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Δράμα,  24/1/2022    
Αριθ. πρωτ: 557/Φ.22.30 
 
 

 ΠΡΟΣ:  
-Δ/νσεις Δ.Ε. της επικράτειας 
(Υπόψη Υπευθύνων Π.Ε & Π.Θ.ή Σχολικών 
Δραστηριοτήτων) 
 
-Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της επικράτειας 
(μέσω των οικείων Δ/νσεων) 
 
-ΚΠΕ (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) επικράτειας 
 
-Συντονιστές εκπαίδευσης για την Αειφο-
ρεία των ΠΕΚΕΣ της επικράτειας 
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων) 
 

  ------------------ 

Ταχ. Δ/νση:         1
ης

 Ιουλίου (Διοικητήριο)  ΚΟΙΝ: 

ΤΚ-Πόλη: 66133, ΔΡΑΜΑ 

Πληροφορίες:    Γεώργιος Μπαντής 

Τηλέφωνο:        2521351230 

E-mail:              ypsd@dide.dra.sch.gr 

E-mail:              mail@dide.dra.sch.gr 

Url: dide.dra.sch.gr 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο ΤΘΔΠΕΠΘ με τίτλο: «Βιωματική Μάθηση, Δρά-
σεις και ενημερώσεις σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους. 
Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού 
από το Χθες στο Σήμερα». 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας δια μέσου της 

Διευθύντριας, Χρυσάνθης Βαμβούρη, και του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, Γε-

ωργίου Μπαντή,  έχει ιδρύσει το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης & Πολιτιστικών Θεμάτων. Θέμα του ΤΘΔΠΕΠΘ:    

«Βιωματική Μάθηση, Δράσεις και ενημερώσεις σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περι-

βαλλοντικούς Χώρους. Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας 

και του Πολιτισμού από το Χθες στο Σήμερα». 

Σκοπός του Δικτύου:  

Σκοπός του Τ.Θ.Δ. είναι η ενεργή συνεργασία των σχολείων για την υλοποίηση δράσεων 

που αφορούν τον τόπο τους, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους και την ανταλλαγή 

εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε να αναδειχθούν η ιστορία και περιβάλλον. 

Το Δίκτυο θα διαρκέσει έως και τον Ιούνιο του 2023 και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Συνεργαζόμενοι Φορείς:  
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Τοπικοί Αυτοδιοίκηση, Αρμόδιοι Φορείς και Πρόσωπα.  

Ειδικότερα οι στόχοι είναι:  

1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών 

από διαφορετικά σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης.  

2. Η ανάπτυξη επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ των μελών του δικτύου για την ανταλ-

λαγή απόψεων και εμπειριών και την παρουσίαση καλών πρακτικών και προτάσεων 

για τον εκσυγχρονισμό του με βασικό στόχο το δίκτυο να αποτελέσει ένα καλό πα-

ράδειγμα που θα ακολουθηθεί από σχολεία άλλων περιφερειών. 

3. Η συνεργασία των σχολείων και τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση δράσεων.  

4. Η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των 

προγραμμάτων και των δράσεων. 

5. Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς που έχουν κοινό με το δίκτυο σκοπό. 

6. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς (κοινωνικότητα, 

ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά, αλληλεγγύη). 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

1. Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

2. Συνεργασία και ομαδική εργασία. 

3. Επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργαζομένων σχολείων και των  

εμπλεκομένων ομάδων.  

4. Επιλογή θέματος και μέθοδος σχεδίων εργασίας.  

5. Βιωματική προσέγγιση.  

6. Εμψύχωση και ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών. 

7. Μάθηση με την μέθοδο των ρόλων και των παιχνιδιών, «Μαθαίνω παίζοντας». 

Ειδικό αφιέρωμα-δράση του ΤΘΔΠΕΠΘ για το σχολικό έτος 2021-22  

    Στο πλαίσιο των δράσεων του ΤΘΔΠΕΠΘ θα υλοποιηθεί ένα ειδικό αφιέρωμα, από 15 

προγράμματα εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο δίκτυο, για τα εκα-

τό (100) χρόνια από τον Ξεριζωμό των προσφύγων του Ελληνισμού της Ανατολής   

(Θράκης, Πόντου, Μικράς Ασίας) με θέμα:  

«1922-2022 

100 χρόνια από τον ξεριζωμό 

100 χρόνια στη νέα πατρίδα» 
 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα λεύκω-

μα-αφιέρωμα μέσα από φωτογραφίες, κείμενα ή μαρτυρίες προφορικές, γραπτές και κάθε 

είδους πηγές-πόρους, για τα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό ή να παράξουν  πολυτροπικό 

υλικό σχετικό με το κεντρικό θέμα του ΤΘΔΠΕΠΘ «Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώ-
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ντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού από το Χθες στο Σήμερα». 

Το υλικό όλων των προγραμμάτων που θα παραχθεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολι-

κής χρονιάς, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΔΔΕ και θα παρουσιαστεί διά ζώσης με όλα 

τα μέτρα προστασίας ή διαδικτυακά στις σχολικές μονάδες και διαδικτυακά στις ημέρες που θα 

αφιερωθούν γι’ αυτόν τον σκοπό. 

 

 

 

 H Διευθύντρια 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 

 
 
 

  
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΜΒΟΥΡΗ 
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