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Υαιθίδα, Ινύληνο 2016 

 

Απνινγηζκφο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δζηίαο Γλψζεο Υαιθίδαο θαηά 

ζρνιηθφ έηνο 2015-16 
 

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16  

 2692 καζεηέο θαη καζήηξηεο επηζθέθζεθαλ ην «Κόθθηλν πίηη» θαη 

ζπκκεηείραλ ζην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ηεο Δζηίαο Γλώζεο 

Υαιθίδαο 

 1142 καζεηέο θαη καζήηξηεο ζπκκεηείραλ ζην λέν πξόγξακκα κε 

ηίηιν «Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή» 

 ηα παηδηά 11 κνλνζέζησλ δεκνηηθψλ απνκαθξπζκέλσλ 

ζρνιείσλ ηεο ρώξαο  δηδάρζεθαλ καζήκαηα εηδηθόηεηαο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΣειεΣαμε» 

 11 ζρνιεία  θαη 385 καζεηέο θαη καζήηξηεο από όιε ηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ ζπκκεηείραλ ζηηο ηειε-δηαιέμεηο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΣειΔζηηα» 

 700 καζεηέο θαη καζήηξηεο ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 

«Μαζήκαηα δσήο: ρνιηθή βία, εθθνβηζκφο, βειηίσζε 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ» 

http://www.estiagnosis.gr/
mailto:estia@estiagnosis.gr
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 Θεξκά ζρόιηα καζεηώλ 
 

Η Δζηία Γλψζεο θαη Πνιηηηζκνχ νινθιήξσζε θέηνο ηνλ ελδέθαην ρξόλν 

επηζηεκνληθήο, εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Έηζη, νη καζεηέο 

Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηζθέπηεο ηεο είραλ θαη ηε ρξνληά απηή ηε 

δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ θαη ησλ 

λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην ύκπαλ (πξφγξακκα Αζηξνθπζηθήο-Αζηξνλνκίαο) 

παξάιιεια κε ην δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθώλ εθζεκάησλ (πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ-Πιεξνθνξηθήο). ηα 

παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε γηα πξώηε θνξά εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ 

Πιεξνθνξηθήο (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δπβνίαο. 

εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ, 

ζπλερίζηεθε θαη ηελ ρξνληά απηή ε παξνπζίαζε ζηνπο επηζθέπηεο καζεηέο/ηξηεο 

«Μαζήκαηα Εσήο» κε αληηθείκελα ηελ ζρνιηθή βία, ηνλ εθθνβηζκό θαη 

δηαθνξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κε ζηόρν ηελ απνδνρή, αλνρή γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ.   

ην ζεκείν απηό ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη ε Δζηία Γλψζεο 

Υαιθίδαο είλαη, καδί κε ην Πιαλεηάξην Αζελώλ, ηα κόλα ηδξύκαηα ηεο ρώξαο ηα 

νπνία, ην θαζέλα κε ηνλ ηξόπν ηνπ, δηαδίδεη νξγαλσκέλα ηελ επηζηήκε ηεο 

Αζηξνλνκίαο θαη ηεο Αζηξνθπζηθήο ζηνπο καζεηέο, θνηηεηέο αιιά θαη ζην επξύ 

θνηλό. Σν γεγνλόο απηό γίλεηαη αθόκα πην ζεκαληηθό κεηά ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αζηξνλνκίαο από ην Λύθεην, θαηάξγεζε πνπ είλαη θόληξα κε κηα 

παξάδνζε δεθαεηηώλ. 

 

Καζεκεξηλφ πξφγξακκα ηεο Δζηίαο. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή 

επηζθεπηψλ. ρνιεία εθηφο Υαιθίδνο 
Καηά ην ιήμαλ ζρνιηθό έηνο 2015-16 ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ηεο 

ζεκείσζε λέα αύμεζε θζάλνληαο ηνπο 2692 καζεηέο θαη καζήηξηεο.  Ο δε αξηζκόο 

ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπο αλήξζε ζηνπο 202.  Από ηνπο 2692 παξαπάλσ καζεηέο 

θαη καζήηξηεο νη 1822 πξνέξρνληαη από ζρνιεία ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 

νη 479 από ζρνιεία ηνπ ππόινηπνπ Ννκνύ Δπβνίαο θαη νη 391 από ζρνιεία ηεο 

ππόινηπεο Διιάδαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη επηζθέθζεθαλ ηελ Δζηία θαη ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκά όια ηα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ. Σελ 

επηζθέθζεθαλ επίζεο θαη ηα αθόινπζα ζρνιεία ηεο Δύβνηαο (εθηόο Υαιθίδνο): 

Γπκλάζην Ιζηηαίαο (2 ηκήκαηα), Γπκλάζην Μαληνπδίνπ (2 ηκήκαηα), Γπκλάζην 

Απισλαξίνπ, Γεληθό Λύθεην Μαληνπδίνπ (2 ηκήκαηα), Γπκλάζην Πξνθνπίνπ, 

Γπκλάζην Φαρλώλ (2 ηκήκαηα), 2ν Γεληθό Λύθεην Αιηβεξίνπ (2 ηκήκαηα), Γπκλάζην 

Ακαξύλζνπ (2 ηκήκαηα), Γπκλάζην Μαθξπθάπα θαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 

(ΔΠΑΛ) Φαρλώλ. Δθηόο Δπβνίαο ηα αθόινπζα ζρνιεία: 2ν Σνζίηζεην Αξζάθεην 

Λύθεην Δθάιεο (2 ηκήκαηα), Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑΛ) ρεκαηαξίνπ, 2ν 

Σνζίηζεην Αξζάθεην Γπκλάζην Δθάιεο, Γεξκαληθή ρνιή Αζελώλ (Λύθεην, 3 

ηκήκαηα), 21ν Γεληθό Λύθεην Αζελώλ (2 ηκήκαηα), 3ν Γεληθό Λύθεην Πεξηζηεξίνπ, 

Γπκλάζην Καπαλδξηηίνπ,  62ν Γπκλάζην Αζελώλ θαη Κνιιέγην Λύθεην Φπρηθνύ 

(Λύθεην). Τπήξμαλ θαη ζρνιεία πνπ ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ θαη ρξόλνπ δελ κπόξεζαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ. Σα ζρνιεία απηά βξίζθνληαη ζε ιίζηα πξνηεξαηόηεηαο γηα ην 

επόκελν ζρνιηθό έηνο. ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

ζπκκεηαζρόλησλ ζρνιηθώλ ηκεκάησλ θαη καζεηώλ. 
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Πίλαθαο 1:  Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ  πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ηεο 

Δζηίαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16 

 

  Μαθηηές/Μαθήηριες 
Ποζοζηό 
μαθηηών 

Δήμος 
Χαλκιδέων 

1822 67 

Υπόλοιπη 
Εύβοια 

479 18 

Υπόλοιπη 
Ελλάδα  

391 15 

Σύνολο 2692 100 

 

ηηο εηθόλεο 1 θαη 2 παξνπζηάδεηαη, αληίζηνηρα, ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ 

καζεηώλ/ καζεηξηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Δζηία 

από ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 2016. 

 
 

Δηθφλα 1: Αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ηεο Δζηίαο Γλώζεο θαη Πνιηηηζκνύ 

Υαιθίδαο από ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 κέρξη θαη ην ζρνιηθό έηνο 2015-16.  

 

 
Δηθφλα 2: Αξηζκόο ησλ θαζεγεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα ηεο Δζηίαο Γλώζεο Υαιθίδαο 

από ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 κέρξη θαη ην ζρνιηθό έηνο 2015-16.  

 

Ο ζπλερώο απμαλόκελνο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ηεο θαηαδεηθλύεη ηελ 

ζρεδόλ θαζνιηθή απνδνρή από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειείηαη ζηελ Δζηία. 
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Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή 
ην πξόγξακκα ηεο Δζηίαο εληάρζεθε από θέηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ.) Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Δύβνηαο έλαο λένο θύθινο καζεκάησλ θαη δηεξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηνλ ηίηιν «Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή». Τπεύζπλνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη ν θ. Αξηζηείδεο Αξάπνγινπ (Master of Science, Master 

of Education) κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο Δζηίαο θαη ππεύζπλνο ηνπ 

ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.  

Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, κεηαμύ άιισλ, ήηαλ: 

 ε εηζαγσγή ησλ καζεηώλ  ζηνλ θόζκν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

έκθαζε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

κηθξνειεγθηώλ  

  ε θαιιηέξγεηα ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο κέζα από ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο 

ζηελ επίιπζε απιώλ πξνβιεκάησλ κε εθπαηδεπηηθέο ξνκπνηηθέο δηαηάμεηο,  

επηζηξαηεύνληαο γλώζεηο από δηάθνξα γλσζηηθά πεδία ηεο Πιεξνθνξηθήο, 

ησλ Μαζεκαηηθώλ, ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Σερλνινγίαο  

 νη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο από ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

ξνκπνηηθήο ζηηο  θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

ην πξόγξακκα  ζπκκεηείραλ 1142 καζεηέο/ηξηεο (θπξίσο ηεο Γ’ ηάμεο 

Γπκλαζίνπ θαη Β’ ηάμεο Λπθείνπ)  απφ ηνπο 2692 καζεηέο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ 

Δζηία Γλψζε, κε πνιύ ζεηηθά ζρόιηα ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από  ηνπο 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο.  Ο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  θ. Αξάπνγινπ 

πξνζέθεξε ηα καζήκαηα απηά εζεινληηθά ζε  εβδνκαδηαία βάζε θαη πέξα από ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ ππνρξεώζεηο ζην ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.  

 

πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε καζεηηθψλ δεκηνπξγηψλ Ρνκπνηηθήο θαη 

Πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο εβδνκάδαο καζεηηθήο δεκηνπξγίαο 

ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δχβνηαο. 
Η Δζηία Γλώζεο Υαιθίδαο ζπκκεηείρε ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

καζεηηθήο έθζεζεο ξνκπνηηθήο θαη πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο εβδνκάδαο 

καζεηηθήο δεκηνπξγίαο ηεο Γ.Γ.Δ Δύβνηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19-21 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά ζην Κόθθηλν πίηη από ην 

ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ Δύβνηαο ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο. ηελ 

έθζεζε ζπκκεηείραλ καζεηηθέο νκάδεο  ζρνιείσλ ηεο Δύβνηαο (Γπκλάζην Καλήζνπ, 

Γπκλάζην Φαρλώλ, Γπκλάζην Νέαο Αξηάθεο, 1
ν
 ΔΠΑ.Λ Υαιθίδαο Σνκέαο 

Πιεξνθνξηθήο) πνπ έιαβαλ κέξνο ζην καζεηηθό δηαγσληζκό Ρνκπνηηθήο Γπκλαζίσλ 

θαη ζην καζεηηθό δηαγσληζκό Πιεξνθνξηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο νη 

καζεηέο καδί κε ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο είραλ ηελ επθαηξία λα εθζέζνπλ ηηο 

θαηαζθεπέο ηνπο θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ην θνηλό. Παξάιιεια ζην ρώξν ηεο 

Δζηίαο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  παξνπζηάζεηο,  επηδείμεηο  θαη εξγαζηεξηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο  από ηνλ επηζηεκνληθά ππεύζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο «εηζαγσγή ζηε 

ξνκπνηηθή» ηεο Δζηίαο, θ. Αξάπνγινπ. 

Σελ έθζεζε επηζθέθηεθε ζεκαληηθόο αξηζκόο ζρνιείσλ ηεο Δύβνηαο (καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί),  γνλείο, ζρνιηθνί ζύκβνπινη, ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γ.Γ.Δ 

Δύβνηαο, ν Πξόεδξνο ηoπ Οξγαληζκνύ Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο W.R.O. Hellas, 

εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ην επξύηεξν θνηλό θαηαγξάθνληαο 

γηα κία αθόκα θνξά πνιύ ζεηηθά ζρόιηα. 
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Σν πξφγξακκα «ΣειΔζηηα» 
ηα πιαίζηα ηεο δηάδνζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο 

Δζηίαο, αλ είλαη δπλαηόλ θαη ζην πην απνκαθξπζκέλν ζρνιείν ηεο ρώξαο, ζέζακε σο 

ζηόρν ηε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο καο θαη από εθείλα ηα 

ζρνιεία, πνπ ιόγσ θπξίσο ηεο απόζηαζεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα παξεπξεζνύλ ζην 

ρώξν καο. Η κέζνδνο απηή ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο πινπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΣειΔζηηα» ην νπνίν ιεηηνπξγεί από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Σν 

πξόγξακκα «ΣειΔζηηα» είλαη κηα πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή ηεο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο πνπ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί ίζσο γηα πξώηε θνξά. πγθεθξηκέλα, κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ, δίλεηαη ε επθαηξία ζε έλαλ θαζεγεηή (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ησλ θαζεγεηώλ ηεο Δζηίαο Γλώζεο) θαη δύν ηάμεηο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο πνιιά 

ρηιηόκεηξα λα θάλνπλ ηαπηόρξνλα κάζεκα θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζα λα βξίζθνληαη όινη 

ζηνλ ίδην ρώξν. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο κηα αίζνπζα ηεο Δζηίαο Γλώζεο, πνπ 

ζηεγάδεηαη ζην «Κόθθηλν πίηη», έρεη κεηαηξαπεί θπξηνιεθηηθά ζε ηειενπηηθό Studio 

όπνπ ιεηηνπξγνύλ 7 θάκεξεο. Σαπηόρξνλα έλα άιιν θηλεηό ζπλεξγείν ηεο Δζηίαο 

Γλώζεο επηζθέπηεηαη ην απνκαθξπζκέλν ζρνιείν πνπ πξόθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην 

κάζεκα θαη ρξεζηκνπνηώληαο αληίζηνηρα πιηθνηερληθά κέζα επηηπγράλεηαη ε 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

Από ην Ννέκβξην ηνπ 2009, πνπ ηέζεθε ην πξόγξακκα «ΣειΔζηηα» ζε 

εθαξκνγή, κέρξη θαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2016 έρνπλ ζπλδεζεί θαη ζπκκεηάζρεη ζην ελ 

ιόγσ πξόγξακκα πεξί ηα 85 ζρνιεία από όιε ηελ Διιάδα, όπσο γηα παξάδεηγκα, 

ζρνιεία από ηελ Θεζζαινλίθε, ην Κηιθίο, ην Ρέζπκλν, ηελ Κνδάλε, ην Βφιν, ηε 

Λακία, ηελ Κέξθπξα, ηηο έξξεο, ηε Λάξηζα, ηελ Ξάλζε, ηελ Πξέβεδα, ηελ 

Κνκνηελή, ηα Γξεβελά, ηελ Καβάια, ην Ακχληαην, ηελ Καηεξίλε, ηελ Σξίπνιε, ηε 

Νέα Καιιηθξάηεηα, ηνπο Μνιάνπο, ην Ζξάθιεην, ηελ Καζηνξηά, ηελ Κσ, ηελ 

Γξάκα, ηελ Αληίπαξν, ηελ θηάζν, ηα Ησάλληλα. Από ηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ  

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Διιεληθφ ρνιείν ηνπ Υαξηνχκ ηνπ νπδάλ, ην 

Αβεξψθεην Διιεληθφ ρνιείν ηεο Αιεμάλδξεηαο θαζώο θαη ειιεληθά ζρνιεία ηνπ 

Μνλάρνπ, ηνπ Νηφξηκνπλη, ηεο Φξαλθθνχξηεο, Κνισλίαο, ην Ακπέηεην 

Γπκλάζην θαη Λχθεην Καΐξνπ, ην Διιεληθφ ρνιείν ησλ Ηεξνζνιχκσλ,   ην 

Διιεληθφ Γπκλάζην θαη Λχθεην ηνπ Λνλδίλνπ. Σν πάξα πάλσ πξόγξακκα 

ιεηηνύξγεζε θαη θέηνο κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεσο 

Υαιθίδνο Ηζηηαίαο θαη Βνξείσλ πνξάδσλ, ηελ νπνία γηα άιιε κηα θνξά θαη 

δεκνζίσο επραξηζηνύκε. 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 

«ΣειΔζηηα» θαηά ην ιήμαλ ζρνιηθό έηνο. 
 

Πίλαθαο2:  Απνκαθξπζκέλα από ηελ Υαιθίδα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα «ΣειΔζηηα» 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16 
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Σν πξφγξακκα «ΣειεΣαμε»  
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16 ιεηηνύξγεζε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ζρνιηθή 

ρξνληά, ζε πιήξε εθαξκνγή, ην πξόγξακκα «ΣειεΣαμε» ηεο Δζηίαο Γλψζεο 

Υαιθίδαο. Πξόθεηηαη  γηα ηελ δηδαζθαιία ζε κόληκε βάζε  καζεκάησλ εηδηθνηήησλ 

ζε νιηγνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρώξαο. Σν πξόγξακκα απηό, πξσηνπνξηαθφ γηα 

ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα, εθαξκόζζεθε, πεηξακαηηθά, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2012-

13 ζην κνλνζέζην, κε ηξεηο καζεηέο, δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Δξείθνπζαο (λεζί ζηα 

βόξεηα ηεο Κέξθπξαο) κε ηε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθψλ  

(http://www.youtube.com/watch?v=LkYtgwwxYoo&feature=youtu.be ) . 

Μεηά ηελ εμαηξεηηθή θαη απξόζκελε επηηπρία ηνπ ελ ιόγσ εγρεηξήκαηνο, θαη κε ηελ  

επγεληθή δσξεά ηνπ απαξαίηεηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ από ην Ίδξπκα «ηαχξνο 

Νηάξρνο», ην πξόγξακκα απηό επεθηάζεθε θαη ζε άιια 10 νιηγνζέζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία (ζύλνιν 11), πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξόζηηεο πεξηνρέο 

ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο. Σα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκα «ΣειεΣαμε» είλαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Σξνηδελίαο, Αγξάθσλ 

Δπξπηαλίαο, λήζνπ Ακνπιηαλήο Υαιθηδηθήο, Βξνληνχ Νεπξνθνπίνπ, λήζνπ 

Δξείθνπζαο Κεξθχξαο , λήζνπ Καιάκνπ Λεπθάδαο, Υξπζνκειηάο Φνχξλσλ 

Κνξζεψλ, ηελψκαηνο Δπξπηαλίαο, Σνξψλεο Υαιθηδηθήο,  Σπκθξεζηνχ 

Φζηψηηδαο θαη Καξθηλαγξίνπ Ηθαξίαο. ηα παξαπάλσ ζρνιεία δηδάρζεθαλ 

ζπλνιηθά 34 ψξεο εβδνκαδηαίσο  Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά όπσο 

πξνβιέπεηαη ζε όια ηα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο, θαζώο θαη Μνπζηθήο, δηδαζθαιία 

πνπ είλαη εληαγκέλε ζην θαζεκεξηλό ηνπο πξόγξακκα.  

εκεηώλεηαη όηη ε επηινγή ηνπο έγηλε κεηαμύ 128 ζρνιείσλ, πνπ είραλ 

ππνβάιιεη αίηεζε ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, κε 

απζηεξά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, όπσο γηα παξάδεηγκα  δηαζέζηκν από ηελ πιεπξά 

ηνπο internet, αξηζκφο παηδηψλ, απφζηαζε απφ θνληηλή κεγάιε πφιε αιιά θαη κε 

ηελ απόιπηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα είλαη παληειψο αδχλαηε ε θπζηθή 

παξνπζία θαζεγεηή ζε απηά .  

Φηινδνμνύκε λα επεθηείλνπκε ηελ ελ ιόγσ δξάζε θαη ζε ηνκείο πέξα από ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κε ζέκαηα επξύηεξνπ επηζηεκνληθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο.  

εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ηόζν ην πξόγξακκα «ΣειεΣαμε» όζν θαη ην όιν 

πξόγξακκα ηεο Δζηίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη εηδηθόηεξα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο θαζώο θαη κε ηηο Γηεπζύλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Δπβνίαο.  

ηελ εηθόλα 3 απεηθνλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζρνιείσλ. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LkYtgwwxYoo&feature=youtu.be
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Δηθφλα 3: Γεσγξαθηθή ζέζε ησλ νιηγνζέζησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο 

ρώξαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα «ΣειεΣαμε» ηεο Δζηίαο Γλώζεο Υαιθίδαο  

  

πκκεηνρή ζε εθδήισζε ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ  
Η Δζηία Γλώζεο Υαιθίδαο ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε ηεο Γεξκαληθήο 

ρνιήο Αζελώλ κε ηνλ ηίηιν "Μαζεκαηηθέο Αηζζήζεηο". Η ζπκκεηνρή ηεο Δζηίαο 

ζπλίζηαην ζηελ επίβιεςε ηνπ επηζηεκνληθνύ ηεο ππεύζπλνπ Γξ. Αληώλε Αλησλίνπ  

ηεο εξγαζία νκάδαο 15 καζεηώλ ηεο Β' Λπθείνπ κε ηίηιν "Σν πεξίεξγν καζεκαηηθφ 

χκπαλ θαη ε πιάλε ησλ αηζζήζεσλ". Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 

12 Απξηιίνπ θαη ώξα 7:00 κ.κ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο ζην 

Μαξνύζη θαη ήηαλ αλνηθηή γηα ην θνηλό. εκεηώλεηαη όηη ε Γεξκαληθή ρνιή Αζελώλ 

επηζθέπηεηαη θάζε ρξόλν ηελ Δζηία Γλώζεο Υαιθίδαο θαη ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκά 

ηεο πάληα κε κηα μερσξηζηή παξνπζία. 

 

εκηλάξηα γηα ηελ πξφιεςε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο 
Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληά, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Τγείαο, δηνξγαλώζεθαλ ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο εβδνκαδηαία ζεκηλάξηα κε 

αληηθείκελν ηελ πξόιεςε ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Σα ζεκηλάξηα απεπζύλνληαλ ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ςπρνιόγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θ. 

Αληψλε Υαιηθφπνπινπ.  

 

Παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πνξζκνχ ηνπ Δπξίπνπ ζε καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ 11 επξσπατθέο ρψξεο  
Σελ Σεηάξηε 16 Μαξηίνπ 2016 επηζθέθζεθαλ ηελ Δζηία Γλώζεο Υαιθίδαο 37 

καζεηέο/ηξηεο θαη 23 εθπαηδεπηηθνί από 11 επξσπατθέο ρώξεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus plus. Σν πξόγξακκα απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επζύλε 

ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μύηηθα θαη νη ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ Βνπιγαξία, 

Ιζπαλία, Ιηαιία, Κύπξν, Λεηηνλία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, 

Σνπξθία θαη θπζηθά από ηελ Διιάδα. Παξεπξέζεθαλ, επίζεο, εθηόο από ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Μαλνχζνπ Γήκεηξα (δηεπζύληξηα ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Μύηηθα) θαη θ. παλνχ Παξαζθεπή (δαζθάια ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ), ε 

ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δπβνίαο θ. Μπιαηζνχθα 

Δπαγγειία θαη ν Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υαιθηδέσλ θ. Μάλνο 

Μπαινγηάλλεο. ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο από ηηο παξαπάλσ ρώξεο 
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παξνπζηάζζεθε ην  Φαηλόκελν ηνπ Πνξζκνύ ηνπ Δπξίπνπ θαη ε εξκελεία ηνπ   από ην 

Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηεο Δζηίαο θαη Γξ. Αζηξνθπζηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ θ. 

Αληψλε Αλησλίνπ.    

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δζηίαο ζηηο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  
Από ην ζρνιηθό έηνο 2009-10 ηόζν ην θαλνληθό πξόγξακκα ηεο Δζηίαο όζν 

θαη  ην πξόγξακκα «ΣειΔζηηα» ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Έηζη, ην 

Τπνπξγείν πξνηξέπεη κε αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο ζηα ζρνιεία όιεο ηεο  ρώξαο λα 

ζπκκεηάζρνπλ είηε κε ηνλ έλα είηε κε ηνλ άιιν ηξόπν ζην πξόγξακκα ηεο Δζηίαο. 

Δηδηθά ηελ ρξνληά απηή ε ελ ιόγσ εγθύθιηνο έρεη θαη ηελ έγθξηζε θαη πξνηξνπή ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζρφιηα καζεηψλ 
Παξαζέηνπκε, απηνύζηα, κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρόιηα καζεηώλ πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηελ Δζηία. εκεηώλεηαη όηη ηα ζρόιηα δίλνληαη από ηνπο καζεηέο 

αλώλπκα θαη όιν ην πιηθό είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ. Η επηινγή ησλ 

ζρνιείσλ είλαη ηπραία. 

«Ήηαλ κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα επίζθεςε. Έκαζα εληππσζηαθά πξάγκαηα πνπ 

δελ ήμεξα…. Δίλαη ηηκή γηα καο ηνπο Υαιθηδένπο πνπ έρνπκε εδώ ηέηνην θέληξν. 

Δπραξηζηνύκε» 

 (καζεηήο/ηξηα 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο). 
«Με ιίγα ιόγηα θαηαπιεθηηθό. Θα ην μαλάβιεπα ρσξίο δεύηεξε ζθέςε. Απιά 

εθπιεθηηθό» (καζεηήο/ηξηα 6
νπ

 Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο). 

«…ήηαλ πνιύ σξαίν πνπ ζπλδεζήθακε θαη θάλακε κάζεκα καδί κε ην ζρνιείν ηνπ 

Λνλδίλνπ. Θα ην μαλαέθαλα επραξίζησο» 

 (καζεηήο/ηξηα 6
νπ

 Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο). 
«Όια ήηαλ εληππσζηαθά. Η ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε γηα ην ύκπαλ καο έδσζε λα 

θαηαιάβνπκε πνηα πξαγκαηηθά είλαη ε ζέζε καο»  

(καζεηήο/ηξηα  62
νπ

 Γπκλαζίνπ Αζελψλ). 
«Ήηαλ κηα θαληαζηηθή εκπεηξία. Όινη καο είρακε ηελ επθαηξία λα κάζνπκε θαη λα 

γλσξίζνπκε ηνλ κηθξόθνζκν θαη ην επξύηεξν ύκπαλ. Δθπιεθηηθή παξνπζίαζε από 

ηνλ θ. Αλησλίνπ…. Δλζνπζηάζηεθα θαη κε ηελ Ρνκπνηηθή…. Μέζα από ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θ. Καξβειά γηα ηνπο σξαίνπο αλζξώπνπο ληώζσ όηη πξαγκαηηθά 

κέζα κνπ βειηηώζεθα σο άλζξσπνο, σο πξνζσπηθόηεηα, σο ραξαθηήξαο. Νηώζσ 

έηνηκε λα βνεζήζσ ηνπο αλζξώπνπο, λα ηνπο απνδερηώ θαη όρη λα ηνπο αλερηώ ή λα 

ηνπο απνξξίςσ…»  

(καζήηξηα  Γπκλαζίνπ Καλήζνπ). 

«Ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνλ. Πνηνο λα ην θαληαδόηαλ όηη ε Αζηξνλνκία ήηαλ ηόζν 

καγεπηηθή. Πεξίκελα λα είλαη βαξεηά αιιά ηειηθά κε εμέπιεμε ζεηηθά. Μαθάξη λα 

ππήξρε θαη ζηα ζρνιεία. Η παξνπζίαζε ήηαλ ππέξνρε. Φαληαζηηθά!!!»  

(καζεηήο/ηξηα  3
νπ

 Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο). 

«Δμαηξεηηθή δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ Ρνκπνηηθή. Μάζακε πνιιά πξάγκαηα. 

Θα ήζεια λα αζρνιεζώ κε απηήλ ζην Παλεπηζηήκην»  

(καζεηήο/ηξηα Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ). 
«Η όιε δηαδηθαζία ήηαλ εθπιεθηηθή. Δληππσζηαθή ε έλλνηα ηνπ ρσξνρξόλνπ » 

 (καζεηήο/ηξηα  2
νπ

 Λπθείνπ Υαιθίδαο). 
«Ήηαλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ επηζηεκνληθό θνκκάηη ην νπνίν καο έδσζε απάληεζε ζε 

πνιιά εξσηήκαηα. Μεγάιε Έθξεμε, ηα ηξία πξώηα ιεπηά, εμέιημε ηνπ ύκπαληνο, 

γλώζε αιιά θαη άγλνηα»  

(καζεηήο/ηξηα 3
νπ

 Λπθείνπ Υαιθίδαο). 
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«Δληππσζηαθό ην θνκκάηη ηεο Ρνκπνηηθήο. Γελ ην πεξίκελα. Υαίξνκαη πνπ καο 

δόζεθε ηέηνηα επθαηξία. Τπέξνρν»  

(καζεηήο/ηξηα 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο). 

«Σν κέξνο ηεο Αζηξνλνκίαο ήηαλ εμαηξεηηθό. Πεξίκελα ηόζν πεξίπινθεο έλλνηεο λα 

είλαη αθαηαλόεηεο. Αληηζέησο όκσο παξνπζηάζηεθαλ ηόζν απιά πνπ έκεηλα 

έθπιεθηε. Όια είραλ ηέηνηα ζπλνρή πνπ ζνπ ήηαλ εύθνιν λα ην παξαθνινπζήζεηο. 

Χο γεληθή παξαηήξεζε: Δίκαζηε ηόζν ιίγνη θαη κηθξνί απέλαληη ζε όηη ππάξρεη. Δίλαη 

ηνπιάρηζηνλ καγηθό λα ην αλαθαιύπηνπκε…» 

(καζεηήο/ηξηα Γεξκαληθήο ρνιήο Αζελψλ). 

«Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα ε Ρνκπνηηθή. …Πνιύ θαιή θαη δηαδξαζηηθή ε παξνπζίαζε. 

Μνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε πώο έλα ξνκπόη κπνξεί λα θάλεη ηόζα πνιιά. Μεγάιε 

ε ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. ε ιίγν ζα ρεηξνπξγεί» 

(καζεηήο/ηξηα ΔΠΑΛ ρεκαηαξίνπ). 

 

Ζ Δζηία Γλψζεο ζηεξίδεηαη θαη ζηνλ εζεινληηζκφ ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο  
ηελ Δζηία Γλώζεο πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηα κέιε ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηεο Δζηίαο θ. Αξηζηείδεο Αξάπνγινπ (Master of Science, 

Master of Education),  ν επηκειεηήο αλειίθσλ θ. Γηψξγνο Καξβειάο, ν 

Μαζεκαηηθόο θαη Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ θ. Κψζηαο Υατλάο, ν επί ζεηξά εηώλ 

επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Δζηίαο θαζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ θ. Άξεο 

Μαπξνκκάηεο θαη ν θαζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ θ. Απνζηφιεο Παπαληθνιάνπ (νη 

δύν ηειεπηαίνη όπνηε ηνπο δεηεζεί κεηαθηλνύληαη από Αζήλα).  Έρνπλ επίζεο 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο εζεινληηθά θαη όπνηε ηνπο δεηήζεθε ν η. ρνιηθόο 

ύκβνπινο Φηινιόγσλ Δπβνίαο Γξ. Άγγεινο Μαληάο, ε επηκειήηξηα αλειίθσλ θ. 

Υξχζα Αζαλαζίνπ θαζώο θαη ε θηιόινγνο θ. Λίια Αλαγλσζηνπνχινπ.  

Η ηερληθή ππνζηήξημε ησλ όισλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ππό ηελ επηκέιεηα θαη 

εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ θ. Γηάλλε Σνπγηαλλίδε   θαη θ. Κιήκε Μαξθφπνπινπ 

(θνηηεηή Ηιεθηξνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Υαιθίδαο). 

 

Μειινληηθνί  ζηφρνη 
Οη επηπιένλ ζηόρνη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 Δπηζηεκνληθή θαη ηνπξηζηηθή αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Πνξζκνύ ηνπ 

Δπξίπνπ.  

 Δθαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΣειεΣαμε» ζε πεξηζζόηεξα 

απνκαθξπζκέλα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο ρώξαο.  

 Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο «ΣειεΔζηηα» ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε θαζεκεξηλά 

κέρξη θαη 16 ρνιεία, από όιν ηνλ θόζκν, λα επηθνηλσλνύλ ακθίδξνκα κε ηελ 

έδξα ηεο Δζηίαο ζην «Κόθθηλν πίηη» θαζηζηώληαο έηζη ηελ Υαιθίδα ζε 

πξσηνπνξηαθό θέληξν εθπαίδεπζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ θαη 

επηζηεκνληθώλ ηδεώλ.  

 ηελόηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζηία Δπηζηεκώλ ηεο Πάηξαο. 

 Δλίζρπζε ησλ πξννπηηθώλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκνγέλεηα κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΣειΔζηηα». 

 Η ελίζρπζή ηεο κε επηπιένλ εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. 

 

Σέινο, γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 2016-2017 ε δήηεζε γηα ζπκκεηνρή ηόζν 

ζην θαλνληθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Δζηίαο όζν θαη ζην πξόγξακκα ηειε-

εθπαίδεπζεο «ΣειΔζηηα» είλαη ηέηνηα πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ιίζηα 

πξνηεξαηόηεηαο. 
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Δπραξηζηίεο  
 

Η πξόεδξνο ηεο Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ. θ. Αηθαηεξίλε Κπξηάθνπ-Καιακηψηε, ν 

ππεύζπλνο νξγάλσζεο θ. Γηάλλεο Μαξθφπνπινο, ν επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Γξ. 

Αληψληνο Αλησλίνπ θαη ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηεο Δζηίαο αηζζάλνληαη 

ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά ηνπο επηζθέπηεο καζεηέο, ηνπο ζπλνδνχο 

θαζεγεηέο, ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ηειε-εθπαηδεύζεηο, 

ηνπο θαζεγεηέο πνπ ηηο δηνξγάλσζαλ θαζώο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, πνπ 

ζηήξημαλ ην έξγν ηεο θαη, όπσο πηζηεύνπκε, ζα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ θαη ηελ 

επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Δθθξάδνπλ, επίζεο, ηηο ζεξκέο ηνπο επραξηζηίεο:  

 ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Υαιθίδνο Ιζηηαίαο θαη Βνξείσλ πνξάδσλ 

θθ. Υξπζφζηνκν, ηόζν γηα ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο Μεηξνπόιεσο ζην 

πξόγξακκα «ΣειΔζηηα», όζν θαη ζηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζή 

ηνπ ζην γεληθόηεξν έξγν ηεο Δζηίαο.  

 ηνλ Βνπιεπηή Δπβνίαο θ. Γηψξγν Αθξηψηε γηα ηελ εμαηξεηηθά έλζεξκε 

ππνζηήξημή ηνπ ζην έξγν ηεο Δζηίαο, θαζώο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ ηεο ζηε Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Βνπιήο. 

 ηνλ Γήκαξρν Υαιθηδέσλ θ. Υξήζην Παγψλε γηα ηελ όπνπ ρξεηάζηεθε 

πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημή ηνπ.  

 ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο θ. Υξήζην 

Γεκεηξίνπ γηα ηελ ακέξηζηε θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημή ηνπ. 

  ηνπο Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δπβνίαο θ. Αηθαηεξίλε 

Καξακάλνπ θαη θ. Γεκήηξην Κπξηηζφπνπιν  θαζώο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Δπβνίαο θ. Κσλζηαληίλν Εεκηαλίηε γηα ηελ, επίζεο, ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηά ηνπο ζην επηηεινύκελν έξγν ηεο Δζηίαο.  

 ηνλ θαζεγεηή Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θ. πχξν 

Πλεπκαηηθφ, ν νπνίνο ππήξμε ν εκπλεπζηήο ηεο ίδξπζεο ηεο Δζηίαο θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο από ηνπο πξσηεξγάηεο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.   

 Σνλ πξντζηάκελν εηζαγγειίαο Υαιθίδαο  θ. Γεκήηξην Πξνθνπίνπ γηα ηελ 

ζπλεξγαζία καο ζην πξόγξακκα «ρνιηθή βία θαη εθθνβηζκφο».  

 ην κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ο.Π.ΠΑ.Υ. θ. Διέλε Αθεληάθε γηα ηελ παξνπζία 

ηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηεο Δζηίαο. 

 ηα ηνπηθά θαη παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη θπθινθνξίαο Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ) γηα ηελ πξνβνιή ηνπ επηηεινύκελνπ έξγνπ ηεο Δζηίαο.  

 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη, επίζεο, πξνο ην Γ.. ηνπ Ιδξύκαηνο 

«ηαχξνο Νηάξρνο» γηα ηε δσξεά ηνπ, ελέξγεηα πνπ πεγάδεη από ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κειώλ ηνπ γηα ηηο θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ρώξν ηεο Παηδείαο. 

 

Η πξόεδξνο ηεο Γ.Ο.Π.ΠΑ.Υ., ν ππεύζπλνο νξγάλσζεο, ν επηζηεκνληθόο 

ππεύζπλνο θαη ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο Δζηίαο Γλώζεο Υαιθίδαο, αθνύ 

επραξηζηήζνπλ αθόκα κηα θνξά όινπο ηνπο παξαπάλσ δειώλνπλ όηη ζα ζπλερίζνπλ 

λα παξεκβαίλνπλ κε ηξόπν δεκηνπξγηθό θαη θαηλνηόκν ζηα επηζηεκνληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά δξώκελα ηεο ρώξαο καο. 

 

Γηα ηελ Δζηία Γλψζεο Υαιθίδαο 

 

Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Ο.Π.ΠΑ.Υ.                         Ο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Δζηίαο  

Αηθαηεξίλε Κπξηάθνπ-Καιακηώηε                                         Αληώληνο Αλησλίνπ 

                                                                           Γξ. Αζηξνθπζηθήο Παλ/κίνπ 

                                                                                  Αζελώλ 
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Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο 

Αξηζηείδεο Αξάπνγινπ (Master of Science, Master of Education), Τπεύζπλνο 

ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Γ.Γ.Δ Δύβνηαο  

Γηώξγνο Καξβειάο, Δπηκειεηήο Αλειίθσλ 

Άξεο Μαπξνκκάηεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ  

Απόζηνινο Παπαληθνιάνπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ 

Κώζηαο Υατλάο, Μαζεκαηηθόο, Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ  


