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ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 Η διαμονή στη Μαθητική Εστία θα γίνει στον ξενώνα του ΚΠΕ σε δίκλινα ή 

μονόκλινα δωμάτια.  

 Υπάρχουν κοινές τουαλέτες αλλά χωριστές για γυναίκες και άντρες.  

 Στα δωμάτια υπάρχουν σεντόνια και κουβέρτες αλλά όχι πετσέτες.  

 Η διατροφή, για όσους δήλωσαν επιθυμία διατροφής στο ΚΠΕ, θα γίνει στο 

εστιατόριο της Μαθητικής Εστίας που βρίσκεται στο ίδιο κτήριο μαζί με το χώρο 

των εργασιών και τον ξενώνα. 

 Η πληρωμή της διαμονής ή και διατροφής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

1. Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού με αιτιολογία συναλλαγής το όνομά σας και 

τη σημείωση «φιλοξενία στη Μαθητική Εστία» στην Εθνική Τράπεζα   

326/54012080   

 ΙΒΑΝ: GR 70011032600000 32654012080  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίσετε στον υπεύθυνο υπάλληλο τη βεβαίωση 

κατάθεσης 

2.  Δίνοντας το αντίστοιχο ποσό (μετρητά) στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου 

έως το πρωί της δεύτερης ημέρας του σεμιναρίου, Σάββατο 7 Μαΐου και πριν 

την επίσκεψη στο πεδίο. 

Και στις δύο περιπτώσεις η απόδειξη πληρωμής θα σταλεί στο email σας. 

Υπεύθυνος υπάλληλος Δήμου: Τσόχας Μιχάλης  

 Στα διαλείμματα της πρώτης και δεύτερης ημέρας θα υπάρχει διαθέσιμος καφές 

αλλά όχι ποτήρια μιας χρήσης. Θα πρέπει να έχετε δικό σας σκεύος για καφέ. 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Όσοι μετακινηθείτε με δικό σας όχημα, λίγο πριν την είσοδό σας στον οικισμό από το 

δρόμο Θεσσαλονίκης -Αρναίας, θα συναντήσετε μία διχάλα στην οποία θα πάτε δεξιά. Ο 

δρόμος αυτός θα σας οδηγήσει κατευθείαν στο κτήριο του ΚΠΕ. Είναι το πρώτο κτήριο στα 

δεξιά.  

 

ΠΕΔΙΟ 

 Το πρώτο εργαστήριο 07-05-2022 θα γίνει στο χώρο των Αρχαίων  Σταγείρων στην 

Ολυμπιάδα. Θα πρέπει να φοράτε παπούτσια για περπάτημα και  ίσως  

χρειαστείτε καπέλο για τον ήλιο (ενημερωθείτε για την πρόγνωση καιρού  τις 

ημέρες του σεμιναρίου). Καλό είναι να έχετε μαζί σας μπουκάλι με νερό (αν είναι 

δυνατόν πολλών χρήσεων). Η μετακίνηση στα Αρχαία Στάγειρα θα γίνει με 

λεωφορείο που έχει μισθώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τη φωτογράφιση των 

επικονιαστών και των ανθέων θα χρειαστείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή. 



 Το δεύτερο εργαστήριο 08-05-2022 θα γίνει, αν το επιτρέπει ο καιρός, στο 

βοτανόκηπο του ΚΠΕ (χώρος στην αυλή του κτηρίου).   

 Το τρίτο εργαστήριο 08-05-2022, αφορά την οικονομική σχέση της μέλισσας, ενός 

από τους σημαντικότερους επικονιαστές, με την πόλη της Αρναίας.  Θα υλοποιηθεί 

μέσα στον οικισμό της Αρναίας σε μία ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό 

διαδρομή. Μετά την επιστροφή σας στο σχολείο, προαιρετικά, μπορείτε να 

εφαρμόσετε το εργαστήριο στο σχολείο με τους μαθητές σας, δημιουργώντας το 

απαραίτητο υλικό και κάνοντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Τις φωτογραφίες σας, 

τον τρόπο εφαρμογής ή και σχόλια, προτάσεις αναμόρφωσης του εργαστηρίου, 

μπορείτε να τα αναρτήσετε στο Padlet  

https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8 .  

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Η διεύθυνση για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο είναι η εξής: 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/mpiniou  

Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνδεση και αυτό το πρόβλημα 

είναι γενικό, δηλαδή αφορά όλους τους συμμετέχοντες, θα σταλούν οδηγίες στο email σας.  

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση και αυτό το πρόβλημα αφορά μόνο εσάς, 

μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ΚΠΕ Αρναίας, kpearn@sch.gr αναφέροντας το πρόβλημα, 

το όνομά σας και το σχολείο σας.  

Οι ώρες παρακολούθησης στην εξ αποστάσεως συμμετοχή είναι οι εξής: 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022:  17:00 – 20:30 

Σάββατο 7 Μαΐου 2022:       17.00 – 20:00 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022:        09:00 – 11:15 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Στη διάρκεια της παρακολούθησης, κάμερες και μικρόφωνα θα πρέπει να είναι 

κλειστά.  

 Τις ερωτήσεις σας θα τις καταθέτετε γραπτώς στη φόρμα    

https://forms.gle/gaVYJwwq62eowb8e8  γράφοντας το όνομά σας, επιλέγοντας το 

όνομα του εισηγητή στον οποίο απευθύνεστε και σημειώνοντας την ερώτηση (η 

φόρμα θα ανοίξει την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου)  

 Στο τσατ μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε άλλο εκτός των ερωτήσεων.  

 Παρουσιολόγιο θα δίνεται κάθε ημέρα του σεμιναρίου στο chat βάσει του οποίου 

θα εκδοθούν και οι βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

 

 

 

https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8
https://minedu-primary2.webex.com/meet/mpiniou
mailto:kpearn@sch.gr
https://forms.gle/gaVYJwwq62eowb8e8


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Η συμμετοχή σας στα εργαστήρια μπορεί να γίνει από απόσταση , προαιρετικά,  

χρησιμοποιώντας ως πεδίο μελέτης-εργασίας έναν κατάλληλο χώρο κοντά στον τόπο 

διαμονής σας. 

Πρώτο εργαστήριο στις 7/5/2022, το οποίο δια ζώσης θα γίνει στα Αρχαία Στάγειρα από το 

πρωί έως το μεσημέρι, μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: 

 Θα σας δοθούν οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη συνεδρία της πρώτης ημέρας 

 Ενημερώνεστε για το εκπαιδευτικό υλικό σε σύνδεσμο που θα δοθεί την πρώτη 

ημέρα 

 Επιλέγετε ως πεδίο ένα χώρο κοντά στο σπίτι σας (κήπος, μπαλκόνι, στη φύση)  

 Φωτογραφίζετε επικονιαστές πάνω σε άνθη  και επιλέγετε μία φωτογραφία  

 Σας δίνονται οδηγίες, σχετικά με την αξιοποίηση της φωτογραφίας που έχετε 

επιλέξει, στις εισηγήσεις το απόγευμα του Σαββάτου. 

 Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου 

εργαστηρίου 

 

Δεύτερο εργαστήριο στις 8/5/2022 για την κατασκευή ξενοδοχείου επικονιαστών, το οποίο 

θα υλοποιηθεί διά ζώσης στο βοτανόκηπο του ΚΠΕ Αρναίας.   

 Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως την παρουσίαση υλικών και μεθόδων για την 

κατασκευή ξενοδοχείου επικονιαστών.  

 Μεταδίδεται  live από το Facebook του ΚΠΕ Αρναίας η επίδειξη κατασκευής στο 

βοτανόκηπο του ΚΠΕ Αρναίας. 

 Αν το επιθυμείτε, προμηθεύεστε ή συλλέγετε τα υλικά που θα επιλέξετε να 

χρησιμοποιήσετε και κατασκευάζετε το δικό σας «ξενοδοχείο», στο χώρο και χρόνο 

που επιθυμείτε, μόνοι ή με τους μαθητές σας.  

 Το φωτογραφίζετε  

Ή 

 Το τοποθετείτε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας ή στην αυλή του σχολείου σας, το 

φωτογραφίζετε και  τη φωτογραφία την ανεβάζετε στο padlet 

https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8 . 

 

Τρίτο εργαστήριο στις 8/5/2022 «Η κρυμμένη μέλισσα»  

 Λαμβάνετε την περιγραφή του εργαστηρίου μέσω κοινόχρηστου εγγράφου στο 

Drive. Η διεύθυνση θα δοθεί στο chat το πρωί της Κυριακής. 

 Δημιουργείτε το απαραίτητο υλικό μετά το τέλος του σεμιναρίου, σε χρόνο που θα 

επιλέξετε εσείς. 

 Κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις αναλόγως του οικισμού στον οποίο θα γίνει 

η εφαρμογή του εργαστηρίου. 

 Το εφαρμόζετε με ομάδα μαθητών 

 Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας ή και το κείμενο της περιγραφής υλοποίησης στο 

padlet  https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8 .  

Μην ξεχάσετε να γράψετε στην ανάρτησή σας το όνομά σας και το όνομα του 

σχολείου σας.  

 

 

https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8
https://padlet.com/arnaiakpe/y1to73sq7t02t2l8


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Την τρίτη ημέρα του σεμιναρίου θα δοθεί φόρμα αξιολόγησης την οποία θα πρέπει να 

συμπληρώσουν όλοι οι συμμετέχοντες, 

 

Τις βεβαιώσεις συμμετοχής για τη δια ζώσης ή την εξ αποστάσεως παρακολούθηση θα τις 

λάβετε μετά το τέλος του σεμιναρίου μέσω του προσωπικού σας e-mail.  

 

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη επιμορφωτική εμπειρία 

Με εκτίμηση 

Η οργανωτική ομάδα του σεμιναρίου 

 

 

 

 

 


