
 

 
ΘΕΜΑ: «Δήλωση Συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και         
Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Βιωματική Μάθηση σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και         
Περιβαλλοντικούς Χώρους. “Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της          
Ιστορίας και του Πολιτισμού”». 
 
 
Σε συνέχεια του εγγράφου της ΔΔΕ Δράμας με αριθ. πρωτ. 9111/Φ.22.30 για την ίδρυση και               
λειτουργία Τοπικού Δικτύου, καλούμε τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και          

μαθητές/τριες να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την συνημμένη           
φόρμα. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα επιμορφωθούν σε δια ζώσης ή             

διαδικτυακή συνάντηση.  
Σε πρώτη φάση για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21 τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε              
επίπεδο Δήμων στον οποίο ανήκει κάθε σχολείο (λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών             

μέτρων μετακίνησης). Μελλοντικά, εφόσον δημιουργηθεί τράπεζα θεμάτων και υλικού των          

προγραμμάτων των βιωματικών δράσεων, παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, ενημερώσεων θα        
μπορούν τα σχολεία, ανάλογα με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών να             

επιλέγουν κάποιο από τα υπόλοιπα προγράμματα.  
Για το σχολικό έτος 2020-21 προτείνεται η θεματική ενότητα/το θέμα: «Φωτογραφίζοντας τον            

τόπο μου: φύση, Ιστορία, πολιτισμός, άνθρωποι. Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να           

φωτογραφίσουν και να «σχολιάσουν» όψεις του τόπου τους, ο καθένας με την ιδιαίτερη οπτική              
του. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί και οι εργασίες που θα εκπονηθούν (αφηγήσεις,             

παλαιότερες εικόνες, ιστορικά τεκμήρια, καθημερινή ζωή, χρήση και επανάχρηση,         
προσχεδιασμένος-κριτικός λόγος ή δημιουργικά «κείμενα», εικαστικά ή καλλιτεχνική έκφραση)         
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θα δώσουν νέες αναπαραστάσεις και θα σημασιοδοτήσουν εκ νέου τον τόπο. Οι συμμετέχοντες             
από την πλευρά τους, θα «γίνουν» κατασκευαστές νοήματος και θα δώσουν προστιθέμενη αξία             

στα υπάρχοντα  μνημεία της «ιδιαίτερης» πατρίδας.  
Το παραγόμενο μπορεί να είναι κάποιο ψηφιακό βιβλίο με φωτογραφικό υλικό, πόστερ, βίντεο ή              

ταινία, ντοκιμαντέρ, θεατρική παράσταση, πολυτροπικό «κείμενο», υλικό παρουσιάσεων,        

εικαστικές δημιουργίες (πχ. ζωγραφικά έργα), δημιουργική γραφή, φύλλα ψηφιακής/έντυπης         
εφημερίδας ή περιοδικού, κατασκευές, που μπορούν να συνοδεύονται από αξιολογήσεις της           

εμπειρίας κλπ.  
Σχετικά με το Τοπικό Δίκτυο: 

Σκοπός του Δικτύου: 
Σκοπός του Δικτύου, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους              
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η ενεργός συνεργασία των σχολείων διά           

ζώσης ή/και εξ αποστάσεως για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον τόπο μας. 
Ο τόπος νοείται ως φυσικός και υλικός χώρος, ως πεδίο συμβολικών αναπαραστάσεων, ως             

πλαίσιο βιωμάτων, αλληλεπιδράσεων και δράσης ταυτοτήτων μέσα στον χρόνο. Η εμπλοκή των            

συμμετεχόντων στην πραγματικότητα του τόπου υπερβαίνει τα όρια της άμεσης εμπειρίας και            
της ανίχνευσης του παρελθόντος. Ανοίγει κριτικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον, εμβαθύνει              

την εμπειρία, έχει χειραφετικό ρόλο και κινητοποιεί την υπεύθυνη και ενεργητική συμμετοχή σε             
αυτή. 

Στόχοι του Δικτύου: 

1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών από            
διαφορετικά σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης μέσα σε ένα διαθεματικό – διεπιστημονικό           

πλαίσιο και η καλλιέργεια άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία,          
ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη), 

2. Η συνεργασία των σχολείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων – που έχουν κοινό με το                

δίκτυο σκοπό – στην υλοποίηση δράσεων, τη διάχυση καλών πρακτικών και την ενεργό             
συμμετοχή στα κοινά (πολιτειότητα), 

3. Η γνωριμία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ως φυσικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα              
από δράσεις και ενημερώσεις σε σημαντικούς Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς         

Χώρους, 

4. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά (πολιτειότητα), 

5. Η έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών με την παραγωγή πρωτότυπου υλικού –             

ψηφιακού, γραπτού, εικαστικού ή καλλιτεχνικού (θεατρική παράσταση, ταινία κλπ.). 
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6. Η δημιουργία μιας μόνιμης βάσης εκπαιδευτικού-πληροφοριακού υλικού για         

Ιστορικούς-Πολιτιστικούς χώρους και Περιβαλλοντικές προστατευόμενες περιοχές της Π.Ε.        
Δράμας, ώστε εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να γίνουν πρεσβευτές προβολής και ανάδειξης του             

τόπου τους.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης με: 

1. Ολιστική προσέγγιση, άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία,  

2. Μέθοδος project, συνεργατική μάθηση (σχέδια εργασίας-δράσης, σενάρια κλπ.), μέθοδος          
επίλυσης προβλήματος, 

3. Βιωματική προσέγγιση «έξω από την τάξη», με έμφαση στις εμπειρίες της πραγματικής ζωής              

(βλέπω, ακούω, περπατώ, παρατηρώ κλπ.), στη συναισθηματική εμπλοκή και τον          
αναστοχασμό, 

4. Ανακαλυπτική – αυθεντική μάθηση μέσω δραστηριότητας, μέσω του κριτικού, του           
οπτικοακουστικού γραμματισμού και της πολυτροπικότητας, 

5. Εμπλαισιωμένη μάθηση – εστιασμένη σε κοινωνικές «καταστάσεις»,  

6. ΤΠΕ και εκπαιδευτικά ψηφιακά περιβάλλοντα, μέσα από την κατανομή γνωστικών και            
οπτικοακουστικών πόρων (ντοκιμαντέρ, ταινίες κλπ.),  

7. Δημιουργική μάθηση με τη μέθοδο «Μαθαίνω παίζοντας» (παιχνίδια ρόλων – αγωγή            
θεάτρου, με δημιουργική έκφραση και «γραφή»). 

Θεματικές Ενότητες: 

Α. Ιστορία-Πολιτισμός 

(1) Αρχαιολογικοί χώροι και Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία της Π.Ε. Δράμας Δράμας 

(2)  Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Β. Φυσικό Περιβάλλον 

Αρχικές Συμμετοχές Δικτύου 

Στο ΤΔΠΕΠΘ μπορεί να ενταχθεί κάθε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης           
Δράμας που υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων.         

Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει ο/οι εκπαιδευτικός/οι           
του σχολείου που ορίζεται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. 

Υποστήριξη: 
Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με            
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σεμινάρια, συναντήσεις – εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως, επιμορφωτικές επισκέψεις σε            
χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των               

σχολικών ομάδων ή των ομάδων των εκπαιδευτικών του δικτύου. Με την λήξη κάθε σχολικού              
έτους θα διοργανώνεται κοινή εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών και των δράσεων του            

δικτύου. 

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης: 
Η διάρκεια εφαρμογής του ΤΔΠΕ στα σχολεία μπορεί να είναι μονοετής, διετής ή τριετής              

ανάλογα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

● Προβολή της Π.Ε. Δράμας,  

● Προώθηση του Μαθητικού Τουρισμού, 
● Εκπόνηση Οδηγού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Βιωματικών Δράσεων, 

● Δημιουργία βάσης δεδομένων ψηφιακού και έντυπου υλικού για την Δράμα με τίτλο:  
ΔΡΑΜΑ 

Τοπική Ιστορία 

Περιβάλλον, Πολιτισμός, Αρχιτεκτονική, Παράδοση 
Μαθητικός Τουρισμός και Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

 
Ο/η πρόεδρος και η Συντονιστική ομάδα έχουν την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου            

απολογισμού των δράσεων του δικτύου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας          

και τον σχεδιασμό – υλοποίηση της εκδήλωσης στην λήξη του σχολικού έτους. Οποιαδήποτε             
τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής          

Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων θα υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση. 
 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται από την Παρασκευή 05/02/2021 έως την Κυριακή           
14/02/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας: https://dide.dra.sch.gr/.       
(υπόψη του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων). 

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθύντριες/ντες να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς         

των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους και με e-mail.  
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