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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σχολικών μονάδων 

στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιστικών Θεμάτων “Στα μονοπάτια της 

Ιστορίας και του Πολιτισμού του τόπου μου” για το σχολικό έτος 2019 - 

2020. 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας επεκτείνει για το σχολικό 

έτος 2019-2020 τη λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου 

 

“Στα μονοπάτια της Ιστορίας και του Πολιτισμού του τόπου μου” 

 

και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα μέχρι και 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από εγκύκλιο 

του Υπουργείου, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα: 

 

https://forms.gle/patq8tdB1Qmb3baj7 

 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, λαμβάνοντας 

υπόψη την ιστορική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα του νησιού, την 

ανάγκη γνώσης και ανάδειξής τους, καθώς και το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής 
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κοινότητας, όπως αυτή εκφράζεται κάθε χρόνο με την υλοποίηση πολιτιστικών 

προγραμμάτων, όπως και την ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατά τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας του Δικτύου, προτίθεται να επεκτείνει τη λειτουργία του και κατά 

το σχολικό έτος 2019 - 2020. 

Το Δίκτυο ολοκλήρωσε ήδη τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του με τη 

συμμετοχή 25 σχολικών μονάδων και 39 εκπαιδευτικών, υλοποιείται στο πλαίσιο 

εκπόνησης προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων και απευθύνεται σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων των νηπιαγωγείων και των δημοτικών 

σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Οι εκπαιδευτικοί 

που θα θελήσουν να συμμετάσχουν δεν είναι απαραίτητο να έχουν λάβει μέρος στο 

παρελθόν σε δίκτυο ή σε επιμορφώσεις σχετικά με την ιστορία ή να έχουν αναλάβει 

σχετικό πρόγραμμα στο παρελθόν. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο 

Δίκτυο το σχολικό έτος 2018-2019 θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εάν επιθυμούν 

να παραμείνουν μέλη του Δικτύου. 

Ο κύριος σκοπός του Δικτύου είναι οι μαθητές/ μαθήτριες του δημοτικού 

σχολείου και του νηπιαγωγείου να έρθουν σε στενότερη επαφή, ώστε τελικά να τα 

γνωρίσουν, να τα οικειοποιηθούν και τελικά να αγαπήσουν, τόσο την ιστορία και τον 

πολιτισμό του τόπου τους, όσο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ιστορικής 

επιστήμης. 

Το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται και να 

ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές με τα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν, να 

συμμετέχουν σε επιμορφώσεις με ειδικούς  και να έχουν την απαραίτητη βοήθεια 

στην εκπόνηση του προγράμματος. Σημειώνεται ότι, οι σκοποί, οι στόχοι του δικτύου 

καθώς και οι θεματικοί άξονες παραμένουν ίδιοι με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. 

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου 

(Το χρονοδιάγραμμα  και το περιεχόμενο των δράσεων του δικτύου δύναται να 

τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων σχολείων και 

εκπαιδευτικών) 

Για το δεύτερο έτος, η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί 

σε τρία στάδια: 

1ο στάδιο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 

 Αποστολή πρόσκλησης στα σχολεία 



 Συγκέντρωση αιτήσεων συμμετοχής σε ηλεκτρονική φόρμα, και ανακοίνωση 

των συμμετεχόντων σχολείων/ Απόφαση επανίδρυσης του Δικτύου 

 

2ο Στάδιο: Δεκέμβριος - Μάιος 

Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα προσεγγίσουν διαθεματικά και 

δημιουργικά τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη 

δυνατότητα να υποστηριχθούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις και να 

συμμετέχουν σε δράσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική, προτείνεται 

ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του προγράμματος και οι οποίες στοχεύεται να περιλαμβάνουν τόσο 

παιδαγωγικό περιεχόμενο, όσο και γνωριμία με ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία 

μέσω της πραγματοποίησης επισκέψεων. 

 

3ο Στάδιο: Μάιος - Λήξη σχολικής χρονιάς 

Προβλέπεται  παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσα από την 

από κοινού δημιουργία ενός προϊόντος, με σκοπό τη διάχυση της προσπάθειας 

μαθητών και εκπαιδευτικών στο κοινωνικό σύνολο γενικά, αλλά και στην 

εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και 

έμπνευση προς όλους τους άλλους και παράλληλα να δοθεί στους συμμετέχοντες η 

χαρά ενός δημιουργικού αποτελέσματος. Επίσης, θα υλοποιηθεί η αξιολόγηση του 

Δικτύου, τόσο για την συγκεκριμένη χρονιά υλοποίησης, όσο και για το σύνολο 

λειτουργίας του Δικτύου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 

Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 2661081027 και ηλεκτρονικά μέσω 

των ηλεκτρονικών διευθύνσεων historycfu@sch.gr και pepoka@sch.gr.  
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