
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

3ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ



1. Ο Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Χαλκιδικής.
2. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με ομάδα

αρχαιολόγων με συντονίστρια τη Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία.
3. Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας

Χαλκιδικής
4. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας (ΚΠΕ Αρναίας)

Με την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Ποιοι σχεδίασαν και ποιοι υποστήριξαν το 
πρόγραμμα…...



Η συμμετοχή των 
εμπλεκομένων σε 

βιωματικές και 
συνεργατικές δράσεις 

προβάλλοντας τη 
γενέτειρα του 

Αριστοτέλη και όλων των 
μνημείων διαχρονικά

Η εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των 
αρχαιολογικών 

χώρων και μουσείων 
της 

Βορειοανατολικής 
Χαλκιδικής

Σκοπός του 
προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος…



Συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Χαλκιδικής…..

ΔΣ Γαλάτιστας
ΔΣ Στανού

ΔΣ Αρναίας
ΔΣ Νεοχωρίου

ΔΣ Παλαιοχωρίου
ΔΣ Βαρβάρας

ΔΣ Σταγείρων- Στρατωνίκης
ΔΣ Ολυμπιάδας
ΔΣ Α Ιερισσού

ΔΣ Νέων Ρόδων
ΔΣ Ουρανούπολης



37
Εκπαιδευτικοί

ΠΕ70 
αλλά 

εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων

Περίπου 
411 μαθητές και 

μαθήτριες

Ποιοι υλοποίησαν το πρόγραμμα…..

Αρχαιολόγοι της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής και Αγίου 

Όρους

Συντηρητές 
μνημείων

Μηχανικοί 
Αναστηλώσεων



Να γνωρίσουν οι 
μαθητές  τους 

αρχαιολογικούς 
χώρους και τα 

μνημεία της 
Βορειοανατολική

ς Χαλκιδικής.

Να υλοποιήσουν 
βιωματικές 

δράσεις στους 
χώρους, 

καταγράφοντας, 
φωτογραφίζοντα
ςβιντεοσκοπώντα

ς, 
αναπαριστώντας 

τη ζωή των 
αρχαίων

Να 
ψηφιοποιήσο

υν όλο το 
υλικό και να 

μάθουν 
τεχνικές 

κατασκευής 
μικρών 
ταινιών

Να υλοποιήσουν 
συνεντεύξεις με 
αρχαιολόγους.

Να χρησιμοποιήσουν 
το παραγόμενο  

υλικό σαν βάση για 
την ένταξή του σε 

διάφορα 
προγράμματα 

συνεργασίας με
άλλα σχολεία

Να κάνουν
διάχυση της

δουλειάς
τους με την
έκδοση ενός

βιβλίου
αλλά και την
παρουσίαση

των
δράσεων σε

ανοικτή
εκδήλωση

Να 
συνεργαστούν 

με άλλους 
μαθητές άλλων 

Δημοτικών 
Σχολείων της 

ευρύτερης 
περιοχής για 

την ανταλλαγή 
γνώσεων και 

σε άλλους 
αρχαιολογικού
ς χώρους εκτός 

Χαλκιδικής.

Να 
υιοθετήσουν 
ένα μνημείο 
της περιοχής 

τους

Επιμέρους στόχοι για τους μαθητές:



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Να επιμορφωθούν 
εκπαιδευτικοί των σχολείων 

από τους αρχαιολόγους, 
συντηρητές, μηχανικούς 

αναστυλώσεων, σε βασικά 
θέματα αρχαιολογίας, 

συντήρησης και αναστήλωσης 
καθώς και του τρόπου 
δουλειάς πριν, κατά τη 

διάρκεια αλλά και μετά την 
επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό 

χώρο ή μνημείο.

Να μάθουν βιωματικές 
δράσεις αποτύπωσης κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης σε ένα 
χώρο αρχαιολογικής σημασίας

Να μάθουν πως να μυήσουν
τους μαθητές στην

αρχαιολογική έρευνα

Να μάθουν τεχνικές 
καταγραφής και αποτύπωσης 

ψηφιακού υλικού 

Να χρησιμοποιήσουν το 
παραγόμενο υλικό σαν βάση 

συνεργασίας με άλλα σχολεία 
στα πλαίσια Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Να συμμετέχουν μαζί 
με τα παιδιά τους στις 

βιωματικές 
δράσεις στους 

αρχαιολογικούς 
χώρους

Να παρέχουν 
πληροφορίες από την 
παιδική τους ηλικία ή 
υλικό που δείχνει την 

ιστορία των 
αρχαιολογικών χώρων

και μνημείων στην 
διάρκεια των ετών 

που έζησαν

Να εκτιμήσουν ακόμη 
περισσότερο την τοπική 

ιστορία

Να ευαισθητοποιηθούν
και να προστατέψουν σε

μεγαλύτερο βαθμό τα 
σημαντικά μνημεία του 

τόπου τους



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από αρχαιολόγους, 
συντηρητές μνημείων και μηχανικούς αναστηλώσεων

Επιλογή χώρου από
εκπαιδευτικό και

μαθητές και περιγραφή
δράσεων

Χορήγηση ψηφιακού
υλικού από Εφορεία 

Αρχαιοτήτων

Υλοποίηση βιωματικών 
δράσεων από τους μαθητές

στους αρχαιολογικούς 
χώρους, (θεατρικά

δρώμενα, παιχνίδια, 
αναπαραστάσεις, 

καταγραφές)

Ψηφιοποίηση υλικού και
συγγραφή κειμένου με
φωτογραφίες με όλη τη

δουλειά των μαθητών για 
να ενταχθεί σε βιβλίο με

ISSBN

Εργασία στην τάξη με
διερεύνηση μέσω

Διαδικτύου του χώρου, 
εύρεση υλικού και
μετά το σχεδιασμό

δράσεων

Διάχυση του
προγράμματος μέσω
ανοικτής εκδήλωσης, 

ανάρτησης σε σχολικές
ιστοσελίδες και τοπικές
εκδηλώσεις στα σχολεία

Αξιολόγηση του
προγράμματος και
υποβολή εκθέσεων

στο Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας κ

Θρησκευμάτων

Τι καινοτομικό εφαρμόσαμε στο πρόγραμμα ……..



Πρόγραμμα επιμορφώσεων εκπαιδευτικών



Υλικό που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς από Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Χαλκιδικής σε ψηφιακή μορφή







Συνοπτικά οι φάσεις του πιλοτικού προγράμματος…....

Χρόνος

Οκτώβριος 2015 έως 
Νοέμβριος 2015

1.Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών από Αρχαιολόγους, συντηρητές μνημείων, μηχανικούς
αναστηλώσεων.
2. Υποβολή εντύπου επιλογής, με τον αρχαιολογικό χώρο και την περιγραφή των δράσεων που
θα υλοποιήσουν με τις τάξεις τους.

Δεκέμβριος 2015 1.Προετοιμασία με τους μαθητές τους για την εύρεση υλικού για το χώρο που θα έχουν
επιλέξει να ασχοληθούν
2.Πρόβλεψη για επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με την καταγραφή, ψηφιοποίηση υλικού
και ανάρτηση στο Διαδίκτυο

Ιανουάριος 2016 έως 
Απρίλιος 2016

1. Επίσκεψη σχολείων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μετά από συνεννόηση-
αδειοδότηση με την αρχαιολογική υπηρεσία.

2. Υλοποίηση βιωματικών δράσεων με τους μαθητές τους στους αρχαιολογικούς χώρους.
3. Καταγραφή δράσεων σε ημερολόγιο και συγκέντρωση υλικού σε ψηφιακή μορφή (π.χ.

κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο)

Μάιος 2016 Ψηφιοποίηση υλικού, δημιουργία παραδοτέων και ανάρτηση σε σχολικές και εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες

Ιούνιος 2016 Υλοποίηση εκδηλώσεων διάχυσης, αξιολόγηση προγράμματος, ολοκλήρωση προγράμματος και
αποτίμηση,
Παροχή βεβαιώσεων στα συμμετέχοντα σχολεία και στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και
μαθητές
Έκδοση βιβλίου με όλες τις δράσεις των μαθητών και διανομή του.



1.Μέσω ανοικτής εκδήλωσης στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού με
Διαδικτυακή κάλυψη Πανελλαδικά

2.Με την έκδοση βιβλίου με όλες τις δράσεις των μαθητών όλων των συμμετεχόντων
σχολείων

3.Με την ανάρτηση όλου του προγράμματος σε σχολικές και εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες

4. Με αποστολή δελτίων τύπου σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και τον τοπικό τύπο

Διάχυση του προγράμματος…...



Διάχυση του προγράμματος…...



Διάχυση του προγράμματος…...



Η αξιολόγηση του προγράμματος υλοποιήθηκε με Δικτυακά
ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις..

Για την αποτίμηση του προγράμματος θα υποβληθεί έκθεση μέσω
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π κ Δ Κεντρικής Μακεδονίας στη
Διεύθυνση Σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας κ
Θρησκευμάτων και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες φορείς.

Αξιολόγηση-Αποτίμηση του προγράμματος







Κωνσταντίνος Παπαστάθης, Αρχαιολόγος



ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ κ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ κ ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ κ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ 


