
  
 
 
 

                                                                                                     

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ετιςια αξιολόγθςθ του  Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ NEMESIS/HORIZON 2020, ςτο οποίο 

ςυμμετζχει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ διεξιχκθ ςτισ 

Βρυξζλλεσ ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2018 από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι αξιολόγθςθσ. Τα κζματα 

προσ αξιολόγθςθ που μελετικθκαν και εξετάςκθκαν ιταν τα ακόλουκα: θ μζχρι ςτιγμισ 

πορεία του προγράμματοσ, θ πιλοτικι εφαρμογι του, οι ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ 

και των ςχολείων για αποτελεςματικι εφαρμογι του ζργου αλλά και για επαγγελματικι 

ανάπτυξθ, τα εργαςτιρια ςυνδθμιουργίασ και θ ενεργι και αποτελεςματικι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν, οι ςυνζργειεσ με ςυναρτόμενα δίκτυα-φορείσ-εκπροςϊπουσ όπωσ θ τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, οι γονείσ και οι κοινωνικοί εταίροι. Επιπλζον οι δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ και 

προβολισ του ζργου, οι ιδζεσ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςι τουσ κακϊσ και άλλεσ 

λεπτομζρειεσ των πακζτων εργαςίασ. 

Το NEMESIS είναι ζνα νζο εκπαιδευτικό μοντζλο που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

κοινωνικισ καινοτομίασ ςε μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Πρόκειται για ζνα ευρωπαϊκό ζργο που ζχει ςκοπό να δθμιουργιςει μια νζα παιδαγωγικι 

αναφορικά με τθν κοινωνικι καινοτομία κακϊσ και να ιδρφςει ζνα νζο δίκτυο ςυνεργαςίασ 

με τουσ ςχετικοφσ τοπικοφσ φορείσ όπωσ ςχολεία, τοπικι αυτοδιοίκθςθ και οι μθ 

κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ με κοινωνικό προςανατολιςμό. Το NEMESIS κα βοθκιςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να παρζχουν τα εργαλεία και τθ μεκοδολογία ςτουσ μακθτζσ τουσ ϊςτε να 

γίνουν περιςςότερο κοινωνικά ευαιςκθτοποιθμζνοι και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 

καινοτομίασ και ενςυναίςκθςθσ, ϊςτε να ςυμβάλουν ςε μια νζα μορφι παιδαγωγικισ και 

γενικότερα κοινωνίασ του 21ου αιϊνα. 

Το ζργο ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 2017 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Ιανουάριο 

του 2021. Συνδυάηει καινοτόμα μακθςιακά μοντζλα, ανοικτζσ τεχνολογίεσ με δράςεισ 

ψθφιακισ εξιςτόρθςθσ και ςυμμετοχικζσ ςχζςεισ και διαδικαςίεσ. Κατά τθ διάρκεια του 

ζργου, οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί (ερευνθτζσ, φορείσ κοινωνικισ καινοτομίασ, 

κοινωνικοί εταίροι και εκπαιδευτικοί) αναπτφςςουν ζνα παιδαγωγικό δίκτυο μάκθςθσ για 

τθν κοινωνικι καινοτομία και μία άμεςα εφαρμόςιμθ μεκοδολογία για ςχολεία και άλλουσ 

ςχετικοφσ φορείσ. 

Τα ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ 

και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι το 1ο Πειραματικό Δθμοτικό Σχολείο 

Θεςςαλονίκθσ ενταγμζνο ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ με επίςθμο 



  
 
 
 

εκπρόςωπο τον κ. Ευάνκθ Χατηθβαςιλείου, διευκυντι του ςχολείου, το 6ο Διαπολιτιςμικό 

και Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Ελευκζριου- Κορδελιοφ με επίςθμθ εκπρόςωπο τθν κ. 

Αντωνία Τουτηιάρθ, υποδιευκφντρια κακϊσ και το 14ο Γενικό Λφκειο Θεςςαλονίκθσ με 

επίςθμο εκπρόςωπο τθν κ. Θεοδϊρα Σαμαρά, εκπαιδευτικό. Τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ εκπροςϊπθςε ςτθ ςυνάντθςθ ο 

ςυντονιςτισ και επίςθμοσ εκπρόςωποσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κ. Νικόλαοσ Αμανατίδθσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

http://nemesis-edu.eu/el/about/ 
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