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Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Σο με αρικμ. πρωτ. 127261/Γ7/28-11-2006 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ με τίτλο «Θεματικά Δίκτυα 

Αγωγισ Τγείασ». 

2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 4867/Γ2/28.8.92 Τπουργικι απόφαςθ περί ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

3. Σθν με αρικμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ πουδϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςχετικά με το χεδιαςμό και τθν 

Τλοποίθςθ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Αγωγισ ταδιοδρομίασ, Αγωγισ Τγείασ, 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το ςχολικό 

ζτοσ 2015-2016. 

4.Σθν με αρικμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τπουργικι απόφαςθ (Φ.Ε.Κ.  

1340/16-10-2002 τ. Βϋ) με τίτλο «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν 

και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

5. Σο με αρικμ. εισ. Πρωτ. 14163/18-05-2016 του χολικοφ υμβοφλου τθσ 3θσ Περιφζρειασ Δ.Ε. 

Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. 

6. Σθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ και διατιρθςθσ ενόσ επικοινωνιακοφ πλαιςίου όλων των 

εμπλεκομζνων μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθν ανάγκθ ανοίγματοσ του ςχολείου. 

7. Σθ χρθςιμότθτα διαμόρφωςθσ πλαιςίου επικοινωνίασ των ςχολικϊν μονάδων ςε κζματα 

προςζγγιςθσ του πρόςφατου παρελκόντοσ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9sncgoTNAhXiNJoKHd_gAtAQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.env-edu.gr%2FViewDocument.aspx%3FID%3D12&usg=AFQjCNFLEfNrl4qwqKflIWg4AI2zd1i_qQ
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ: 

Σθν Ζγκριςθ Κδρυςθσ και Λειτουργίασ του Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου με κζμα «Προφορικι 

Ιςτορία: ηωντανεφοντασ τθν ιςτορία τθσ Θεςςαλονίκθσ» 

 

1. ΚΟΠΟ  ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ : 

κοπόσ του Δικτφου αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και 

γονζων με τθν Προφορικι Ιςτορία ωσ ερευνθτικι και μακθςιακι διαδικαςία για τθν προςζγγιςθ του 

πρόςφατου παρελκόντοσ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θ Προφορικι Ιςτορία (oral history) αφορά 

ςτθν καταγραφι, ςτθ διατιρθςθ και ςτθν ερμθνεία ςτοιχείων που απορρζουν από τθν προςωπικι 

εμπειρία των ανκρϊπων και ςυμβάλλουν ςτθν αναςφςταςθ του πρόςφατου παρελκόντοσ. υνιςτά 

τθ ηϊςα ιςτορία (living history), κακϊσ αντλεί το περιεχόμενό τθσ από τισ οικείεσ εμπειρίεσ ηωισ ι τισ 

ιςτορίεσ ηωισ (life stories). Είναι θ ιςτορία γφρω μασ, ςτθν οικογζνεια και ςτθν τοπικι κοινωνία, ςτθ 

ηωντανι μνιμθ και τα βιϊματα των μεγαλφτερων ανκρϊπων. 

Διακρίνονται τρία είδθ προφορικϊν μαρτυριϊν: Οι αφθγιςεισ ηωισ (βιωμζνθ εμπειρία, 

ηωντανι μνιμθ), οι προφορικζσ παραδόςεισ (μετάδοςθ από γενιά ςε γενιά) και θ λαϊκι αφιγθςθ 

(μφκοι, κρφλοι). Λόγω τθσ αμεςότθτάσ τθσ, θ Προφορικι Ιςτορία εμπλζκει δυναμικά περιςςότερουσ 

και διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ κακιςτϊντασ τουσ κοινωνοφσ ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του 

παρελκόντοσ. Μάλιςτα ςε αντίκεςθ προσ τθ γεγονοτολογικι και τθν θρωικι ιςτορία δίνει φωνι ςε 

όλουσ όςοι παρζμεναν μζχρι ςιμερα κρυμμζνοι και ακζατοι από τθν ιςτορία. Φωτίηει το ρόλο των 

αφανϊν πλειοψθφιϊν, που αποτελοφν κινθτιρια δφναμθ του ιςτορικοφ γίγνεςκαι. Είναι θ «ιςτορία 

από τα κάτω» (history from below). 

 

2. ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Σο προτεινόμενο δίκτυο αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν Προφορικι Ιςτορία 

ωσ εργαλείο γνϊςθσ και κατανόθςθσ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ ηωισ. Επιδιϊκει ακόμθ να δθμιουργιςει 

νζεσ πθγζσ και οπτικζσ του παρελκόντοσ και να αναδείξει ομάδεσ και άτομα «ξεχαςμζνα» από τθν 

ιςτορία. Επιχειρεί ακόμθ να προβάλει ωσ ςθμαντικι τθ μεταβίβαςθ τθσ ηωντανισ μνιμθσ από τισ 

παλαιότερεσ ςτισ νεότερεσ γενιζσ για τθν κατανόθςθ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ. 

Μζςω τθσ ανάλυςθσ των ςυλλεγόμενων αφθγιςεων ηωισ είναι δυνατό να αναδειχκοφν ο 

τρόποσ που αντιλαμβάνεται κάκε άτομο τθν πραγματικότθτα, τισ δομζσ, τισ ςυνκικεσ, το κοινωνικό, 

ιςτορικό και πολιτικό πλαίςιο αλλά και οι αξίεσ και τα πρότυπα που το ίδιο ζχει αφομοιϊςει. Κάκε 

ιςτορία ηωισ αποτελεί ςθμείο ςυνάντθςθσ τθσ ατομικισ ιςτορίασ και τθσ ιςτορίασ τθσ εποχισ. 

Σο Δίκτυο υπθρετεί ακόμθ τουσ ακόλουκουσ κφριουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ: 
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α) Ενιςχφει τθν ιςτορικι ζρευνα και τθν παραγωγι ιςτορικισ γνϊςθσ μζςω μιασ ανακαλυπτικισ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

β) υμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και ςτθ διατφπωςθ 

ιςτορικοφ λόγου από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. 

γ) Αξιοποιεί το οικείο απόκεμα γνϊςεων και εμπειριϊν των παιδιϊν για τθν οικογενειακι και 

τοπικι ιςτορία. 

δ) Ενεργοποιεί και ενδυναμϊνει τθ ςυνεργαςία και τθν αμφίδρομθ επικοινωνία τόςο μεταξφ 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ όςο και μεταξφ του ςχολείου και τθσ οικογζνειασ των παιδιϊν. 

ε) Παρζχει ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείων, τάξεων, εκπαιδευτικϊν, γονζων και 

φορζων. 

ςτ) Ενιςχφει το ενδιαφζρον των μελϊν τθσ ςχολικισ και τθσ τοπικισ κοινότθτασ για το 

παρελκόν τθσ πόλθσ τουσ και ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ και τθσ ιςτορικισ 

ςυνείδθςθσ. 

Ειδικότερα, οι μακθτζσ που πρόκειται να ςυμμετζχουν ςτο προτεινόμενο Δίκτυο αναμζνεται να 

καταςτοφν λειτουργικά ικανοί: 

α) Να αξιοποιοφν και να ςυγκρίνουν διαφορετικά τεκμιρια του παρελκόντοσ, τόςο γραπτά όςο 

και προφορικά και να επιχειροφν ατομικά ι ομαδικά τισ δικζσ τουσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ, 

β) Να αξιολογοφν κριτικά τισ ςυλλεγόμενεσ μαρτυρίεσ, 

γ) Να εξοικειωκοφν με τθν ιςτορικι αφιγθςθ και τθν επαγωγικι διατφπωςθ ερμθνειϊν και 

ςυμπεραςμάτων για ιςτορικά γεγονότα ι για μια ιςτορικι περίοδο, 

δ) Να αποκτιςουν ερευνθτικζσ ικανότθτεσ, όπωσ να διατυπϊνουν υποκζςεισ για το παρελκόν 

και να διακρίνουν τισ αλλθλεπιδράςεισ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ, 

ε) Να αποκτιςουν επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ενεργθτικι ακρόαςθ, θ διατφπωςθ 

ερωτιςεων ανοιχτοφ τφπου για τθν εκμαίευςθ περιςςότερων χριςιμων πλθροφοριϊν, 

ςτ) Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα τθσ ενςυναίςκθςθσ, τθσ κατανόθςθσ του ςυνομιλθτι τουσ, 

των αξιϊν, των θκϊν, των εκίμων, τθσ κουλτοφρασ τθσ εποχισ που ο ίδιοσ ζηθςε και 

δραςτθριοποιικθκε, 

ε) Να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ των ςυμμετεχόντων παιδιϊν μζςω τθσ κατάκεςθσ ςτο 

παραγόμενο ςυλλογικό ζργο του προςωπικοφ και οικογενειακοφ αποκζματοσ γνϊςεων και 

βιωμάτων, 

θ) Να προαχκεί ο αναςτοχαςμόσ και θ αλλαγι ωσ προσ τισ προθγοφμενεσ αντιλιψεισ και 

ςτάςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο Δίκτυο παιδιϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων, μελϊν τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ για διαφορετικζσ ομάδεσ ανκρϊπων ςτο παρελκόν και το παρόν. 
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3. Ο ΣΙΣΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Σο προτεινόμενο Δίκτυο κα φζρει τον τίτλο «Προφορικι Ιςτορία: ηωντανεφοντασ τθν ιςτορία 

τθσ Θεςςαλονίκθσ». Πρόκειται να ζχει τοπικό χαρακτιρα, κακϊσ κα περιορίηεται για 

μεκοδολογικοφσ λόγουσ ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπου κατοικοφν και δραςτθριοποιοφνται 

οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί των δθμοτικϊν ςχολείων τθσ 3θσ Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ Δ.Ε. 

Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. 

Οι ομάδεσ εργαςίασ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των γονζων και κθδεμόνων 

προβλζπεται να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ μζςω τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ τθσ Προφορικισ 

Ιςτορίασ για τα ακόλουκα κζματα διερεφνθςθσ και ςυλλογισ προφορικϊν μαρτυριϊν: 

Α. Σο ςχολείο – θ τάξθ μασ: το θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ – αναμνιςεισ παλιϊν και νζων 

μακθτϊν του ςχολείου μασ, τα παιχνίδια μασ, θ θχθτικι ςυλλογι – φωνοκικθ του ςχολείου ι τθσ 

τάξθσ μασ. 

Β. Θ πόλθ μασ, ο τόποσ μασ, θ γειτονιά μασ: τα κτίρια αφθγοφνται τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ – οι 

διαφορετικζσ ςθμαςιοδοτιςεισ ςτο χρόνο, κρφλοι και μφκοι, θ ακλθτικι ιςτορία τθσ πόλθσ μασ – 

ακλιματα, ομάδεσ και διακρίςεισ, παλιζσ και νζεσ γειτονιζσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ο ελεφκεροσ χρόνοσ – 

τα «ςτζκια» των νζων παλαιότερα και ςιμερα, παραδοςιακά και ςφγχρονα επαγγζλματα, θ τζχνθ 

ςτο δρόμο – τα γκράφιτι. 

Γ. Θ οικογζνεια: αλλαγζσ ςτθν οικογενειακι ηωι, οι ρόλοι, οι ςχζςεισ ςτθν οικογζνεια, 

οικογενειακι παράδοςθ – ζκιμα, ενκφμια και κειμιλια, μία οικογενειακι θχθτικι ςυλλογι – 

φωνοκικθ. 

Δ. Θ Θεςςαλονίκθ ςτο Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο: θ γερμανικι κατοχι, το ολοκαφτωμα των 

Εβραίων, θ εκνικι αντίςταςθ. 

Ε. Θ Θεςςαλονίκθ ωσ ςταυροδρόμι λαϊν και πολιτιςμϊν: θ προςφυγιά, θ μετανάςτευςθ – 

ιςτορίεσ που μασ ξεχωρίηουν και μασ ενϊνουν, ιεροί χϊροι και κρθςκευτικά μνθμεία, θ μουςικι και 

οι μουςικοί τθσ πόλθσ – παλιά και νζα ρεφματα, θ ενδυμαςία ςε διαφορετικζσ εποχζσ – οι ανάγκεσ 

και τάςεισ 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Σο δίκτυο κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων του 

προγράμματοσ ςπουδϊν και υλοποίθςθσ διακεματικϊν ςχεδίων εργαςίασ ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ και 

ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017 και 2017-2018. Ωσ θμζρα ζναρξθσ του 

Δικτφου ορίηεται θ 1θ επτεμβρίου 2016. 
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5. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

το πλαίςιο του τοπικοφ κεματικοφ δικτφου, οι εκπαιδευτικοί ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ 

των τάξεϊν τουσ μποροφν αρχικά να επιλζξουν ζνα κζμα ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ του Δικτφου ι ζνα κζμα που αφορά το πρόςφατο παρελκόν τθσ Θεςςαλονίκθσ και άπτεται 

τόςο των ενδιαφερόντων των παιδιϊν όςο και των ιδιαίτερων μακθςιακϊν αναγκϊν τθσ τάξθσ τουσ. 

Προτείνεται θ ανάδειξθ των προθγοφμενων γνϊςεων και αντιλιψεων των μακθτϊν και ςτθ 

ςυνζχεια θ μελζτθ τθσ ιςτορικισ περιόδου και του διερευνϊμενου κζματοσ. Οι μακθτζσ ωσ φορείσ 

δράςθσ μποροφν να επιςθμάνουν επιμζρουσ πτυχζσ του κζματοσ, να χωριςτοφν ςε ομάδεσ και να 

αναηθτιςουν πλθροφορθτζσ ςτο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιδιϊκεται θ 

πολυπροοπτικότθτα, δθλαδι θ αναγνϊριςθ και θ αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου κεφαλαίου γνϊςεων 

και εμπειριϊν των μακθτϊν και θ ενςυναιςκθτικι κατανόθςθ εναλλακτικϊν απόψεων και 

ερμθνειϊν. 

Οι ςυνεντεφξεισ κα πραγματοποιθκοφν φςτερα από ενθμζρωςθ και ςαφι γνϊςθ του τρόπου 

διεξαγωγισ τουσ από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του ςχολείου. Επιπρόςκετα κα γίνει θ ανάλυςθ – 

ερμθνεία των ςυλλεγόμενων προφορικϊν μαρτυριϊν ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό και θ 

ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ για το διερευνϊμενο κζμα γραπτζσ πθγζσ – μαρτυρίεσ. Ζπειτα από 

διαλεκτικι ςυηιτθςθ οι μακθτζσ με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αποτυπϊςουν τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνάσ τουσ και να δθμιουργιςουν ζνα αρχείο προφορικϊν μαρτυριϊν που κα 

περιλαμβάνει τισ αφθγιςεισ των πλθροφορθτϊν ι ακόμα μια παρουςίαςθ ςτθν οποία να 

αξιοποιοφνται ςυνδυαςτικά τόςο προφορικζσ όςο και γραπτζσ και φωτογραφικζσ μαρτυρίεσ του 

παρελκόντοσ. Είναι ςθμαντικι για τθν προϊκθςθ τθσ πολυςθμίασ και τθσ πολυτροπικότθτασ 

δθλαδι, θ καταςκευι ενόσ ιςτορικοφ αφθγιματοσ που να αξιοποιεί εναλλακτικά ερεκίςματα, τόςο 

γραπτά όςο και θχθτικά ι οπτικοακουςτικά, βαςιηόμενα ςτισ αφθγιςεισ των ανκρϊπων οι οποίοι 

βίωςαν διαφορετικά τα ιςτορικά γεγονότα. 

ε κάκε υλοποιοφμενθ εκπαιδευτικι δράςθ μποροφν να ςυμμετζχουν και γονείσ και κθδεμόνεσ 

των μακθτϊν. Επίςθσ χρειάηεται να επιςθμάνουμε ότι για όλεσ τισ αναφερόμενεσ δράςεισ των 

μακθτϊν κα υπάρχει θ γραπτι ςυναίνεςθ από πλευράσ τόςο των προφορικϊν πλθροφορθτϊν όςο 

και των γονζων των μακθτϊν, αναφορικά με τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ και δθμοςιοποίθςθσ των 

ψθφιακϊν παραγωγϊν, που κα ςυλλεχκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του Δικτφου ςτθ βάςθ 

των αρχϊν τθσ κείμενθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ (πνευματικά δικαιϊματα, προςωπικά δεδομζνα). 
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6. ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ: 

Δεν κα υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ ωσ προσ τον αρικμό των εκπαιδευτικϊν και των τάξεων 

που κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο. Ωσ ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

κεωρείται ο αρικμόσ των πζντε (5) Δθμοτικϊν χολείων και των δζκα  (10) εκπαιδευτικϊν ςτθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του Δικτφου. Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν και των Δθμοτικϊν 

χολείων που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο Δίκτυο προβλζπεται να πραγματοποιθκοφν μζχρι τισ 

αρχζσ Οκτωβρίου 2016 φςτερα από ανοιχτι πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ που κα εκδοκεί. 

 

7. ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:  

Κφριοσ φορζασ λειτουργίασ του Δικτφου κα είναι θ 3θ Εκπαιδευτικι Περιφζρεια Δ.Ε. Νομοφ 

Θεςςαλονίκθσ δια του χολικοφ υμβοφλου, Δρ. Δθμιτριου ιδθρόπουλου. 

 

8. ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΘ       

ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Δρ. Δθμιτριοσ 

ιδθρόπουλοσ 

χολικόσ φμβουλοσ 3θσ Περιφζρειασ Π.Ε. 

Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ 

ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΘ 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΘ 
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ 
ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΣΩΝ 
ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΔΙΚΣΤΟΤ 

Δρ. Μαρία 

Βλαχάκθ 

Παιδαγωγόσ, Ιςτορικόσ – Μουςειολόγοσ, 

Δρ. Επιςτθμϊν Αγωγισ 

ΜΕΛΟ 
ΚΑΙ 

ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ 
ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

ΔΙΚΣΤΟΤ 

Άννα Παππά 
Διευκφντρια του 18ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θεςςαλονίκθσ 

ΜΕΛΟ 
Κωνςταντίνοσ 

Δαρδιϊτθσ 

Διευκυντισ του 81ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θεςςαλονίκθσ 

ΜΕΛΟ 
Άννα 

Αλτιπαρμάκθ 

Διευκφντρια του 5ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θεςςαλονίκθσ 

 

9. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

1. 
Δρ. Δθμιτριοσ 

ιδθρόπουλοσ 

χολικόσ φμβουλοσ 3θσ Περιφζρειασ Π.Ε. 

Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ 
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2. 
Δρ. Μαρία 

Βλαχάκθ 

Παιδαγωγόσ, Ιςτορικόσ – Μουςειολόγοσ, 

Δρ. Επιςτθμϊν Αγωγισ 

3. Εφθ αουλίδου 
Διευκφντρια Ιδιωτικοφ Δθμοτικοφ χολείου 

τθσ Ιςραθλιτικισ Κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ 

4. 
Σςιάπου 

Βαςιλικι 

Διευκφντρια του 9ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θεςςαλονίκθσ, M. Ed. ςτισ Σ.Π.Ε.  

5. 
Κουίδθσ 

 Βαςίλειοσ 

Διευκυντισ του 89ου Δθμοτικοφ χολείου 

Θεςςαλονίκθσ, M. Ed. ςτον Κοινωνικό 

Αποκλειςμό και τθν Εκπαίδευςθ  

 

10. ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Α. Δια ηϊςθσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ ςε ςχολεία 

για τθ διαδικαςία ςυλλογισ, αρχειοκζτθςθσ, ερμθνείασ και διδακτικισ αξιοποίθςθσ των 

ςυλλεγόμενων μαρτυριϊν. 

Β. Βιωματικά ςεμινάρια εργαςτθριακοφ τφπου ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ. 

Γ. υναντιςεισ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ με γονείσ των μακθτϊν με ςκοπό τόςο τθν 

ενεργότερθ εμπλοκι των ιδίων και των παιδιϊν τουσ ςτισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ του Δικτφου. 

Δ. Διοργάνωςθ θμερίδασ για τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν. 

Ε. υμμετοχι και παρουςίαςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο 9ο Μακθτικό 

υνζδριο Πλθροφορικισ και ςτο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ. 

τ. Τλοποίθςθ ερευνϊν ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ που αφοροφν τθν αποτφπωςθ των 

πρότερων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, πριν και μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Δίκτυο, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Η. Ετιςια εργαςία των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ τουσ για το ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ ςχεδίου δράςθσ. 

Θ. Ανάρτθςθ των ζργων των μακθτϊν τόςο ςτθν ιςτοςελίδα των ςυμμετεχόντων Δθμοτικϊν 

χολείων όςο και ςτθν ιςτοςελίδα του Δικτφου. 

Επιπροςκζτωσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ του Δικτφου κα υλοποιθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

του Δικτφου τα ςχολικά ζτθ 2016-2017 και 2017-2018 τα εξισ: 

Α. Ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο για τθν παρουςίαςθ του Δικτφου ςτισ δφο (2) 

επιμορφωτικζσ θμερίδεσ ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017. 
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Β. Δθμιουργία και ανάπτυξθ ομάδων εκπαιδευτικϊν ςε κάκε Δθμοτικό χολείο, που ςυμμετζχει 

ςτο Δίκτυο. 

Γ. υνεργαςία με Ιςτορικά Αρχεία, Μουςεία και επιςτθμονικοφσ, ακαδθμαϊκοφσ και 

πολιτιςτικοφσ φορείσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Δ. Βιωματικά ςεμινάρια ςε εκπαιδευτικοφσ για τθ δθμιουργικι γραφι, τθ δραματοποιθμζνθ 

και τθν εικαςτικι αναπαράςταςθ των προφορικϊν μαρτυριϊν. 

Ε. Βιωματικά ςεμινάρια ςε εκπαιδευτικοφσ ςτθ χριςθ Σ.Π.Ε. για τθν επεξεργαςία και τθ 

διδακτικι αξιοποίθςθ των προφορικϊν μαρτυριϊν. 

τ. Παρουςίαςθ των ςυλλογϊν προφορικϊν μαρτυριϊν ςε ειδικά διαμορφωμζνα 

περιβάλλοντα και ςε μουςειακζσ εκκζςεισ ςτθν τοπικι ςχολικι μονάδα και ςτθν ευρφτερθ τοπικι 

κοινότθτα τθσ Θεςςαλονίκθσ και μζςω τθσ χριςθσ των Σ.Π.Ε. 

Η. Αυτοαξιολόγθςθ του ζργου κάκε ομάδασ ςε επίπεδο ςχολείου, διαμορφωτικι και ςυνολικι 

αξιολόγθςθ του ζργου του Δικτφου ςτο τζλοσ του πρϊτου ςχολικοφ ζτουσ λειτουργίασ του (Ιοφνιοσ 

2017) και ςτθ λιξθ λειτουργίασ του (Ιοφνιοσ 2018). 

 

11. ΠΑΡΟΧΕ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Σο Δίκτυο κα παρζχει ζντυπο και ψθφιακό επιμορφωτικό υποςτθρικτικό υλικό για 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, που κα αφορά τθν ερευνθτικι διαδικαςία ςυλλογισ και καταγραφισ 

των προφορικϊν μαρτυριϊν και τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςι τουσ ςτθν τάξθ. το εκπαιδευτικό και 

επιμορφωτικό υποςτθρικτικό υλικό κα ςυμπεριλαμβάνεται εκτενισ ελλθνόγλωςςθ και ξενόγλωςςθ 

βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Ωσ προσ αυτό το ςκοπό προβλζπεται θ ανάρτθςθ τόςο του 

επιμορφωτικοφ υλικοφ όςο και του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου των μακθτϊν και των 

Δθμοτικϊν χολείων ςτθν ιςτοςελίδα του Δικτφου. 

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ: 

Θ ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για τισ δράςεισ του 

Δικτφου κα πραγματοποιείται μζςω των θλεκτρονικϊν διευκφνςεων των ςυμμετεχόντων Δθμοτικϊν 

χολείων και των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ επίςθσ μζςω τθσ ανάρτθςθσ ανακοινϊςεων ςτθν ιςτοςελίδα 

του Δικτφου. τθν ζναρξθ λειτουργίασ του, κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ 

τόςο το αναλυτικό πρόγραμμα των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων όςο και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων του Δικτφου ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2016-

2017. 
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13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

Κατά τθν αρχικι αξιολόγθςθ προβλζπεται θ διερεφνθςθ των πρότερων γνϊςεων και 

δεξιοτιτων και των ιδιαίτερων επιμορφωτικϊν αναγκϊν και ενδιαφερόντων τόςο των 

εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν και των γονζων τουσ που δθλϊνουν ςυμμετοχι ςτο Δίκτυο. 

Επίςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του Δικτφου 

προβλζπεται να διεξαχκοφν τακτικζσ ςυναντιςεισ δια ηϊςθσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεπικοινωνίασ 

μεταξφ των ομάδων τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ, τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ, των εκπαιδευτικϊν και 

των ομάδων εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν ανά ςχολικι μονάδα τόςο με το ςυντονιςτι του δικτφου 

όςο και με τθν επιςτθμονικι υπεφκυνθ των δράςεων του Δικτφου, με ςκοπό τθν ανάδειξθ και 

καταγραφι των πικανϊν δυςκολιϊν που ζχουν να αντιμετωπίςουν, ϊςτε να είναι εφικτι θ ζγκαιρθ 

τροποποίθςθ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ, που υλοποιοφν. Ακόμα ςτισ προτάςεισ 

μασ αναφορικά με τθν (αυτο)αξιολόγθςθ των δράςεων του Δικτφου, προβλζπεται θ τιρθςθ 

θμερολογίου δραςτθριοτιτων από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ με ςκοπό τθν προαγωγι τθσ 

ολιςτικισ ανατροφοδότθςθσ και τθν ενίςχυςθ του κριτικοφ αναςτοχαςμοφ τθσ ομάδασ τθσ ςχολικισ 

τάξθσ. 

Χρειάηεται να επιςθμανκεί τόςο θ ενδιάμεςθ (Ιοφνιοσ 2017) όςο και θ τελικι αξιολόγθςθ 

(Ιοφνιοσ 2018) των εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν αποτελεςμάτων του Δικτφου, τόςο ςτο επίπεδο 

τθσ 3θσ Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ Δ.Ε. Νομοφ Θεςςαλονίκθσ όςο και ςτο επίπεδο των ομάδων 

εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν ςε κάκε Δθμοτικό χολείο ςτθ βάςθ των 

αναφερόμενων παιδαγωγικϊν ςκοπϊν και διδακτικϊν ςτόχων, που τζκθκαν ςτον αρχικό μασ 

ςχεδιαςμό ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Δικτφου. 

το παραπάνω πλαίςιο, προβλζπεται το παραγόμενο ζντυπο και ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

των μακθτϊν των Δθμοτικϊν χολείων , που ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο, να αναρτθκεί πζραν τθσ 

Ιςτοςελίδασ του ςυνεργαηόμενου ςχολείου και τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Δικτφου, με τθ 

δυνατότθτα αποςτολισ ςχολίων από τουσ επιςκζπτεσ τθσ, και ςε ζντυπθ μορφι ωσ ζνα λεφκωμα 

καταγραφισ εμπειριϊν με ςκοπό να διαχυκεί και, μζςω αυτοφ του τρόπου, τόςο ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα τθσ 3θσ Περιφζρειασ Δ.Ε. Νομοφ Θεςςαλονίκθσ όςο και ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινότθτα 

του Διμου Θεςςαλονίκθσ μζςω των διαφόρων ιδρυμάτων, κεςμικϊν φορζων και δθμοτικϊν 

υπθρεςιϊν και δομϊν πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και εκπαίδευςθσ. 

 

                                                                                                                             Θ Διευκφντρια  
         Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

                                                                                                              Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ 
 

                                                                                                                 Ηαχαροφλα Αςθμακοποφλου 
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