
 

Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας του Δικτύου TEACHERS 4 EUROPE 

«ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2» 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ4Ε  2017-2018 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

17:30 – 18.00  Εισαγωγή –Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί 

18:00-18.30  «Προστατευόµενες περιοχές: Πηγή ιδεών και δηµιουργίας για την εκπαίδευση», Άννα 

Καγιαµπάκη,  ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού  Περιφέρειας Κρήτης( εμπλουτισμένη 

εισήγηση) 

 

18.30-18.50: "Το πρόγραµµα LIFE NATURA 2000 Value Crete: Οικοσυστηµικές υπηρεσίες σε 

προστατευόµενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη", Γεωργία Πιλιγκότση, Οικονοµολόγος 

Περιβάλλοντος Msc, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

18:50 – 20.15   “Παιδαγωγική αξιοποίηση  διαδραστικών συστημάτων του κέντρου πληροφόρησης , 

ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000” ,  Μαρία Δρακάκη, Ambassador T4Ε Ανατολικής Κρήτης Πρωτοβάθμιας  ( 

βιωματικό εργαστήριο τέχνης) 

 20:15 -20:30 Αναστοχασμός  - συζήτηση   ( Εκπαιδευόμενοι και ΑΤ4Ε) 

ΠΕΜΠΤΗ  18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

17:30 – 18.30 «Η ανάγκη του κύκλου» ,  Μαρία Δρακάκη, ΑmbassadorT4E Ανατολικής Κρήτης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( δραστηριότητα σύνδεσης και ενδυνάμωσης της ομάδας) 

18:30-19.30 , « Γεωργία: Στην καρδιά  της  ζωής μας»  Αθηνά Γκινούδη, ΑmbassadorT4E Ανατολικής 

Κρήτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ( βιωματικό εργαστήριο) 

19:30 – 19:50 Δυνατότητες online επαγγελματικής  ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω  

προγραμμάτων /εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθηνά Γκινούδη, ΑmbassadorT4E 

Ανατολικής Κρήτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ( εμπλουτισμένη εισήγηση) 

19.50-20.10, ∆υνατότητες ευρωπαϊκής δικτύωσης - επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

µέσω της δράσης e-twinning. Σταµάτης Παπαδάκης ,µέλος εθνικής συντονιστικής Π.Ο. της δράσης 

e- twinning  του Υπουργείου Παιδείας, µέλος του δικτύου Τ4Ε 

 
20.10-20.30 Αναστοχασμός-συζήτηση  ( Εκπαιδευόμενοι και ΑΤ4Ε) 

 



 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναµικό 

ξεκίνηµα στην προσπάθεια ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε 

θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πρωτοβουλία του κ. Αργύρη Περουλάκη ο 

οποίος υπηρετούσε ως αναπληρωτής Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα έως τον Σεπτέµβριο του 2017. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

δράσης “Teachers4Europe”  που αποτελεί  αποκλειστικά εθνική πρωτοβουλία, είναι να 

συµβάλλει στην καλύτερη ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών 

θεµάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρµόζοντας στην 

εκπαίδευση καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας, που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των 

εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο 

απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαµόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του 

αύριο.  

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση TEACHERS4EUROPE υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο  

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από το Τµήµα 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Εργαστήριο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και ∆ιαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας (ERDIC 

)του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε την 

υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το δίκτυο  T4E 

περιλαµβάνει περισσότερους από 1000 ενεργούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα οι οποίο, µέσω των πρεσβευτών της  δράσης 

ανά περιφερειακές ενότητες,  υλοποιούν σχέδια εργασίας µε θέµατα που άπτονται της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για το σχολικό έτος 2017-2018 ο   “ΚΥΚΛΟΣ” είναι η κοµβική έννοια , το νήµα που θα 

συνδέσει  τα µέλη  του ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ4Ε στην ανατολική Κρήτη, παλιούς  και νέους Τ4Ε, αλλά 

και φορείς, συλλογικότητες, δοµές της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης  που 

δραστηριοποιούνται µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό σε παρεµβάσεις  που θα στοχεύουν να 

ευαισθητοποιήσουν, να διαµορφώσουν και να συνδέσουν ενεργούς Ευρωπαίους  πολίτες, 

αναδεικνύοντας επιπλέον ιδιαίτερες δοµές, πρωτοβουλίες και έργα µε ευρωπαϊκή διάσταση της  

τοπικής κοινότητας και ευρύτερα του νησιού. 

Οι ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του ∆ΙΚΤΥΟΥ TEACHERS4EUROPE που 

ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2016 , αναπτύχθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 µε θεµατικά διήµερα 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση µε συχνότητα ένα κάθε µήνα,  φέρουν τον τίτλο για το τρέχον 

σχολικό έτος ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ, σχεδιάζονται  και υλοποιούνται από τις  

Ambassadors Ανατολικής Κρήτης που υπογράφουν το πρόγραµµα και θα πραγµατοποιηθούν  



κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΛΑΣΙΘΙ µε τη συνεργασία 

φορέων, συλλογικοτήτων και άλλων πρεσβευτών του δικτύου.  Οι παρεµβάσεις   θα έχουν δύο 

θεµατικούς άξονες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και αποτελούν αφετηρία-πηγή έµπνευσης 

για εκπαιδευτικές δράσεις µε ευρωπαϊκή στόχευση : 

1. Πολιτιστική κληρονοµιά µε αφορµή και το 2018 ως έτος πολιτιστικής κληρονοµιάς   

2. Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ενέργεια µε έµφαση σε αξιοποίηση τοπικών 

χαρακτηριστικών και στη σύνδεση µε την “κυκλική οικονοµία” στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

To δεύτερο µέρος  του  βασικού σεµιναριακού  κύκλου των υποψήφιων Teachers4Europe, 

εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση πραγµατοποιείται την 

φετινή χρονιά  στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας επιχειρώντας να αξιοποιήσει παιδαγωγικά το 

κέντρο πληροφόρησης “ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000” που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο των 

δράσεων του έργου «LIFE Natura 2000 Value Crete» . Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία του 

Κέντρου Πληροφόρησης «ΑΙΘΟΥΣΑ NATURA 2000» έγινε από το Πρόγραµµα ∆ιάχυτης 

Νοηµοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ-ΙΠ). Πρόκειται για µια αίθουσα αφιερωµένη στις περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000 

της Κρήτης. Περιλαµβάνει 4 διαδραστικά συστήµατα νέας τεχνολογίας τα οποία χρησιµοποιούν 

τεχνικές αλληλεπίδρασης που συντελούν στη δηµιουργία ενός έξυπνου χώρου, φιλικού προς τον 

επισκέπτη. Τα συστήµατα αυτά ενσωµατώνονται αρµονικά στο χώρο µέσω πρωτοποριακών 

κατασκευών που συνδυάζουν την  τεχνολογική καινοτοµία µε την τέχνη, µε απώτερο σκοπό να 

κινήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών ώστε να αλληλεπιδράσουν µε αυτά. Ταυτόχρονα, 

δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν τις περιοχές αυτές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς 

και τη σηµασία και προσφορά τους στην κοινωνική και οικονοµική ευηµερία του τόπου. 

  .  Οι παρεµβάσεις ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ &∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του δικτύου Τ4Ε είναι ανοικτές 

στο κοινό µε την επιδίωξη τα µέλη του δικτύου να αλληλεπιδρούν ευρύτερα µε την εκπαιδευτική 

κοινότητα και την τοπική κοινωνία, ευαισθητοποιώντας  ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες και 

καλλιεργώντας την  κριτική σκέψη, καθώς και στάσεις  δια βίου µάθησης και αυτοβελτίωσης. 

Τα σεµινάρια περιλαµβάνουν βιωµατικά εργαστήρια και εµπλουτισµένες εισηγήσεις και 

επικεντρώνονται στις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας µε την 

παιδαγωγική αξιοποίηση ανοικτών  ψηφιακών πόρων, καινοτόµων ψηφιακών εφαρµογών και 

παραγόµενων µεγάλων ερευνητικών ιδρυµάτων µε ευρωπαϊκή οπτική 

Ευχαριστούµε πολύ την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριµένα τον Αντιπεριφερειάρχη ∆ιεθνών 

και Ευρωπαϊκών Θεµάτων κ. Αλεξάκη Γιώργο  για την πολύτιµη βοήθεια και συνεχή 

υποστήριξη. Χωρίς την εµπιστοσύνη και την συνεργασία του θα ήταν αδύνατη η 

πραγµατοποίηση του φιλόδοξου εγχειρήµατος  ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ TEACHERS4EUROPE, Κύκλος Ευρωπαϊκού ∆ιαλόγου στην Ανατολική 

Κρήτη το σχολικό έτος 2017-2018 . Ευχαριστούµε πολύ όλους τους  εµπλεκόµενους φορείς και 

ιδιαίτερα τους προσκεκληµένους εισηγητές που πλούτισαν µε τη συµµετοχή τους  το σεµινάριο. 

Ευχαριστούµε  θερµά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και   την επιστηµονική του οµάδα  για την 



εµπιστοσύνη τους  καθώς και τους Μανώλη Αποστολάκη και Μάνο Σταµατάκη καλλιτέχνες 

δηµιουργούς του έργου «VINTAGE DRONE» στον χώρο του Μουσείου  για την υποστήριξη 

τους  προκειµένου να επιτευχθεί η  αρτιότερη εµψύχωση    του εργαστηρίου τέχνης στην 

Αίθουσα ΝATURA 2000. 

Οι Ambassadors της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής ∆ράσης  Teachers4Europe για την 

Ανατολική Κρήτη: 

ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥ∆Η, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΜΑΡΙΑ ∆ΡΑΚΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6
ΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

 

 


