
 

 

 



 

 

 
 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (7/6/2017) 

 
 
Ο Σχολικός Σύμβουλος, 3ης Περιφέρειας Χαλκιδικής, Δρ. Απόστολος Παρασκευάς σε 
συνεργασία: 
1. Τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
2. Με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και ομάδα αρχαιολόγων,    
μηχανικών και συντηρητών με συντονίστρια τη Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία. 
3. Το Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης του Τομέα 
Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  του ΑΠΘ με συντονιστή τον καθηγητή κ Λαμπρινό Νίκο  
4. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας (ΚΠΕ Αρναίας) 
 
και την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη, της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους 
και Αρδαμερίου και του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου Ιερισσού 

 
 

Υλοποίησαν  τα ετήσια διεπιστημονικά και αδειοδοτημένα από το Υπουργείο 
Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα: 

 
Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής στα χνάρια της 

πολιτιστικής κληρονομιάς των μοναστηριών του Αγίου Όρους 
& 

Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και 
χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα από τη διερεύνηση πηγών 

 

  
Σκοπός των προγραμμάτων:  
Για το πρόγραμμα του Αγίου Όρους ο σκοπός ήταν η εκπαιδευτική αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, της τέχνης των μοναστηριών του Αγίου Όρους μέσα από τη 

συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων (εκπαιδευτικών, αρχαιολόγων, 

συντηρητών κειμηλίων, αγιογράφων, τεχνολόγων και ντόπιων τεχνιτών). 

Για το πρόγραμμα της χαρτογραφίας  ο σκοπός ήταν η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών της 

Βορειοανατολικής Χαλκιδικής,  μέσα από την ανεύρεση και συστηματική διερεύνηση 

ιστορικών πηγών αλλά και της χαρτογράφησης με τη χρήση έρευνας πεδίου και 

Διαδικτυακών χαρτών από τους μαθητές και μαθήτριες. 

 
Στα προγράμματα συμμετείχαν  οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων 
της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής ως ακολούθως: 
Αγίου Όρους 
ΔΣ Αρναίας, Α  ΔΣ Ιερισσού, ΔΣ Ουρανούπολης,  ΔΣ Στρατωνίου, ΔΣ Νεοχωρίου, ΔΣ Στανού, 
ΔΣ Νέων Ρόδων, ΔΣ Μ. Παναγιάς, ΔΣ Βαρβάρας. 
Χαρτογραφίας  
ΔΣ Στανός, ΔΣ Β Ιερισσού,  ΔΣ Α Ιερισσού, ΔΣ Μ. Παναγιάς, ΔΣ Βάβδου, ΔΣ Νεοχωρίου  
 



Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων ήταν ετήσια και υλοποιήθηκαν το σχολικό έτος 
2016-20167.  
Το πρόγραμμα για το Άγιο Όρος περιλάμβανε επιμορφωτικές συναντήσεις για τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε θέματα σχετιζόμενα με την πολιτιστική κληρονομιά του 
Αγίου Όρους, εργασία στην τάξη με τους μαθητές,  καθώς και ντόπιους τεχνίτες που 
βοήθησαν βιωματικά τους μαθητές να κατασκευάσουν έργα όπως ψηφιδωτά, αγιογραφίες, 
τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτα, αφιλοκερδώς. 
 
Το πρόγραμμα της χαρτογραφίας περιελάμβανε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα 
χαρτογράφησης, διερεύνησης πηγών, εργασία στην τάξη με τους μαθητές στη διερεύνηση 
πηγών, έρευνα πεδίου στην ύπαιθρο με φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, με τη 
χρήση ατομικών GPS και χαρτών, εισαγωγή και δημιουργία ψηφιακών χαρτών με το 
λογισμικό ARCGIS online. 
 
Επιπλέον έγινε η απονομή στους συγγραφείς εκπαιδευτικούς του Συλλογικού τόμου με 
τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων και μουσείων της 
Βορειοανατολικής Χαλκιδικής από τα Δημοτικά Σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, στα πλαίσια 
του παγκόσμιου έτους Αριστοτέλη», με ISBN: 978-960-93-9139-9, από το περσινό 
πρόγραμμα με θέμα «Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Αρχαιολογικών χώρων κ Μουσείων της 
Βορειοανατολικής Χαλκιδικής από τα Δημοτικά Σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής».  
 
Ο Συλλογικός τόμος χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Αριστοτέλη και το Αριστοτέλειο 
Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού και η εκτύπωση έγινε από τις εκδόσεις «Γράφημα». 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των δυο προγραμμάτων υλοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση για το 
κοινό στη 7 Ιουνίου 2017,  στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, από τις 10.00 
μέχρι 14.00 όπου οι τριακόσιοι (300) περίπου μαθητές με τους τριάντα επτά  (37) 
εκπαιδευτικούς από τα έντεκα (11) συμμετέχοντα σχολεία παρουσίασαν τις δράσεις που 
υλοποίησαν κατά τη διάρκεια των δυο προγραμμάτων. Επιπλέον λειτούργησε έκθεση με 
όλα τα έργα των μαθητών κ μαθητριών που ήταν ανοικτή για το κοινό. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος πολιτικών και εκπαιδευτικών φορέων καθώς και 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
 

 
 
 
Όλη η εκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά μέσω Διαδικτύου από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και είναι αναρτημένη 

στις διευθύνσεις: 

https://youtu.be/FaUS_-EXoEs 

https://www.youtube.com/watch?v=FaUS_-EXoEs&feature=youtu.be 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

      

   

   

            



 

    

   

               

    

   



   


