλκιδικισ για 
το 2018 θ Αλςατία, το μικρότερο διαμζριςμα τθσ 
Γαλλίασ. Ζτςι, για τισ 10 – 14 Απριλίου 2018 οργανϊ-
κθκε εκδρομι τθσ Δ.Δ.Ε. και τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Χαλκιδικισ 
με αρχικό προοριςμό τθν πρωτεφουςα τθσ Αλςατίασ, 
το τραςβοφργο, το οποίο βρίςκεται ςτθ δυτικι 

Τεύτος 5ο 

πλευρά του ινου και με δυο γζφυρεσ ςυνδζεται 
με τθ γερμανικι κωμόπολθ Κελ, όπου και θ διαμο-
νι μασ. 

  
Θ πρόκεςι μασ είναι  να γνωρίςουμε τθν 

πρωτεφουςα τθσ Αλςατίασ, κακϊσ το ιςτορικό τθσ 
κζντρο, ονομαηόμενο «Petite France» (Μικρι Γαλ-
λία), χαρακτθρίςκθκε ωσ «αξιοκζατο παγκόςμιασ 
κλθρονομιάσ» από τθν Unesco το 1988 (ιταν πρϊ-
τθ φορά που τζτοια τιμι αποδιδόταν ςε ζνα ολό-
κλθρο κζντρο πόλθσ) και κακϊσ εδϊ το τεράςτιο 
πάρκο που «ζχτιςε» ο Ναπολζων για χάρθ τθσ Ηο-
ηεφίνασ, θ Orangerie. Γενικά, θ πόλθ του Στρα-
ςβοφργου ςυχνά χαρακτθρίηεται «ςταυροδρόμι» 
τθσ Ευρϊπθσ, όχι μόνο λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ 
κζςθσ, αλλά και ωσ ςθμείο ςυνάντθςθσ διαφορετι-
κϊν πολιτιςμϊν. Το Στραςβοφργο αποτελεί παρά-
δειγμα αρμονικισ ςυγχϊνευςθσ παρελκόντοσ και 
μζλλοντοσ με το ιςτορικό του κζντρο, τθν ετερό-
κλθτθ κουλτοφρα του (π.χ. ακόμθ και το τοπικό 
ζδεςμα θ «ταρτ φλαμπζ» «κινείται» κάπου ανάμε-
ςα ςε κρζπα και πίτςα), το νεανικό ςκθνικό τθσ πό-
λθσ, το ρόλο του «οικοδεςπότθ» για κάποιουσ από 
τουσ ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ. Εδϊ ςυνεδριάηουν το 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (από το 1949), το Ευρω-
παϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
Ευρωκοινοβοφλιο (μία από τισ δυο ζδρεσ του).  

 
Στθ ςυνζχεια, ακολουκώντασ το δρόμο των 

αλςατικών κραςιών (Ριμποβιλζ, Ρικβίρ, Κίντηχαϊμ, 
Κάιηερςμπεργκ, Κολμάρ, Σφρκχαϊμ, Ζγκιςχαϊμ, 
Ρουφάχ … ) και διαςχίηοντασ τα δαςώδθ Βόςγια 
όρθ φιλοδοξοφμε να γνωρίςουμε τθν επαρχία τθσ 
Αλςατίασ, που βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ δυτικισ 
Ευρϊπθσ και ζχει να προςφζρει πλοφςια και πολυ-
τάραχθ ιςτορία, κρφλουσ και ςθμαντικά μνθμεία.  

Στο Ρικβίρ θ παλιά πόλθ χαρακτθρίηεται 
«το μαργαριτάρι του δρόμου των κραςιϊν». Δεν 
υπάρχει άλλθ οινοπαραγωγικι τοποκεςία ικανι να 
δϊςει μια εξίςου ανζγγιχτθ, ομοιόμορφθ και ςυνά-
μα μεγαλειϊδθ εικόνα, καρρείσ βγαλμζνθ απευ-
κείασ από τον 16ο αιϊνα. Οι επιβλθτικοί πφργοι, θ 
μακρά ςειρά των μεγαλόπρεπων αναγεννθςιακϊν 
μεγάρων και τα πζντε δθμοτικά μουςεία μαρτυ-
ροφν τθν ευθμερία που απόλαυςε μζςα ςτουσ αιϊ-
νεσ θ πόλθ. Το  Ζγκιςχαϊμ, θ  γενζτειρα του πάπα 
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Λζοντοσ Κ (1002-1054), κλειςμζνθ από διπλό περιτεί-
χιςμα, είναι κτιςμζνθ ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ γφρω 
από ζνα κάςτρο.  

Ωςτόςο, το ςτολίδι τθσ Αλςατίασ είναι θ πόλθ 
Κολμάρ, πρωτεφουςα του διαμερίςματοσ του Άνω 
ινου, με πιο όμορφο ςθμείο τθσ τθν παλιά τθσ πό-
λθ, τθ «Μικρι Βενετία», που χαρακτθρίηεται από κα-
νάλια, περίτεχνεσ γζφυρεσ, αριςτοκρατικά καφζ και 
γκουρμζ εςτιατόρια. Ασ μθν ξεχνάμε τθ γαλλικι κου-
ηίνα και τθ γαλλικι ςαμπάνια. Για τουσ φιλότεχνουσ 
εδϊ, ςτο περίφθμο Musee Unterlinden, μεταξφ των 
άλλων κθςαυρϊν τθσ μεςαιωνικισ τζχνθσ το 
«Ρολφπτυχο του Ληενχάιμ» του Matthias Grunewald, 
αριςτοφργθμα τθσ βορειοευρωπαϊκισ Αναγζννθςθσ 
(1512-1515) και ςτο ναό των Δομινικανϊν το 
«Τρίπτυχο τθσ Vierge au Bisson de Roses» του Martin 
Schongauer (1473). Αξίηει μια επίςκεψθ ςτο Musee 
Bartholdi, αφιερωμζνο ςτο δθμιουργό του Αγάλμα-
τοσ τθσ Ελευκερίασ ςτθ Νζα Υόρκθ, ο οποίοσ γεννι-
κθκε ςτο Κολμάρ. 

 
Κατά τθν αρχαιότθτα θ Αλςατία ανικε 

ςτουσ Κζλτεσ. Κατά το Μεςαίωνα αποτελοφςε κομμά-
τι τθσ Αγίασ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, για να περάςει 
ςτο Βαςίλειο τθσ Γαλλίασ από τα τζλθ του 17ου αι. Σε 
πιο πρόςφατο παρελκόν, τθν διεκδίκθςαν Γαλλία και 
Γερμανία, οπότε υπιρξε μζροσ τθσ Γερμανίασ, όπωσ 
επίςθσ και τθσ Γαλλίασ. Θ περιοχι «άλλαξε χζρια» 
αρκετζσ φορζσ, ϊςπου με το πζρασ του Βϋ Ραγκόςμι-
ου Ρολζμου εντάχκθκε μόνιμα ςτο κράτοσ τθσ Γαλλί-
ασ. Τελικά, μεταξφ 1870 και 1945 οι Αλςατοί αναγκά-
ςτθκαν να αλλάξουν 4 φορζσ εκνικότθτα και επίςθμθ 
γλϊςςα. Ζτςι, πολλά τοπωνφμια ςτθν Αλςατία, ενϊ 
ζχουν γερμανικι προζλευςθ, προφζρονται με τρόπο 
που ελαφρϊσ ξενίηει, ειδικά τουσ γερμανομακείσ. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ πόλθ 
του Αγκνϊ (Hagenau), θ οποία γερμανικά κα προφε-
ρόταν «Χάγκεναου», ενϊ ςτθν αλςατικι διάλεκτο 
προφζρεται «Αγκενϊ». 

Ράντωσ, το γεγονόσ ότι θ περιοχι είναι τόςο 
κοντά ςτα ςφνορα ζπαψε να αποτελεί βαρφ φορτίο 
και ζγινε ο «άςοσ ςτο μανίκι» τθσ Αλςατίασ. Θ γαλλο-
γερμανικι διγλωςςία, το μείγμα γαςτρονομικϊν πα-
ραδόςεων, αρχιτεκτονικϊν ςτυλ, θκϊν και εκίμων, 
αλλά κυρίωσ θ δθμιουργικότθτα και ο οικονομικόσ 
δυναμιςμόσ ζδωςαν ηωι και νζα τοπικι ςυνείδθςθ.  

Τεύτος 5ο 

Ρζρα από τθν ιςτορία τθσ Αλςατίασ, ενδια-
φζρον παρουςιάηουν τα υπζροχα τοπία ςτθν κοι-
λάδα του ινου και ςε ορεινά ςκθνικά όπου θ φφ-
ςθ παραμζνει ανζγγιχτθ. Γραφικοί αμπελϊνεσ (π.χ. 
Barr, Riquewihr…), ςθμαντικά οχυρωμζνα μονα-
ςτιρια (π.χ. Mont Sainte-Odile 7οσ αι.), καυμάςια ι 
ερειπωμζνα κάςτρα (π.χ. Haut-Koenigsbourg), ει-
δυλλιακά χωριά, ρομαντικζσ παλιζσ κωμοπόλεισ με 
λαβυρινκϊδθ δρομάκια και ςτθ μζςθ καμπαναριά 
που διακρίνονται από μακριά, με χαρακτθριςτικά 
ςπίτια με κόκκινεσ ξφλινεσ ςτζγεσ με τθν παραδοςι-
ακι ξυλοδεςιά ςτθν πρόςοψθ και τα αμζτρθτα 
λουλοφδια ςτα περβάηια (π.χ. Obernai, Colmar), 
μεςαιωνικι – αναγεννθςιακι τζχνθ και εκλεπτυ-
ςμζνθ κουηίνα – γαςτρονομία (π.χ. αλςατικό τυρί, 
κουκγλόφ (= είδοσ γλυκίςματοσ) κ.ά.).  

Θ Αλςατία ανζκακεν υπιρξε πατρίδα μεγά-
λων ςτοχαςτϊν: από τον μεταρρυκμιςτι Martin 
Bucer και τον ουμανιςτι Sebastian Brant μζχρι τον 
γιατρό Άλμπερτ Σβάιτςερ, βραβευμζνο με Νόμπελ 
ειρινθσ, τον καλλιτζχνθ Hans Arp, τουσ ιδρυτζσ και 
εμπνευςτζσ του κινιματοσ του ντανταϊςμοφ και 
τον ςκιτςογράφο Tomi Ungerer που τιμικθκε το 
1998 με το βραβείο Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν. Το 
επιχειρθματικό πνεφμα είναι επίςθσ ριηωμζνο από 
παλιά ςτθν περιοχι. Το μαρτυροφν τα μεγάλα ερ-
γοςτάςια και οι βιομθχανικζσ ηϊνεσ που απλϊνο-
νται ςτο βακφπεδο και ςτα περίχωρα τθσ Μυλοφη. 

 
Ωςτόςο, θ Αλςατία παρουςιάηει ζνα ιδιαί-

τερο ενδιαφζρον για μασ, ωσ εκπαιδευτικοφσ του 
νομοφ Χαλκιδικισ, για ζναν επιπλζον λόγο: για τθν 
αμπελοκαλλιζργεια και τθν παραγωγι κραςιοφ 
παγκοςμίου φιμθσ. 

Θ παράδοςθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ ςτθν 
περιοχι ανάγεται ςτον 1ο αι., όταν οι ωμαίοι φφ-
τεψαν τα πρϊτα αμπζλια ςτα υψίπεδα των Βοςγί-
ων. Ρρόκειται για αμπζλια που δίνουν λευκό κραςί 
και ευδοκιμοφν ςτον ιλιο των γιλοφων ςτισ νοτιο-
ανατολικζσ πλευρζσ των Βοςγίων. Αυτό το ςταφφλι 
καλλιεργείται εδϊ και δεκάδεσ γενιζσ και οινοποι-
είται χωρίσ καμία απολφτωσ ανάμειξθ προςκετι-
κϊν ουςιϊν για να μετατραπεί αργότερα ςτο υπζ-
ροχο ποτό με τθ δυνατι γεφςθ και το ευχάριςτα 
ξθρό άρωμα. 

Ο δρόμοσ των κραςιϊν τθσ Αλςατίασ ξετυλί-
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γεται για 170 χλμ. ςε μια καυμάςια ελικοειδι δια-
δρομι. Συνολικά 5.600 παραγωγικζσ επιχειριςεισ 
που καταλαμβάνουν με τουσ αμπελϊνεσ τουσ επιφά-
νεια 13.000 εκταρίων παράγουν ετθςίωσ πάνω από 
100 εκατ. λίτρα κραςιοφ, το ζνα τρίτο των οποίων 
προορίηεται για εξαγωγι. Αυτό το ευγενζσ ποτό εμφι-
αλϊνεται κυρίωσ ςτα χαρακτθριςτικά μακρόςτενα 
μπουκάλια (flute) για να το απολαφςει κάποιοσ αργό-
τερα ςτα τυπικά αλςατικά ποτιρια με το πράςινο πό-
δι.      

Επομζνωσ, όπωσ φαίνεται από το παράδειγμα 
τθσ Αλςατίασ, θ αειφορία ςυνδυαηόμενθ με τθν και-
νοτομία και τθν εξωςτρζφεια, μπορεί να αποτελζςει 
ςτρατθγικό παράγοντα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Και ςε 
τουριςτικό επίπεδο θ Αλςατία μπορεί ςιμερα και 
ζχει να προςφζρει πολλά, που κα ηιλευαν περιοχζσ 
πολφ μεγαλφτερεσ ςε ζκταςθ.   

  
………………………………………………… 
 
Ράντωσ, ςτθ φετινι μασ εξόρμθςθ κα ζχουμε 

τθν ευκαιρία να ικανοποιιςουμε δεόντωσ τθν περι-
βαλλοντικι μασ ευαιςκθςία και αγωνία και να επα-
λθκεφςουμε τθν παραπάνω παρατιρθςθ-
ςυμπζραςμα, κακϊσ ζχουμε προγραμματίςει να επι-
ςκεφκοφμε και μια από τισ πιο «μυκικζσ» περιοχζσ 
τθσ Ευρϊπθσ, ςτο νοτιοδυτικό κομμάτι τθσ Γερμανί-
ασ, το μεγαλφτερο δάςοσ τθσ Ευρϊπθσ, το δάςοσ του 
«Μζλανα Δρυμοφ».  

Το δάςοσ, ςτο γερμανικό κρατίδιο τθσ Βάδθσ-
Βυρτεμβζργθσ, εκτείνεται για περίπου 160 χιλιόμε-
τρα και 60 χιλιόμετρα από τθν ανατολι προσ τθ δφ-
ςθ, ανάμεςα ςτον ποταμό ινο, δυτικά, και τισ πθγζσ 
του Δοφναβθ, νότια. Το «Μαφρο Δάςοσ», ζνα δάςοσ 
κωνοφόρων με πολλά «επίπεδα» και βουνοκορφζσ, 
οφείλει το όνομά του ςτθν πυκνι του βλάςτθςθ, που 
κατά τόπουσ εμποδίηει το φωσ του ιλιου να φτάςει 
ςτο εςωτερικό του.  

Ζτςι, θ «ςκοτεινι αφρα» του γίνεται το ιδανι-
κό ςκθνικό για τα παραμφκια των αδελφϊν Γκριμ, 
γεμάτα νεράιδεσ και τρομακτικζσ μάγιςςεσ, και ο τό-
ποσ όπου ζδραςαν οι κρυλικοί Νιμπελοφγκεν, θ τρο-
μερι φυλι των νάνων του ομϊνυμου μεςαιωνικοφ 
γερμανικοφ ζπουσ, που γράφτθκε το 1200 και ενζ-
πνευςε τον Βάγκνερ ςτθ ςφνκεςθ τθσ τετραλογίασ 
του «Το δαχτυλίδι των Νιμπελοφνγκεν», αλλά και τον 
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Τη. . . Τόλκιν ςτθ ςυγγραφι τθσ διάςθμθσ τριλο-
γίασ του «Ο άρχοντασ των δαχτυλιδιϊν».  

Εδϊ, ςτα ομορφότερα τοπία που μπορεί 
κάποιοσ να φανταςτεί, όπου ο χρόνοσ καταγράφε-
ται ςτουσ πανταχοφ παρόντεσ ξφλινουσ ςκαλιςτοφσ 
κοφκουσ (θ φθμιςμζνθ διαδρομι German Clock 
Route (Deutsche Uhrenstraίe) είναι ζνασ δρόμοσ 
320 χλμ., που ενϊνει τα χωριά των ωρολογοποιϊν 
και κεωρείται από τισ πιο όμορφεσ διαδρομζσ τθσ 
Γερμανίασ), θ ματιά δεν χορταίνει καταπράςινεσ 
πλαγιζσ, γραφικά χωριά, κουκλίςτικα ςπιτάκια, λί-
μνεσ και καταρράκτεσ. Από τα «ςωκικά» του δά-
ςουσ, εκεί όπου ενϊνονται οι ποταμοί Brigach και 
Breg, ξεκινά το μακρφ ταξίδι του και ο μεγαλοπρε-
πισ Δοφναβθσ. 

Αυτόσ ο παράδειςοσ των φυςιοδιφϊν ζχει 
ςιμερα 30.000 χλμ. χαρτογραφθμζνα μονοπάτια 
για πεηοπορικζσ εξορμιςεισ αλλά και ςιδθροδρομι-
κζσ γραμμζσ και αυτοκινθτόδρομουσ, ιδανικοφσ για 
road tripping ςε κορυφζσ, φαράγγια, περιβόλια και 
καταρράκτεσ. Τα χωριό Baiersbronn, εκτόσ του ότι 
φθμίηεται για τθν κουηίνα του, ςυγκεντρϊνοντασ 
εςτιατόρια με ςυνολικά επτά αςτζρια Michelin, 
αποτελεί ιδανικι βάςθ για ποδθλατικζσ εξορμι-
ςεισ ςτα μονοπάτια του βουνοφ, τα οποία φυλάς-
ςει και επιμελείται ζνα εκτεταμζνο δίκτυο χιλιά-
δων Γερμανϊν εκελοντϊν.  

Λόγω τθσ πλοφςιασ μεταλλευτικισ ιςτορίασ 
του τόπου που χρονολογείται από το Μεςαίωνα (ο 
«Μζλανασ Δρυμόσ» ιταν μία από τισ ςθμαντικότε-
ρεσ περιοχζσ εξόρυξθσ τθσ Ευρϊπθσ γφρω ςτο 
1100) θ περιοχι ζχει πολλά ορυχεία, που ζχουν 
ανοίξει εκ νζου για το κοινό π.χ. ςτθν κοιλάδα 
Kinzig, ςτο Suggental, ςτθν κοιλάδα Muenster και 
γφρω από το Todtmoos.  

Ο «Μζλανασ Δρυμόσ» είναι γνωςτόσ και για 
τθ μακρά παράδοςι του ςτθν γκουρμζ κουηίνα. 
Ράνω από 15 εςτιατόρια τθσ περιοχισ ζχουν βρα-
βευκεί με αςτζρια Michelin, μεταξφ των οποίων 
και δφο εςτιατόρια με 3 αςτζρια (τα Bareiss και 
Schwarzwaldstube ςτο Baiersbronn), κακϊσ και το 
μοναδικό εςτιατόριο ςτθ Γερμανία, που βραβεφε-
ται με αςτζρι Michelin κάκε χρόνο από το 1966, το 
Schwarzwald Hotel Adler). 

Φθμιςμζνεσ είναι οι τοπικζσ λιχουδιζσ από 
κυνιγι, αλλά και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, π.χ. 
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εξαιρετικά αλλαντικά, κραςιά, φροφτα και το περίφθ-
μο λικζρ Kirschwasser. Λδιαίτερα διάςθμο και νόςτιμο 
είναι τo καπνιςτό ηαμπόν του «Μζλανα Δρυ-
μοφ» (Schwarzwalder Schinken) και φυςικά θ αυκε-
ντικι τοφρτα black forest (με ςοκολάτα, κρζμα, βφς-
ςινα και λικζρ Kirsch) και τα λαχταριςτά 
Pfannkuchen, που μοιάηουν με κρζπεσ.   

 
Σθμεία αναφοράσ μασ κα είναι θ πανζμορφθ, 

αξιοποιθμζνθ τουριςτικά ςτο ζπακρο, λίμνθ Σίτιηεε 
και θ ομϊνυμθ λουτρόπολθ που είναι χτιςμζνθ ςτισ 
όχκεσ τθσ, το κουκλίςτικο Φράιμπουργκ, θ μεγαλφτε-
ρθ πόλθ ςτα όρια του «Μζλανα Δρυμοφ» και ανεπί-
ςθμθ πρωτεφουςά του, που κεωρείται θ πιο θλιό-
λουςτθ πόλθ τθσ Γερμανίασ (πθγαίνοντασ κόντρα ςτο 
όνομα του δάςουσ), όπου άφθςε τθν τελευταία του 
πνοι ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ και χαρακτθρίηεται ωσ θ 
«περιβαλλοντικι/οικολογικι πρωτεφουςα τθσ Ευρϊ-
πθσ», τo Σρίμπεργκ ςτθν καρδιά του «Μαφρου Δά-
ςουσ», γνωςτό για τουσ «ψθλότερουσ καταρράκτεσ 
τθσ Γερμανίασ» (φψοσ 163 μζτρα), αλλά και για τθν 
αγορά ρολογιϊν-κοφκων (ςτο «Μαφρο Δάςοσ» γενι-
κά ανκίηει θ ξυλογλυπτικι) και μουςικϊν κουτιϊν, το 
Μπάντεν Μπάντεν (λζγεται ότι το αποκαλοφν με 2 
φορζσ το όνομά του λόγω τθσ ομορφιάσ του), θ κατα-
πράςινθ πόλθ κτιςμζνθ ςε ρυκμό μπαρόκ και φθμι-
ςμζνθ για τα κερμά Λουτρά τθσ (ςϊηονται ακόμθ τα 
αρχαία Λουτρά), θ αγαπθμζνθ τθσ ευρωπαϊκισ αρι-
ςτοκρατίασ από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα με τα καηί-
νο και τα πολυτελι ξενοδοχεία τθσ, αλλά και θ Χαϊ-
δελβζργθ θ οποία ζγινε ςθμαντικό κζντρο τθσ Γερμα-
νίασ από τον 12ο περίπου αιϊνα. Τότε ιταν που ι-
δρφκθκε το Ρανεπιςτιμιό τθσ, το πρϊτο και ιςτορι-
κότερο τθσ χϊρασ, που ακόμθ και ςιμερα ςυγκε-
ντρϊνει το ακαδθμαϊκό ενδιαφζρον τθσ κεντρικισ 
Ευρϊπθσ και δίνει ςτθν Χαϊδελβζργθ ζνα από τα βα-
ςικά τθσ χαρακτθριςτικά: αυτό τθσ ολοηϊντανθσ πα-
νεπιςτθμιοφπολθσ με πλικοσ φοιτθτϊν. Κατά τα τζλθ 
του Μεςαίωνα, θ Χαϊδελβζργθ ζγινε το κζντρο του 
κινιματοσ του ομαντιςμοφ τθσ Γερμανίασ, ενϊ εδϊ 
βρικε καταφφγιο και ο Μαρτίνοσ Λοφκθροσ τθν επο-
χι τθσ Μεταρρφκμιςθσ. Θ διαμάχθ μεταξφ προτεςτα-
ντϊν και κακολικϊν ιταν που προκάλεςε και τον γαλ-
λογερμανικό πόλεμο που κατζςτρεψε τθν πόλθ το 
17ο αιϊνα, για να ξαναχτιςτεί το 18ο, δθμιουργϊ-
ντασ ζνα όμορφο κράμα μπαρόκ και αναγεννθςιακισ 
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αρχιτεκτονικισ ςτθν παλιά τθσ πόλθ: πλακόςτρωτα 
δρομάκια, μεςαιωνικοί πφργοι, ιςτορικζσ γζφυρεσ 
που «ςτεφανϊνουν» τον ποταμό Νζκαρ και πάνω 
από όλα, το επιβλθτικό Κάςτρο, ζνα πελϊριο καλο-
διατθρθμζνο απομεινάρι τθσ Λςτορίασ που ςτζκε-
ται ψθλά ςτο λόφο, πάνω από τθν καρδιά τθσ πα-
νεπιςτθμιοφπολθσ που εξελίχκθκε ςτο πιο γραφικό 
τουριςτικό «άςςο ςτο μανίκι» τθσ Γερμανίασ.  Στθ 
γοθτεία αυτισ τθσ παλιάσ πόλθσ ιταν που βρικαν 
ζμπνευςθ ο φιλόςοφοσ Γκαίτε, αλλά και ο Μαρκ 
Τουζιν, που επζλεξε να ηιςει εδϊ για αρκετά χρό-
νια – μάλιςτα εδϊ ζγραψε το μεγαλφτερο μζροσ 
του «Τομ Σόγερ».  

 
Στθ φετινι μασ εξόρμθςθ κα κινθκοφμε, 

λοιπόν, ςε μαγευτικζσ διαδρομζσ ςτα γερμανο-
γαλλικά ςφνορα, ςτθ γαλλικι Αλςατία και ςτο 
γερμανικό κρατίδιο τθσ Βάδθσ-Βυρτεμβζργθσ, ςε 
τόπουσ διάςθμουσ για τθν ιςτορία τουσ, για τθν 
παραδοςιακι τουσ δραςτθριότθτα (αμπελουργία, 
οινοποιία, βυρςοδεψία, ξυλογλυπτικι κ.ά.), για 
τθν ανζγγιχτθ φφςθ τουσ, για τθν οικολογικι - αει-
φορικι τουσ ανάπτυξθ, αλλά και για τθν ιδιαίτερθ 
γαςτρονομία τουσ.   

 
Πθγζσ: 
Globus 4, «Γαλλία ςε 12 διαδρομζσ», ΒΘΜΑCOSMOS.  
«Οι μπλε οδθγοί, Γαλλία», τόμοσ 1, Hachette Γιαλλε-
λισ.  
www.lifo.gr 

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

http://www.lifo.gr/articles/travel_articles/82324
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10ο Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ 

 
Βαςίλειοσ τεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Με το 10ο  ςυνεχόμενο ςυνζδριο ςυνεχίηεται 

και φζτοσ ο πολφ επιτυχθμζνοσ κεςμόσ του Μακθτι-

κοφ Συνεδρίου Ρλθροφορικισ 

 

http://www.math-syn-pli.gr/ 

Ο κεςμόσ που τόςο αγκαλιάςκθκε από τον 

Εκπαιδευτικό κόςμο τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και 

φυςικά και τθσ Χαλκιδικισ. Κάκε χρόνο ςτο ςυνζδριο 

αυτό παρουςιάηονται ζργα μακθτικισ ψθφιακισ και-

νοτομίασ και κυριολεκτικά εντυπωςιάηουν τόςο με 

τισ ιδζεσ όςο και με τθν υλοποίθςθ. 

Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια θ ποιότθτα των 

ζργων ζχει αυξθκεί και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ όπωσ 

αυτι των ρομποτικϊν καταςκευϊν ςυναγωνίηεται 

το επίπεδο διεκνϊν  επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 

Στο ςυνζδριο παίρνουν μζροσ μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοί τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ενϊ το 

2017 υπιρξε πρόβλεψθ για ςυμμετοχι και από 

άλλεσ περιφζρειεσ. 

Ραράλλθλα διενεργοφνται και workshops 

για εκπαιδευτικοφσ όπου παρουςιάηονται κάποια 

κζματα είτε εκπαιδευτικοφ ενδιαφζροντοσ είτε ε-

νθμερωτικοφ χαρακτιρα, είτε καινοτόμων δράςε-

ων που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ. 

Φυςικά το ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ δίνει το 

παρόν κάκε χρόνο ςτο ςυνζδριο ςυμμετζχοντασ 

ςτθν οργανωτικισ επιτροπι, βοθκϊντασ ςτθ δθμι-

ουργία του δικτυακοφ τόπου και επίςθσ ςυμμετζ-

χοντασ ςτα προεδρεία και ςτθν τεχνικι υποςτιρι-

ξθ. 
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Θμερίδα : «Τγεία – Αςφάλεια – Ποιότθτα 

ηωισ ςτο χολικό Περιβάλλον»  
 

Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ 

Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
 

Θμερίδα με κζμα «Υγεία, αςφάλεια και ποιό-

τθτα ηωισ ςτο ςχολικό περιβάλλον» πραγματοποιι-

κθκε ςτισ 15-3-2018 ςτο ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειασ», ϊρεσ 

11.30-14.00. Θ διοργάνωςθ ζγινε από τον Σχολικό 

Σφμβουλο κ. Γεωργιάδθ και τον Υπεφκυνο Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. Σκοπόσ τθσ 

Θμερίδασ ιταν θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ 

των εκπαιδευτικϊν (και ειδικά των διευκυντϊν) ςε 

κζματα αγωγισ υγείασ και ποιότθτασ ηωισ ςτο ςχολι-

κό περιβάλλον, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναλάβουν πε-

ριςςότερεσ δράςεισ με τουσ μακθτζσ και ίςωσ και 

προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςτθν προο-

πτικι τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του ςχολικοφ πε-

ριβάλλοντοσ και τον περιοριςμό των παραγόντων κιν-

δφνου, για τθν υγεία και αςφάλεια των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ.  

 

Θ διαμόρφωςθ ενόσ αςφαλοφσ και υγιεινοφ 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ - 

εξοπλιςμόσ) αποτελεί ανάγκθ αλλά και προχπόκεςθ, 

ϊςτε το ςχολείο να υφίςταται ωσ κεμελιϊδεσ ςθμείο 

αναφοράσ για τθ ηωι, τθ μάκθςθ και τθν εργαςία. 

Το φυςικό περιβάλλον του ςχολείου μπορεί να ε-

πθρεάςει τθν υγεία τόςο των μακθτϊν όςο και του 

προςωπικοφ. Πλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

χρειάηονται ζνα αςφαλζσ και υγιεινό περιβάλλον 

μάκθςθσ, το οποίο προχποκζτει τθν φπαρξθ εγκα-

ταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, που πλθροφν τισ απα-

ραίτθτεσ προδιαγραφζσ και πρακτικζσ αςφαλοφσ 

διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ και για τουσ οποίουσ 

λαμβάνεται μζριμνα για τθν κακαριότθτα και τθν 

υγιεινι. Ο εντοπιςμόσ και θ καταγραφι των επικίν-

δυνων ςθμείων για ατυχιματα και μεταδοτικά νο-

ςιματα αποτελοφν το αρχικό ςτάδιο επίτευξθσ ε-

νόσ αςφαλοφσ και υγιεινοφ ςχολικοφ περιβάλλο-

ντοσ. 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ο εκπαι-

δευτικόσ και παραδειγματικόσ ο ρόλοσ του ςχολεί-

ου ςε κζματα ποιότθτασ ηωισ. «Ποιότθτα Ηωισ» 

είναι θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν :  

 Αςφάλειασ (ζναντι εξωτερικϊν παραγόντων – 

κινδφνων πχ. ςειςμόσ, αλλά και εςωτερικϊν πχ. 

τοξικά υλικά) 

 Τγείασ (κακαριότθτα, υγιεινι διατροφι - βιολο-

γικά τρόφιμα, προλθπτικι ιατρικι, παροχι νο-

ςθλείασ – πρϊτων βοθκειϊν, ψυχικι υγεία) 

 Άνεςθσ (κερμικι, οπτικι, ακουςτικι, ποιότθτα 

αζρα, επάρκεια χϊρου, κλπ) 

 Αιςκθτικισ καλλιζργειασ, ανάπτυξθσ δεξιοτι-

των και δθμιουργικότθτασ 

 

Ο μακθτισ μεταφζρει άμεςα ςτθν οικογζ-

νεια και ζμμεςα ςτθν κοινωνία τθν ενθμζρωςθ και 

τθ βιωματικι γνϊςθ και εμπειρία ςε κζματα όπωσ: 

 Ετοιμότθτα ζναντι ςειςμοφ, πυρκαγιάσ, κλπ. 

κινδφνων και κρίςεων (πολιτικι προςταςία) 

 Αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων – πρϊτεσ βοικειεσ 

 Υγιεινι και οικολογικι διατροφι 

 Χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν - «ζξυπνα» κτί-

ρια, Α.Ρ.Ε., ενεργειακόσ (βιοκλιματικόσ) ςχεδια-

ςμόσ 
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 Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και αιςκθτικι 

καλλιζργεια 

 

Οφείλουμε να προετοιμαηόμαςτε ζγκαιρα και 

υπεφκυνα ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων και κινδφνων 

από φυςικζσ καταςτροφζσ ι ατυχιματα, ςε κάκε φά-

ςθ: 

ΠΡΙΝ: απαιτείται ςχεδιαςμόσ – ενθμζρωςθ – πρόλθ-

ψθ - αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

ΚΑΣΆ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: χρειάηεται ψυχραιμία – πεικαρχί-

α – ςυνεργαςία – δυνατότθτα παροχισ πρϊτων βοθ-

κειϊν - τιρθςθ μζτρων - εφαρμογι  κανόνων 

ΜΕΣΑ: επιβάλλεται αποκατάςταςθ βλαβϊν – αντιμε-

τϊπιςθ επιπτϊςεων – ψυχολογικι υποςτιριξθ – προ-

ετοιμαςία για νζα κρίςθ  

 

Για το κτιριακό κζμα των ςχολείων εντοπίηου-

με και επιςθμαίνουμε κάποια βαςικά προβλιματα 

και ελλείψεισ:  

 Αυκαίρετα κτίρια (χωρίσ οικοδομικι άδεια) ι με 

πολλζσ αυκαίρετεσ τροποποιιςεισ – προςκικεσ – 

καταςκευζσ 

 Ρολφ εκτεταμζνθ ζλλειψθ αντιςειςμικισ κωράκι-

ςθσ, πυραςφάλειασ, κερμομόνωςθσ, υγρομόνω-

ςθσ, θχομόνωςθσ, ακουςτικισ, προςβαςιμότθτασ 

για ΑμΕΑ  

 Θ μθ τιρθςθ προδιαγραφϊν του κτιριοδομικοφ 

κανονιςμοφ για ςχολικά κτίρια, αλλά και θ πλιρθσ 

ζλλειψθ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενδιαφζροντοσ 

για το κζμα αυτό από όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα 

 Κακοτεχνίεσ και κακι ι ελλιπισ ςυντιρθςθ κτιρια-

κϊν εγκαταςτάςεων  

 Τεχνολογικι απαξίωςθ των υφιςτάμενων θλε-

κτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και ζλλειψθ 

ςφγχρονων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν 

 Ζλλειψθ επαρκοφσ ςχεδιαςμοφ και ετοιμότθτασ 

για κρίςεισ και κινδφνουσ από φυςικζσ ι μθ κατα-

ςτροφζσ 

 

Αυτά όλα όμωσ, μποροφμε ςε κάποιο βακ-

μό να τα περιορίςουμε, με διάφορα «εργαλεία», 

κλαςςικά ι εναλλακτικά, όπωσ: 

 Τακτοποίθςθ Ν. 4495/2017 (χωρίσ πρόςτιμο για 

τα δθμόςια κτίρια) 

 Ρροςειςμικόσ ζλεγχοσ, αντιςειςμικι ενίςχυςθ, 

ειδικζσ μελζτεσ, ενεργειακι αναβάκμιςθ, αξιο-

ποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

 Ευαιςκθτοποίθςθ -διεκδίκθςθ τιρθςθσ προδια-

γραφϊν του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ για 

ςχολικά κτίρια 

 Ρρογράμματα Αγωγισ Υγείασ, Ρεριβαλ. Εκπαί-

δευςθσ και Ρολιτιςτικϊν κεμάτων 

 Ανακαίνιςθ – αναβάκμιςθ ςχολείων (με ενεργι 

ςυμμετοχι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ) 

 Αξιοποίθςθ τθσ μακθτείασ ςτα ΕΡΑΛ και τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ΛΕΚ. Διεκδίκθςθ - υλοποίθ-

ςθ προγραμμάτων «ψθφιακοφ ςχολείου» και 

«βιοκλιματικϊν ςχολείων».  

 Σεμινάρια εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και α-

ςκιςεισ ετοιμότθτασ για κρίςεισ και κινδφνουσ 

από φυςικζσ ι μθ καταςτροφζσ 

 

Με τθν ευκαιρία αυτι ασ αναφερκοφμε επι-

γραμματικά ςτον Κτιριοδομικό Κανονιςμό, παρου-

ςιάηοντασ οριςμζνεσ από τισ προβλζψεισ του / 

προδιαγραφζσ για τα ςχολεία. 

 Στισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, προβλζπεται πυ-

κνότθτα ζνα άτομο ανά 1,5 m2 εμβαδοφ δαπζ-

δου αίκουςασ (max: 1 άτομο / 1,5 m2)  

 Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ απαιτείται να ζχουν 

κακαρό όγκο, τόςο ϊςτε να αναλογοφν 3 

m3 τουλάχιςτον ανά άτομο του πλθκυςμοφ 

τουσ (minimum: 3 m3   / άτομο) 

 Οι τοίχοι (και γενικά το περίβλθμα του κτιρίου) 

κα πρζπει να διακζτουν ευςτάκεια ςτο ςει-

ςμό, αντοχι ςτον άνεμο,  πυραντίςταςθ, κερ-

μομόνωςθ, θχομόνωςθ, υγρομόνωςθ, αντοχι 

ςτθν θλιακι ακτινοβολία, μθχανικι αντοχι, ευ-

ςτάκεια επενδφςεων  
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 Οι αίκουςεσ οφείλουν να εξαςφαλίηουν άμεςο 

φυςικό φωτιςμό και αεριςμό,  μζςω ανοιγμάτων, 

των οποίων το εμβαδόν είναι μεγαλφτερο ι ίςο 

του 10% του κακαροφ εμβαδοφ του χϊρου 

(minimum Ε ανοιγμάτων = 10% Ε κακ.δαπζδου) 

 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεφουν ςτα ςχολεία είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικοί, γιατί εκεί βρίςκονται για αρκε-

τό χρόνο  εκπαιδευτικοί και κυρίωσ μακθτζσ. Οι μα-

κθτζσ είναι άτομα ευάλωτα, λόγω θλικίασ, απειρίασ 

και άγνοιασ κινδφνου και αυτά αποτελοφν παράγο-

ντεσ που εντείνουν τθν απειλι για τθν αςφάλεια και 

τθν υγεία τουσ.  

Ζνα ςχολείο κα πρζπει να αποτελεί ζνα αςφα-

λζσ και υγιζσ εργαςιακό και μακθςιακό περιβάλλον. 

Για να επιτευχκεί αυτό, χρειάηεται να γίνεται ο ςχεδι-

αςμόσ, θ μορφολογία και όλθ θ καταςκευι του ςχο-

λικοφ περιβάλλοντοσ, βάςει ειδικϊν προδιαγραφϊν 

αςφαλείασ, όπωσ αναφζρονται ςτον Οδθγό Μελετϊν 

του Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων (ΟΣΚ 2008).  Οφεί-

λεται μεγάλθ προςοχι ςτθ χριςθ κατάλλθλων αςφα-

λϊν υλικϊν και εξοπλιςμοφ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

του ςχολείου. Επίςθσ, κατά τθ λειτουργία του ΔΕΝ 

μπορεί να είναι ΕΓΟΤΑΞΛΟ. Μακθτζσ και εκπαιδευτι-

κοί νοιάηονται και δρουν, υλοποιϊντασ προγράμματα 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και φροντίηοντασ για…  

 Αυξθμζνθ χριςθ οικολογικϊν υλικϊν (πχ. χρωμά-

των) και αποφυγι επικίνδυνων, τοξικϊν και ανκυ-

γιεινϊν  

 Μείωςθ – επανάχρθςθ – ανακφκλωςθ υλικϊν ςτο 

ςχολείο 

 Δθμιουργία ςχολικοφ κιπου - κομποςτοποίθςθ  

 Τιρθςθ κανόνων υγιεινισ ςτο κυλικείο και τισ 

τουαλζτεσ 

 Ζλεγχο προϊόντων που διατίκενται από το κυλικεί-

ο 

 Ζλεγχο αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν 

(κακθμερινόσ ζλεγχοσ λεωφορείων –όχι μόνο 

όταν ξεκινά μια εκδρομι…) 

 Κατάλλθλθ οδικι ςιμανςθ για αςφαλι μετακί-

νθςθ πεηϊν μακθτϊν (τουλάχιςτον κοντά ςτο 

ςχολείο) 

 Διευκόλυνςθ αςφαλοφσ χριςθσ ποδθλάτου ωσ 

μεταφορικοφ μζςου  

 

Μζςω των προγραμμάτων ςχολικϊν δρα-

ςτθριοτιτων (όπωσ τα παραπάνω, που είναι κάποι-

α ςχετικά κζματα), υλοποιοφνται ςτα ςχολεία τόςο 

εικαςτικζσ παρεμβάςεισ, όςο και ςυνδιαμόρφω-

ςθ του ςχολικοφ χώρου (με τθ ςυμμετοχι μακθ-

τϊν-εκπαιδευτικϊν). Άλλωςτε βοθκάει ςτο κζμα θ 

αλλθλεπίδραςθ με άλλα ςχολεία, που πετυχαίνε-

ται μζςω τθσ «δικτφωςθσ»  ςε τοπικό, περιφερεια-

κό και εκνικό επίπεδο – αλλά και μζςω ευρωπαϊ-

κϊν προγραμμάτων. Τζλοσ γίνονται ιδθ ενθμερϊ-

ςεισ και βιωματικζσ δράςεισ ζναντι κινδφνων ΡΛΝ 

(προλθπτικά) – ΚΑΤΆ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ - ΜΕΤΑ 

(αποκατάςταςθ, ψυχολ. υποςτιριξθ).  

Πλεσ αυτζσ οι ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ 

βοθκοφν και ςυντελοφν ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου 

με τθν κακθμερινότθτα και τθν κοινωνία. Εκτιμοφ-

με πωσ καλό κα ιταν όχι μόνο να ςυνεχιςτοφν, αλ-

λά να γίνονται ακόμα πιο ςυςτθματικά, αξιοποιϊ-

ντασ τθ ςχετικι γνϊςθ και εμπειρία που διακζτουν 

κάποιεσ επιτυχθμζνεσ δομζσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

(Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ, Σ.Σ.Ν.) και εξειδικευμζ-

νοι ι επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί. 
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«Ψυχολογικι Τποςτιριξθ των παιδιών ςε 
καταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων και κατα-

ςτροφών»  
 

(Από τθν παρουςίαςθ ςτθν θμερίδα: 
«Υγεία-Αςφάλεια-Ροιότθτα ηωισ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον», 
15-03-2018, ΓΕΛ Ν.Καλλικράτειασ) 

 
 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαι-

δευτικών Αγωγής Υγείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΕ ΟΙ ΚΑΣΑΣΑΕΙ: Οι καταςτάςεισ 

κινδφνων, κρίςεων και καταςτροφϊν  είναι καταςτά-
ςεισ αιφνίδιεσ και απρόβλεπτεσ. Μπορεί να ςυμβοφν 
ςε κάκε χρονικι ςτιγμι και μπορεί να επθρεάςουν 
ζνα ςφνολο ατόμων, μικρό, που αφορά λίγουσ, ι με-
γάλο, που πλιττει ςπίτια, ςχολεία, οικογζνειεσ, τό-
πουσ, λαοφσ, χϊρεσ. Μπορεί να ζχουν μικρι διάρκεια 
χρόνου ι μεγαλφτερθ, οι επιπτϊςεισ τουσ όμωσ είναι 
μακροχρόνιεσ. Αυτζσ οι καταςτάςεισ μπορεί να είναι 
επιδθμίεσ, βίαιεσ ενζργειεσ, φυςικζσ καταςτροφζσ, 
ςειςμοί, πλθμμφρεσ, κφελλεσ, παγετοί, πόλεμοσ, προ-
ςφυγιά, κάνατοσ. 

Χαρακτθριςτικά των καταςτάςεων αυτϊν είναι οι 
ανατροπζσ, οι αλλαγζσ, οι κάκε είδουσ απϊλειεσ, θ 
αποδιοργάνωςθ τθσ κακθμερινότθτασ, θ αδυναμία 
των ατόμων να ελζγξουν τθν κατάςταςθ. 

Θ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΘ ΤΓΕΙΑ: Στισ καταςτάςεισ αυτζσ, 
όπωσ είναι φυςικό, πρϊτοσ ςτόχοσ είναι θ ςωματικι 
υγεία και αςφάλεια. Πμωσ αυτό είναι μόνο ζνα μζ-

ροσ του ςυνόλου, κεωρϊντασ πάντα ωσ υγεία τθν 
άποψθ τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ: «Υγεία 
είναι θ πλιρθσ ςωματικι, ψυχικι και κοινωνικι 
ευεξία του ανκρϊπου». Εξάλλου κάκε άνκρωποσ 
αποτελείται από τρία μζρθ: Το «είναι» του είναι το  
ςϊμα, το πνεφμα και θ ψυχι, που ςυνεχϊσ αλλθ-
λεπιδροφν μεταξφ τουσ. Δεν μποροφμε λοιπόν να 
παραβλζψουμε τον ψυχικό παράγοντα του ανκρϊ-
που, που, όταν πλιττεται, είναι ίςθσ ςθμαςίασ με 
τουσ άλλουσ και χρειάηεται μεγάλθ φροντίδα θ α-
ποκατάςταςι του. Επομζνωσ είναι απαραίτθτθ θ 
ψυχολογικι ςτιριξθ των ατόμων ςε καταςτάςεισ 
κινδφνων, κρίςεων και καταςτροφϊν. 

Θ ΕΤΑΛΩΣΘ ΟΜΑΔΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Είναι εφ-
λογο ότι ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ θ πιο ευάλωτθ 
ομάδα είναι αυτι των παιδιϊν. Σφμφωνα με τθ Δι-
εκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, 
που υπογράφτθκε το 1989 από 191 χϊρεσ, ςτο 
άρκρο 1 «Ραιδί κεωρείται  κάκε ανκρϊπινο όν μζ-
χρι 18  ετϊν». Επομζνωσ, όπου υπάρχει θ λζξθ 
«παιδί», εννοείται αυτι θ θλικιακι φάςθ. 

Ζνα παιδί, όταν ζρχεται αντιμζτωπο με τζτοιεσ 
καταςτάςεισ, ςυνικωσ νιϊκει: 

1. Σφγχυςθ για το μζγεκοσ και τισ διαςτάςεισ 
του γεγονότοσ, 2. Αναςφάλεια για το παρόν και 3. 
Φόβο για το μζλλον  

Ο ΣΟΧΟ: Μζςα ς’ αυτζσ τισ δφςκολεσ κατα-
ςτάςεισ, ςτόχοσ μασ είναι  το παιδί να χαμογελάςει 
ξανά και μάλιςτα ςφντομα. Και εδϊ ακριβϊσ βρί-
ςκεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ψυχολογικισ υπο-

ςτιριξθσ των παιδιϊν από τουσ ενιλικεσ που πρζ-
πει να ςτακοφν δίπλα τουσ. Αυτοί είναι οι γονείσ, 
οι εκπαιδευτικοί, οι «ςθμαντικοί άλλοι» και οι εκ-
πρόςωποι των φορζων. Είναι όλοι αυτοί που ςε 
απαραίτθτθ ςυνεργαςία κα βοθκιςουν τα παιδιά 
και με τουσ κατάλλθλουσ χειριςμοφσ κα προςφζ-
ρουν τθν αρωγι τουσ. Λδιαίτερα κα πρζπει να τονι-
ςκεί θ παρουςία των «ςθμαντικϊν άλλων», που 
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δεν είναι οι γονείσ, αλλά ζχουν ςθμαντικι κζςθ ςτθ 
ηωι ενόσ παιδιοφ. Αυτοί μπορεί να είναι π.χ. θ γιαγιά, 
ζνασ κείοσ, θ νονά, ζνασ ξάδελφοσ, ζνασ γείτονασ 
κ.ά., δθλαδι μπορεί να είναι κάποιοσ άνκρωποσ που 
επθρεάηει το παιδί και αυτό νιϊκει κετικά ςυναιςκι-
ματα γι αυτόν. 

Θ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ: Σ’ αυτζσ τισ κατα-
ςτάςεισ θ ψυχολογικι υποςτιριξθ των παιδιϊν, από 
τουσ ενιλικεσ τθσ ηωισ τουσ και ςε ςυνεργαςία μετα-
ξφ τουσ, ςθμαίνει:  

1. Ζγκαιρθ πρόλθψθ: Ρριν το γεγονόσ   2. Άμεςθ 
ανταπόκριςθ: Στο γεγονόσ και        3. Συνεχισ ςτιριξθ: 
Μετά το γεγονόσ 

Θ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ: Τα περιςςότερα παιδιά μζςα 
ςε καταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων ι καταςτροφϊν 
βρίςκουν τρόπουσ άμυνασ και αντίςταςθσ, ψυχικισ 
αυτοπροςταςίασ και ενδυνάμωςθσ και με τθν ςτιρι-
ξθ των ενθλίκων μποροφν τελικά να προχωριςουν με 
δφναμθ και αιςιοδοξία ςτθ ηωι. Ζτςι τα παιδιά ςυνι-
κωσ: α) Επιςτρατεφουν το χιοφμορ, διακωμωδοφν τισ 
δυςκολίεσ και εκτονϊνονται. β) Αναπτφςςουν το 
πνεφμα του εκελοντιςμοφ, προςφζρουν βοικεια και 
νιϊκουν ότι αξίηουν. γ) Οργανϊνουν καλά τισ λφςεισ 
για ζνα ανάλογο γεγονόσ που εν δυνάμει μπορεί να 
ςυμβεί ςτο μζλλον. δ) Απωκοφν το γεγονόσ, το ξε-
χνοφν για λίγο και κάνουν κάτι άλλο ανζμελα και ζτςι 
χαλαρϊνουν. ε) Αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ και 
χόμπι που αγαποφν και ξεχνοφν ζτςι τισ φοβίεσ τουσ 
κ.ά.     

ΣΑ ΑΝΘΤΧΘΣΙΚΑ ΘΜΕΙΑ: Υπάρχουν όμωσ δζκα 
(10) ανθςυχθτικά ςθμεία-κλειδιά, που κα πρζπει να 
προςζξουμε, γιατί είναι πικανά ότι κα οδθγιςουν τα 
παιδιά ςε αδυναμία ι τραυματικι ζξοδο από τθν δφ-
ςκολθ κατάςταςθ. Αυτά είναι: 

 

 
 

 
 
 
 
1. Μζγεκοσ του προβλιματοσ:  Πςο μεγαλφ-

τερθ είναι αυτι θ κατάςταςθ, ζντονθ ςε ποςότθ-
τα αλλά και ςε ποιότθτα, τόςο πιο επικίνδυνθ εί-
ναι για τθν ιςορροπία του παιδιοφ. 

Τεύτος 5ο 

2. Απευκείασ ζκκεςθ του παιδιοφ ςτο γεγο-
νόσ: Είναι ςθμαντικό και ιδιαίτερα αρνθτικό, αν 
το παιδί ζγινε μάρτυρασ και εκτζκθκε ςτθν δυ-
ςάρεςτθ κατάςταςθ. 

3. Σωματικζσ βλάβεσ - απϊλειεσ ατόμων: Οι 
απλοί ι μεγαλφτεροι τραυματιςμοί 

του ίδιου του παιδιοφ ι των δικϊν του αν-
κρϊπων, που μπορεί να φτάςουν μζχρι και τον 
κάνατο και τισ απϊλειεσ αγαπθμζνων ατόμων, 
αποτελοφν τραγικά επιβαρυντικοφσ παράγο-
ντεσ.  

4. Μετακίνθςθ - αλλαγι περιβάλλοντοσ: Θ 
ανάγκθ να αλλάξει το παιδί τόπο, ςπίτι, ςχολεί-
ο, περιβάλλον, ςυνικειεσ επιφζρει μεγάλθ ψυ-
χικι αναταραχι. 

5. Άμεςεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά: Είναι 
ανθςυχθτικό και χρειάηεται προςοχι, αν παρα-
τθρθκεί ςτο παιδί να παρουςιάηει αμζςωσ μετά 
το γεγονόσ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά 
του. 

6. Μεγάλθ χρονικι διάρκεια ςυμπτωμά-
των: Επίςθσ ςθμαντικό, για μια πικανά άςχθμθ 
ψυχολογικι εξζλιξθ του παιδιοφ, είναι τα αρνθ-
τικά ςυμπτϊματα να διαρκοφν πολφ χρόνο με-
τά το γεγονόσ. 

7. Αδυναμία των γονιϊν για ψυχολογικι 
υποςτιριξθ: Ρολλοί γονείσ δεν ξζρουν πϊσ να 
ςτθρίξουν ψυχολογικά το παιδί, νιϊκουν ανε-
πάρκεια ςτο κζμα αυτό και μπορεί ι να το υπο-
τιμιςουν, πιςτεφοντασ ότι το «παιδί δεν ζχει 
ανάγκθ»  ι να το υπερτιμιςουν, φοβοφμενοι 
ότι δεν μποροφν να το διαχειριςκοφν. 

8. Ρροθγοφμενθ τραυματικι εμπειρία του 
παιδιοφ: Οπωςδιποτε μια άςχθμθ ανάλογθ 
εμπειρία του παιδιοφ μπορεί να επαναφζρει 
ςτθν επιφάνεια νζουσ κινδφνουσ για εκδιλωςθ 
ςυμπτωμάτων. 

9. Υπερευαιςκθςία του χαρακτιρα του παι-
διοφ: Τα παιδιά με μεγάλθ ευαιςκθςία και 
ζντονο ςυναιςκθματικό κόςμο είναι πιο ευά-
λωτα και κα βιϊςουν πιο δφςκολα τισ καταςτά-
ςεισ αυτζσ 

10. Ψυχικι διαταραχι του παιδιοφ: Φυςικά 
τα παιδιά με διαγνωςμζνθ διαταραχι ι και ψυ-
χικι νόςο χριηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ ςτισ 
περιόδουσ αυτζσ και πλιρθ ιατρικι κάλυψθ. 
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ΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Γενικά ςε δυςάρεςτεσ και επι-
κίνδυνεσ περιόδουσ, όπωσ αυτζσ που εξετάηουμε, 
παρατθρείται  ςε αρκετά παιδιά μια ςυμπτωματολο-
γία εκδιλωςθσ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και 
άγχουσ, θ οποία φυςικά διαφοροποιείται ωσ προσ 
τθν θλικία. Ζτςι παρουςιάηουν τα εξισ ςυμπτϊματα: 

Τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ: Ρροςκόλλθςθ 
ςτουσ γονείσ, ενοφρθςθ, πιπίλιςμα δάκτυλου, διατα-
ραχζσ φπνου-διατροφισ, απόςυρςθ  

Τα παιδιά του δθμοτικοφ: Ευερεκιςτότθτα, ε-
φιάλτεσ, αποφυγι ςχολείου, δυςκολία ςυγκζντρω-
ςθσ, απομάκρυνςθ από φίλουσ 

Τα παιδιά γυμναςίου-λυκείου: Αναςτάτωςθ, επι-
κετικότθτα, ςυγκροφςεισ, διάςπαςθ, παραβατικότθ-
τα, υπερβολζσ, αχπνία, ανορεξία, πονοκεφάλουσ κ.α. 

Θ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οι αντιδράςεισ των παιδιϊν ςε κα-
ταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων και καταςτροφϊν  είναι 
απόλυτα φυςιολογικζσ. Λδιαίτερα όμωσ ςθμαντικό 
κζμα είναι θ χρονικι διάρκεια των αντιδράςεων και 
των ςυμπτωμάτων. Βζβαια κάκε παιδί αντιδρά με το 
δικό του τρόπο. Το πρόβλθμα όμωσ είναι θ μεγάλθ 
χρονικι διάρκεια. Οι τρεισ ζωσ τζςςερισ μινεσ περί-
που κεωροφνται ωσ ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα 
για να κρατιςουν τα ςυμπτϊματα του παιδιοφ. Αν 
όμωσ ο χρόνοσ μεγαλϊνει, τα ςυμπτϊματα παραμζ-
νουν αμείωτα ι και αυξάνονται και αλλάηει θ προθ-
γοφμενθ κακθμερινι ςυμπεριφορά του παιδιοφ (π.χ. 
απομάκρυνςθ από τουσ φίλουσ, αδιαφορία για τα 
παιχνίδια και τα ενδιαφζροντα, κ.ά.), τότε χρειάηεται 
θ βοικεια των ειδικϊν. 

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ: Οι ενιλικεσ, 
ανάλογα με τον ρόλο τουσ, οφείλουν να ςτθρίξουν 
ουςιαςτικά το παιδί και να το βοθκιςουν ςυγκεκρι-
μζνα:  
 Να κατανοιςει το γεγονόσ, να το απομυκοποιι-

ςει και να εξοικειωκεί με αυτό. Θ απόκρυψθ 
τθσ αλικειασ από τα παιδιά είναι μεγάλο λά-
κοσ. 

 Να αναγνωρίςει τα ςυναιςκιματά του και να 
τα αποδεχκεί ωσ φυςιολογικά, χωρίσ ενοχζσ.  Θ 
αποδοχι αυτι κα οδθγιςει και ςτθ διαχείριςθ. 

 Να διθγθκεί με λεπτομζρειεσ τθ δικι του πα-
ρουςία ςτο γεγονόσ, δθλαδι ποφ βριςκόταν, τι 
είδε, τι άκουςε, κ.ά. Ζτςι εκφράηεται και νιϊκει 
ϊριμο. 
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 Να ςυμμετζχει ςτισ κακθμερινζσ του αςχο-
λίεσ και ρουτίνεσ και ςε γνϊριμεσ δραςτθ-
ριότθτεσ. Οι αλλαγζσ ταράηουν περιςςότερο 
το παιδί. 

 Να κρθνιςει τθν όποια απϊλεια και, αν επι-
κυμεί, να ςυμμετζχει ςε εκδθλϊςεισ μνι-
μθσ. Είναι πολφ ανακουφιςτικά και ο κρι-
νοσ και θ ςυμμετοχι.  

Θ ΣΑΘ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ: Οι γονείσ κα πρζπει 
να τθριςουν μια κατάλλθλθ ςτάςθ που κα βοηθή-

ζει ηο παιδί να νιϊςει αςφάλεια. Συγκεκριμζνα οι 
γονείσ είναι αναγκαίο: 
 Να παραμείνουν ιρεμοι 
 Να κακθςυχάηουν τα 

παιδιά 
 Να αποφεφγουν τισ κιν-

δυνολογίεσ 
 Να ενκαρρφνουν τα παι-

διά να εκφραςτοφν  
 Να είναι πρότυπο ςυμπεριφοράσ για τα παι-

διά 
 Να διατθροφν τισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ  

των παιδιϊν 
 Να απαντοφν ςτα παιδιά με βάςθ τα πραγ-

ματικά γεγονότα  
 Να  μιλοφν ςφμφωνα με τθν θλικία του παι-

διοφ 
 Να διαβεβαιϊνουν για τισ προςπάκειες ηων 

αρτών 

 Να προεηοιμάζοσν ηα παιδιά για ηστόν αλ-

λαγές, π.τ. μεηακίνηζη 

 Να φροντίηουν και τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ 
για να αιςκάνονται οι ίδιοι καλά 
Θ ΣΑΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ: Οι εκπαι-

δευτικοί με τθ ςειρά τουσ κα πρζπει να τθριςουν 
μια κατάλλθλθ ςτάςθ που κα βοθκιςει το παιδί 
να νιϊςει το ενδιαφζρον τουσ, το νοιάξιμο και το 
δζςιμο ςτθν τάξθ. Συγκεκριμζνα οι εκπαιδευτικοί 
είναι αναγκαίο: 
 Να δθλϊςουν διακζςιμοι 

για τα παιδιά 
 Να ςυηθτιςουν μαηί με 

τα παιδιά τα άςχθμα γε-
γονότα 



 - ΕΛ 17 - 

 

 Να επιςθμάνουν ςυναιςκιματα και ςυμπτϊμα-
τα των παιδιϊν  

 Να κακθςυχάηουν ότι όλα αυτά είναι φυςιολο-
γικά 

 Να αναδείξουν τισ ικανότθτεσ του κάκε παιδιοφ 
 Να οργανϊςουν δραςτθριότθτεσ μαηί με τα 

παιδιά  
 Να επιβραβεφουν τα παιδιά με κάκε ευκαιρία  
 Να κάνουν μαηί με τα παιδιά πράξεισ εκελοντι-

ςμοφ 
 Να αναφζρουν λφςεισ που βοικθςαν ςε παρό-

μοιεσ καταςτάςεισ  
 Να εξομολογθκοφν προςωπικζσ εμπειρίεσ από 

ανάλογεσ καταςτάςεισ 
 Να καταλιξουν ςε τρόπουσ πρόλθψθσ και ορ-

κισ αντιμετϊπιςθσ 
Θ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Οι  φορείσ ψυ-

χοκοινωνικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να εφαρμόςουν 
ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ των παιδιϊν, με παρεμ-
βάςεισ αντιμετϊπιςθσ και ενδυνάμωςθσ. Συγκεκριμζ-
να οι φορείσ είναι αναγκαίο: 
 Να ξεκινιςουν άμεςα ςυμ-

βουλευτικι ςτα παιδιά 
 Να ςυηθτιςουν μζςα ςτθν 

τάξθ το δυςάρεςτο γεγονόσ 
 Να τονίςουν ότι όλεσ οι αντι-

δράςεισ των παιδιϊν είναι 
φυςιολογικζσ 

 Να εφαρμόςουν με τα παιδιά δράςεισ 
ζκφραςθσ, λεκτικισ ι μθ 

 Να αναηθτιςουν μαηί με τα παιδιά τρόπουσ θ-
ρεμίασ  

 Να εξθγιςουν τεχνικζσ διαχείριςθσ του άγχουσ 
 Να ενδυναμϊςουν τθν ομάδα φίλων-

ςυμμακθτϊν  
 Να αυξιςουν τθν προςαρμοςτικότθτα των παι-

διϊν ςτισ αλλαγζσ 
 Να ενιςχφςουν ςτα παιδιά τθν ψυχικι αντοχι 

ςτισ δυςκολίεσ 
 Να περάςουν αιςιόδοξα μθνφματα αποκατά-

ςταςθσ των προβλθμάτων 
 Να επιμορφϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ 

κατάλλθλεσ λφςεισ 
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ: Εξαιρετικά ςθμαντι-

κόσ είναι ο ρόλοσ του ςχολείου για τα παιδιά ςτθν 
περίοδο των δυςάρεςτων γεγονότων, με τθν προχπό-
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κεςθ ότι το ςχολείο λειτουργεί και δεν ζκλειςε 
λόγω κάποιων ςοβαρϊν προβλθμάτων. Το ςχο-
λείο ςε καταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων, και κατα-
ςτροφϊν είναι: Το οικείο, το  ςτακερό, το προςτα-
τευτικό, το παρθγορθτικό, το ενιςχυτικό περιβάλ-
λον για τα παιδιά. Στο ςχολείο τα παιδιά κα ανα-
ηθτιςουν τον μικρόκοςμό τουσ, τουσ φίλουσ τουσ 
και τουσ δαςκάλουσ τουσ και κα νιϊςουν αςφά-
λεια και θρεμία. Αν μάλιςτα θ κατάςταςθ ςτο ςπί-
τι και ςτθν οικογζνεια είναι δφςκολθ, το ςχολείο 
είναι θ μεγάλθ αγκαλιά, ο χϊροσ που ανικουν τα 
παιδιά. 

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΕΙΑ: Είναι 
το ςχολείο που υπεραςπίηεται τθ ςωματικι, ψυχι-
κι και κοινωνικι υγεία των παιδιϊν του και κα τα 
προςτατεφςει ςε καταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων 
και καταςτροφϊν.  

Το ςχολείο αυτό κα εςτιάςει πρϊτα ςτθν 
οργάνωςθ πρόλθψθσ και μετά ςτθν αντιμετϊπι-
ςθ. 

Το ςχολείο αυτό κα ενιςχφςει τα Ρρογράμ-
ματα Αγωγισ Υγείασ για να μπορζςει να ενδυνα-
μϊςει όλα τα παιδιά. 

Το ςχολείο αυτό κα ζχει οργανϊςει ζνα ςχζ-
διο διαχείριςθσ των όποιων εν δυνάμει κρίςεων 
και κα ζχει ςυςτιςει μια επιτροπι επιμορφωμζ-
νων εκπαιδευτικϊν για ψυχολογικι υποςτιριξθ 
των παιδιϊν. 

Το ςχολείο αυτό κα κωρακίςει τα παιδιά με 
τθν μζγιςτθ δεξιότθτα, τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα, 
για να μποροφν τα παιδιά να αντζχουν ςτισ αλλα-
γζσ, ςτισ ανατροπζσ, ςτισ δυςτυχίεσ. Φυςικά  τισ 
απευχόμαςτε, αλλά κζλουμε τα παιδιά να είναι 
δυνατά και να προχωροφν με ςκζνοσ ςτο μζλλον.  

Θ ΠΟΛΤΣΙΜΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το παιδιά με τθν 
κατάλλθλθ υποςτιριξθ και ολιςτικι προςζγγιςθ 
από το ςχολείο, τθν οικογζνεια, τουσ «άλλουσ» 
και τουσ φορείσ μποροφν να αντιμετωπίςουν κα-
ταςτάςεισ κινδφνων, κρίςεων και καταςτροφϊν 
και να ξεπεράςουν τα τραφματα. 

Θ εμπειρία τζτοιων καταςτάςεων είναι πο-
λφτιμθ και εγγράφεται ςτο βιβλίο τθσ ηωισ των 
παιδιϊν. 

Ενδυναμϊνει τον χαρακτιρα τουσ, ωριμάηει 
τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργεί τισ ςχζςεισ 
τουσ. 
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2θ Βραδιά Βιβλίου τθσ Λζςχθσ Σζχνθσ και 
Πολιτιςμοφ 

 

Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ 

Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
 

 Τθν Τετάρτθ 14 Μαρτίου 2018 και ϊρα 19.00, 
πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία θ Βιβλιοπα-
ρουςίαςθ τθσ βραβευμζνθσ για το ζργο τθσ ςυναδζλ-
φου -ςυγγραφζωσ Αλεξάνδρασ Μθτςιάλθ, φιλολόγου 
ςτο Γυμνάςιο ΛΤ Γαλάτιςτασ. Θ εκδιλωςθ που οργα-
νϊκθκε από τθ Λζςχθ Τζχνθσ και Ρολιτιςμοφ τθσ ΔΔΕ 
Χαλκιδικισ και του Ρεριοδικοφ «θ εκπαίδευςθ αλ-
λιϊσ!» ζγινε για ακόμα μια φορά ςτο Βιβλιοπωλείο 
Book.ink (Βρυοφλων 64 & Καργοποφλου, Άγ. Λωάννθσ, 
Καλαμαριά). 

Για τθ ςυγγραφζα και το ςθμαντικό ζργο τθσ 
μίλθςαν θ φιλόλογοσ Αναςταςία Γρθγοριάδου   και θ 
ίδια θ ςυγγραφζασ Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ, που μασ 
ςυνεπιραν, μασ ςυγκίνθςαν και μασ ταξίδεψαν ςτθ 
Κεςςαλονίκθ μιασ άλλθσ εποχισ, όπωσ άλλωςτε απο-
τυπϊνεται ςτο βιβλίο τθσ Μθτςιάλθ «ξυπόλυτοι 

ιρωεσ».  Θ παρουςίαςθ  πλαιςιϊκθκε από βιντεο-
προβολι, αλλά και ηωντανι ζντεχνθ ελλθνικι μου-
ςικι, με κικάρα και τραγοφδι από τθν εξαιρετικι 
Μαρία Σωτθριάδου. 

 Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τθ ςυγγραφζα, 
όπου γνωρίςαμε κάποια από τα μυςτικά τθσ δθμι-
ουργικισ γραφισ και ζγινε εκτενισ αναφορά ςτθ 
κεατρικι μεταφορά του βιβλίου από τθ ςυγγραφζ-
α. Ασ ςθμειωκεί πωσ το ςυγκεκριμζνο ζργο, ωσ κε-
ατρικό πλζον,  ανζβθκε από μακθτικι ομάδα του 
Γυμναςίου Γαλάτιςτασ, υπό τισ ςκθνοκετικζσ οδθ-
γίεσ τθσ Ντίνασ Τςολάκθ, διαγωνίςτθκε ςε πανελ-
λινιουσ Αγϊνεσ Τζχνθσ ςτα εκπαιδευτιρια Μα-
ντουλίδθ και απζςπαςε το 2ο βραβείο.   

 Ιταν μια «ηεςτι» και αξζχαςτθ βραδιά, 
όπου οι ςυμμετζχοντεσ - κυρίωσ εκπαιδευτικοί – 

μαγεμζνοι και 
ενκουςιαςμζνοι 
δϊςαμε το επό-
μενο καλλιτεχνι-
κό ραντεβοφ λό-
γου και τζχνθσ.  
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ΔΡΑΕΙ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ—ΜΑΡΣΙΟ  2018 
 

Δράςεισ ..Ν. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
 
Ιανουάριοσ: Δθμιουργία από τθν Υπεφκυνθ του 

Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων ενόσ κεματικοφ θλε-
κτρονικοφ θμερολογίου με τίτλο, «2018: Αςφαλζσ 
διαδίκτυο κάκε μζρα!». Ρεριζχει ςυμβουλζσ και οδθ-
γίεσ για κάκε μζρα του νζου χρόνου, ςχετικά με τθν 
υγιι διαδικτυακι ςυμπεριφορά. Στάλκθκε ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ Διεφκυνςισ μασ, ςε Διευκφνςεισ όμορων 
νομϊν, φορείσ του ΥΡΡΕΚ  και ςυνεργάτεσ. 

25 Ιανουαρίου: Επιμορφωτικζσ δράςεισ, από 
τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν., ςχετικά με τθν ψυχοκοινω-
νικι υποςτιριξθ των εφιβων και τθν πρόλθψθ των 
πρόωρων ςεξουαλικϊν επαφϊν, ςε μακθτζσ/τριεσ 2 
τμθμάτων τθσ Αϋτάξθσ του ΓΕΛ Ν.Μουδανιϊν. 

29 Ιανουαρίου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, ςε ςυνερ-
γαςία με το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 
Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Λππο-
κρατείου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ και τα Γραφεία 
Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Κεςςαλο-
νίκθσ, διοργάνωςε τθν 4θ διαδραςτικι ςυνάντθςθ 
τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν, ςτο Αμφικζατρο Μεταξά του Λππο-
κρατείου, το απόγευμα 17.30-19.30. Κζμα: ΑΤΥΧΘ-
ΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ. Ειςθγθτζσ ιταν οι: 
Γεϊργιοσ Τςικόπουλοσ, Διευκυντισ Ραιδοχειρουργι-
κοφ Τμιματοσ ΓΝΚΛ, Χριςτοσ Στεφανίδθσ, Διευκυντισ 
Ραιδοχειρουργόσ ΓΝΚΛ και Λωάννθσ Γεωργάκθσ, Ραι-
δοχειρουργόσ Επιμελθτισ Βϋ ΓΝΚΛ.  

2,3,4 Φεβρουαρίου: Διαδικτυακό επιμορφωτι-
κό ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν ςτο εκπαιδευτικό υλικό 
με τίτλο: ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΚΑΛ ΕΦΘΒΕΛΑ: ΔΘΜΛ-
ΟΥΓΛΑ ΚΑΛ ΕΦΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΕΛΡΤΩΣΘΣ/ Κα-
λζσ Ρρακτικζσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (ISBN: 
978-960-99141-8-5). Το βιβλίο ζχει λάβει ζγκριςθ του 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
(Αρ.Ρρωτ. Φ13.1/106331/Δ2/26-06-2017) και 
ζγκριςθ του ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 
(Αρ. πρωτ. 24/08-06-2017), ωσ παιδαγωγικά κατάλλθ-
λο εκπαιδευτικό υλικό/βιβλίο. Το ςεμινάριο ζγινε με 

ςτόχο τθ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτθ Δράςθ Εορ-
ταςμοφ τθσ Θμζρασ Αςφαλοφσ Διαδικτφου, που 
φζτοσ γιορτάςκθκε τθν Τρίτθ 6 Φεβρουαρίου 
2018. 

26 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου: Επιμορφωτικζσ 
δράςεισ, από τθν Υπεφκυνθ του Σ. Σ. Ν., ςτο Γυμνά-
ςιο Ν.Τρίγλιασ, για κζματα υπερβολικισ χριςθσ 
του διαδικτφου, εφθβείασ, ςυναναςτροφϊν, προ-
τφπων και ςυμπεριφορϊν, ψυχοςωματικισ ανά-
πτυξθσ και διαφυλικϊν ςχζςεων, μζςα ςτο πλαίςιο 
τθσ κακιερωμζνθσ από το ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. και το Λ.Ε.Ρ. 
Κεματικισ Εβδομάδασ. 

15 Μαρτίου: Συμμετοχι τθσ Υπεφκυνθσ 
Σ.Σ.Ν. ςτθν θμερίδα «Υγεία-Αςφάλεια-Ροιότθτα 
ηωισ ςτο ςχολικό περιβάλλον», ςτο ΓΕΛ 
Ν.Καλλικράτειασ, με τθν ειςιγθςθ: «Ψυχολογικι 
υποςτιριξθ των παιδιϊν ςε καταςτάςεισ κινδφνων, 
κρίςεων και  καταςτροφϊν». 

19 Μαρτίου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, ςε ςυνερ-
γαςία με το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 
Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Λππο-
κρατείου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ και τα Γρα-
φεία Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκ-
μιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 
Κεςςαλονίκθσ, διοργάνωςε τθν 5θ διαδραςτικι 
ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για επι-
μόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και των γονιϊν, ςτο 
Αμφικζατρο Μεταξά του Λπποκρατείου, το απόγευ-
μα 17.30-19.30. Κζμα: «Εκπαιδεφοντασ από νιπιο 
ζναν υγιι ζφθβο - Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ 
και διαφυλικζσ ςχζςεισ». Ομιλθτζσ: Carcea   
Faousto, Γυναικολόγοσ, Δ/ντισ του Κζντρου Οικο-
γενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Κυργιαφίνθ Γεωργί-
α, ΤΕ Μαία  και  Κυματι Βαςιλικι,  ΤΕ Μαία, Επαγ-
γελματίεσ Υγείασ τθσ 4θσ ΥΡΕ ςτον κεματικό άξονα 
Αγωγισ Υγείασ: Σεξουαλικι & αναπαραγωγικι υ-
γεία 

20 Μαρτίου: Διαδραςτικι ομιλία τθσ Υπεφ-
κυνθσ Σ.Σ.Ν. ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Γϋτά-
ξθσ του ΓΕΛ Ν.Τρίγλιασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
του χρόνου και του άγχουσ ςτθν περίοδο των εξε-
τάςεων. 

22 Μαρτίου:  Συμμετοχι τθσ Υπεφκυνθσ 
Σ.Σ.Ν. ςτθν θμερίδα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ και 
Μεντόρων, ςτο ΓΕΛ Ρολυγφρου, με τθν ειςιγθςθ: 
«Διαχείριςθ του άγχουσ των Ρανελλθνίων Εξετάςε-
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ων. Σφντομεσ Οδθγίεσ». 
30 Μαρτίου: Επιμορφωτικζσ δράςεισ, από τθν 

Υπεφκυνθ του Σ. Σ. Ν., ςτο Γυμνάςιο Ορμφλιασ, για 
κζματα εφθβείασ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κακιερωμζ-
νθσ από το ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. και το Λ.Ε.Ρ. Κεματικισ Εβδομά-
δασ. 

Δράςεισ Τπ. χολικών Δραςτθριοτιτων  
 

27 Ιανουαρίου: Ειςαγωγικό Σεμινάριο του Ρερι-
φερειακοφ Κεματικοφ Δικτφου Ρ.Ε. «ΚΛΛΚ – προςτά-
τευςζ το» ςτο ΚΡΕ Ελευκερίου Κορδελιοφ. Συμμετο-
χι του Υπευκφνου ΣΔ (με ειςιγθςθ) και αρκετϊν εκ-
παιδευτικϊν τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ.  

10 Φεβρουαρίου: Συμμετοχι του Υπευκφνου ΣΔ 
ςτθν ενδιάμεςθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ςυντονι-
ςτϊν του προγράμματοσ «Νοιάηομαι και δρω» του 
Λδρφματοσ Λαμπράκθ ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

12 Φεβρουαρίου:  1θ Βραδιά Βιβλίου τθσ ΔΔΕ 
Χαλκιδικισ ςε βιβλιοπωλείο τθσ Κεςςαλονίκθσ, με 
αφιζρωμα ςτο ςυνάδελφο – ςυγγραφζα Χριςτο 
Ντικμπαςάνθ. Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυνα-
πτόμενο άρκρο. 

16 Φεβρουαρίου: Δράςθ Freemobility 
(ελεφκερθσ μετακίνθςθσ - προςβαςιμότθτασ) ςτα Νζ-
α Μουδανιά με το ΕΕΕΕΚ Ν. Ροτίδαιασ και τθ ςυμμε-
τοχι 3 μακθτικϊν ομάδων ςχολείων των Ν. Μουδα-
νιϊν. 

20 Φεβρουαρίου: Σεμινάριο εκπαιδευτικϊν τθσ 

Χαλκιδικισ με κζμα «εκπαιδευτικόσ προςανατολι-
ςμόσ - orienteering» ςτον Ρολφγυρο, με διοργάνω-
ςθ του ΚΡΕ Βιςτωνίδασ και τθσ ΔΔΕ και ΔΡΕ Χαλκι-
δικισ. 

26 Φεβρουαρίου: Ζναρξθ υλοποίθςθσ Κεματι-
κϊν Εβδομάδων Ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα Γυμνάςια 
τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ, με τθ ςυμμετοχι των Υπευκφ-
νων ΣΔ και ΣΣΝ. Συμμετοχι των Υπευκφνων με ει-
ςθγιςεισ – εργαςτιρια ςτο Γυμνάςιο Ν. Τρίγλιασ. 

5 Μαρτίου: Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ τθσ δρά-
ςθσ Freemobility (ελεφκερθσ μετακίνθςθσ - προ-
ςβαςιμότθτασ) και των αποτελεςμάτων τθσ ςτο 
Ρνευματικό Κζντρο Νζων Μουδανιϊν από το ΕΕ-
ΕΕΚ Ν. Ροτίδαιασ και με τθ ςυμμετοχι γονζων, το-
πικϊν φορζων και μακθτικϊν ομάδων ςχολείων 
των Ν. Μουδανιϊν. 

12-18 Μαρτίου: Εβδομάδα δράςεων εκελοντι-
ςμοφ ςε ςχολεία τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ, ςτα πλαίςια 
τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο σ  « Ν ο ι ά η ο μ α ι  κ α ι 
Δρω» (ςυμμετζχουν 3 ςχολεία) 

14 Μαρτίου:  2θ Βραδιά Βιβλίου τθσ ΔΔΕ Χαλκι-
δικισ ςε βιβλιοπωλείο τθσ Κεςςαλονίκθσ, με αφιζ-
ρωμα ςτθ ςυνάδελφο – ςυγγραφζα Αλεξάνδρα 
Μθτςιάλθ. Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυναπτό-
μενο άρκρο.  

15 Μαρτίου: Θμερίδα Αγωγισ Υγείασ για εκπαι-
δευτικοφσ με κζμα «Υγεία – αςφάλεια – ποιότθτα 
ηωισ ςτο ςχολικό περιβάλλον» που ζγινε ςτο ΓΕΛ 
Ν. Καλλικράτειασ και διοργανϊκθκε από τον Σχολι-
κό Σφμβουλο κ. Γεωργιάδθ και τον Υπεφκυνο ΣΔ. 
Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυναπτόμενο άρκρο. 

21 Μαρτίου: 1θ Μακθτικι Συνάντθςθ ςχολείων 
του Ρεριφ. Δικτφου ΡΕ «ΚΛΛΚ – προςτάτευςζ το» 
ςτθν Άνω Ρόλθ Κεςςαλονίκθσ, με φωτογραφικι 
εξόρμθςθ και ποικίλεσ δράςεισ. Συμμετείχαν μακθ-
τικζσ ομάδεσ από 2 ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ, μεταξφ 
των δεκάδων ςχολείων τθσ περιφζρειασ Κ. Μακε-
δονίασ και ο Υπεφκυνοσ ΣΔ (μζλοσ τθσ ΣΕ του Δι-
κτφου). 

22 Μαρτίου: 1θ Συνάντθςθ εκπαιδευτικϊν του 
Ρεριφ. Δικτφου ΑΥ «Ρεσ το ραδιοφωνικά και διαδι-



 - ΕΛ 21 - 

 

Τεύτος 5ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

κτυακά» ςτθ ΔΔΕ Δυτ. Κεςςαλονίκθσ, με ςυμμετοχι 
εκπαιδευτικϊν από τα 3 ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ, ι-
δρυτικϊν ςχολείων του περιφ. Δικτφου και του Υπευ-
κφνου ΣΔ (μζλουσ τθσ ΣΕ). 

28 Μαρτίου: Εργαςτθριακό ςεμινάριο εκπαιδευ-
τικϊν του Ρεριφ. Δικτφου ΑΥ «Ρεσ το ραδιοφωνικά 
και διαδικτυακά» ςε ςχολείο τθσ Δυτ. Κεςςαλονίκθσ, 
με ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν από τα 3 ςχολεία τθσ 
Χαλκιδικισ, ιδρυτικϊν μελϊν του περιφ. Δικτφου και 
του Υπευκφνου ΣΔ (μζλουσ τθσ ΣΕ). 

 
Δράςεισ ΚΕΠΛΘΝΕΣ  

 

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ το τρίμθνο Λανουαρίου - Μαρτίου 
2018 πραγματοποίθςε τισ παρακάτω δράςεισ τεχνι-
κισ υποςτιριξθσ : 

Δϊδεκα (12) επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ Βκμιασ Εκπαίδευςθσ και Είκοςι Οκτϊ (28)  
ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ακμιασ Εκπαίδευςθσ δίνο-
ντασ λφςεισ ςε προβλιματα που αντιμετϊπιηαν οι 
ςχολικζσ μονάδεσ ςε κζματα Υλικοφ, Λογιςμικοφ και 
Δικτφου και παράλλθλα δθμιοφργθςε ιςάρικμα tick-
ets ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Ρανελλινιου 
Σχολικοφ Δικτφου περιγράφοντασ τα προβλιματα 
που ςυνάντθςε. 

Ανταποκρίκθκε τεχνικά ςτισ κακθμερινζσ απαιτι-
ςεισ των δφο Διευκφνςεων (Ακμιασ και Βκμιασ) Εκ-
παίδευςθσ και παράλλθλα εξαςφάλιςε τθ διάςωςθ 
και τθν επαναφορά των δεδομζνων και των αρχείων 

μετά από καταςτροφι του βαςικοφ δίςκου διατι-
ρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ. Επίςθσ εγκατζςτθςε ζνα νζο υ-
πολογιςτικό ςφςτθμα ςτο γραφείο email τθσ Διεφ-
κυνςθσ Δευτεροβάκμιασ αςφαλίηοντασ παράλλθλα 
τα αρχεία και τα αντίγραφα αςφαλείασ του θλε-
κτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Επιςκεφαςε πζντε (5) υπολογιςτικά ςυςτιματα, 
ςε ςχολικζσ μονάδεσ, όπου είχε τθ δυνατότθτα με 
υλικά από παλαιωμζνουσ υπολογιςτζσ 

Εγκατζςτθςε ςε 2 ςχολικζσ μονάδεσ το ςφςτθ-
μα Ubuntu LTSP, το οποίο ζχει περιγραφεί ςε προ-
θγοφμενο τεφχοσ του περιοδικοφ 

Επιςκζφκθκε τισ Σζρρεσ όπου από τουσ ςυνα-
δζλφουσ του ΚΕΡΛΘΝΕΤ Σερρϊν εξαςφάλιςε ανοι-
κτό πρόγραμμα υποςτιριξθσ Θλεκτρονικοφ Ρρωτο-
κόλλου για χριςθ από τισ δφο Διευκφνςεισ (Ακμιασ 
και Βκμιασ) Εκπαίδευςθσ  

Εξυπθρζτθςε πάνω από 50 τθλεφωνικζσ κλι-
ςεισ για υποςτιριξθ από ςχολικζσ μονάδεσ. 

Βοικθςε ςτθν υποςτιριξθ των Διαδικτυακϊν 
Τόπων των Διευκφνςεων (Ακμιασ και Βκμιασ) Εκ-
παίδευςθσ.  

Συμμετείχε ςτθ διοργάνωςθ τθσ 1θσ βραδιάσ 
Βιβλίου τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ ςε βιβλιοπωλείο τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, με αφιζρωμα ςτο ςυνάδελφο – 
ςυγγραφζα Χριςτο Ντικμπαςάνθ.  

Διοργάνωςε 8 ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςτισ 
οποίεσ ενθμζρωςε Εκπαιδευτικοφσ Ρλθροφορικισ, 
κατόπιν πρόςκλθςθσ από τουσ ίδιουσ, για κζματα 
τα οποία αφοροφν Τεχνικι Στιριξθ εργαςτθρίων, 
υπολογιςτϊν και δικτφων 
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Επιτροπζσ του περιοδικοφ 
 

Α. Ιδρυτικά Μζλθ:  
Τςζκου Αικατερίνθ, Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ, Κωνςταντινίδθσ Αριςτείδθσ 

 

Β. Οργανωτικι Επιτροπι (5μελισ):  
Τςζκου Αικατερίνθ (υπεφκυνθ φιλολογικισ επιμζλειασ),  

Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ (υπεφκυνοσ δθμιουργικοφ),  
Κωνςταντινίδθσ Αριςτείδθσ (υπεφκυνοσ επικοινωνίασ),  

Λζττα Ελζνθ (υπεφκυνθ καλλιτεχνικοφ),  
Κουτςάκασ Φίλιπποσ (υπεφκυνοσ διάχυςθσ). 

 
Γ. Επιςτθμονικι Επιτροπι (30μελισ – με προοπτικι περαιτζρω ανάπτυξθσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςτθμονικζσ Τποεπιτροπζσ (που ζχουν ιδθ ςχθματιςτεί) αφοροφν :  
Κεολογία   

Λςτορία - Αρχαιολογία 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι - Χθμεία - Βιολογία) 

Φυςικι Αγωγι  
Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 
Καινοτόμεσ Ρρακτικζσ 

Ρλθροφορικι 
Ραιδαγωγικά - Συμβουλευτικι  

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων  
Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ 

 

Επικοινωνία και αποςτολι άρκρων ςτο email  :  periodiko.dde@gmail.com 
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Αναργυρίδου Δζςποινα 
Αλμπανάκθ Ξανκι 
Βενζτθσ Σταμάτιοσ  
Βλάχου Ευφροςφνθ 
Γεωργαλισ Ευάγγελοσ 
Διπλάρθ Χριςτίνα 
Ευςτακίου Λωάννα 
Ηωγραφάκθ Μαρία 
Κωμαΐδθ Βαςιλικι 
Καραμανλι Κεοδϊρα 
Καςτανιάσ Κεόδωροσ 
Κολίτςθ Φιλοκζθ 
Κωνςταντινίδου Μαρία 
Κωςταβαςίλθσ Κωνςταντίνοσ 
Μεςςισ Βαςίλειοσ 
Μπαλοφςθ Στυλιανι 

Μπαλωμζνου Ακαναςία 
Μποτονάκθσ Αντϊνιοσ 
Μπράβοσ Ακανάςιοσ 
Μυλωνάσ Δθμιτριοσ 
Νικιτα Βενετία 
Ραπαδόπουλοσ Χριςτοσ 
Ραπανικολάου Αναςτάςιοσ  
Ρετράκθ Ευαγγελία 
Σαρθβαςιλείου Χαράλαμποσ 
Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ 
Τουςίμθ Αικατερίνθ 
Τςζκου Αικατερίνθ 
Χαμπθλομάτθ Ραραςκευι 
Χαρίςθσ Ακανάςιοσ 
Χοϊλοφσ Δθμιτριοσ  


