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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

 Για το σχολικό έτος 2017-2018 ο «κύκλος» 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. 

  Κύκλος γιατί αποτελεί το σύµβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ταυτόχρονα 

αφενός  µπορεί να εµπνεύσει τα µέλη του δικτύου πολλαπλά,   αλλά αφετέρου   και 

 να συνδεθεί µε την κυκλική οικονοµία που προτάσσεται από την περιφέρεια Κρήτης. 

αλλά και µε το οικοσύστηµα  ψηφιακής µάθησης µε τεχνολογίες νέφους  που θα 

δηµιουργήσει η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπ/σης Κρήτης µε HORIZON και µε το 

∆ήµο και την UNESCO για την «πόλη που µαθαίνει» µε την θεωρία του  κύκλου της 

µάθησης ως µεθοδολογικό υπόβαθρο. 

  Οι παρεµβάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία θα  

πραγµατοποιούνται  και αυτή τη σχολική χρονιά µε τον τίτλο ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  του ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ4Ε προκειµένου να ισχυροποιηθεί η 

ταυτότητα του δικτύου καθώς και να  διοχετευτεί στην κοινότητα το όραµα και η 

αποστολή του δικτύου µε συνέργειες και πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τα 

χαρακτηριστικά  πλεονεκτήµατα του τόπου  .Σε κάθε παρέµβαση δηλαδή  θα 

επιχειρείται η έµφαση στις αρχές του δικτύου και  η προώθηση της  εθνικής 

συλλογικής  ταυτότητας  της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης  Τ4Ε µε στόχο την 

ανάδειξη ιδιαίτερων δοµών, πρωτοβουλιών και δράσεων µε ευρωπαϊκή διάσταση της  

τοπικής κοινότητας και ευρύτερα του νησιού.  

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.  



 

Οι παρεµβάσεις θα στηριχθούν στο µοντέλο  εξωστρέφειας και ενδυνάµωσης του 

δικτύου Τ4Ε µε τακτικές city-branding που διαµορφώθηκε  από το προηγούµενο 

σχολικό έτος µε την επιτυχηµένη και συστηµατική εφαρµογή των παρεµβάσεων 
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Με βάση τα εξής κοµβικά  σηµεία: 

 Ταυτότητα παρεµβάσεων του δικτύου Τ4Ε-παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς 

 

                Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά –τόπος –πόλη  

 

Μελέτη-επιλογή πνευµατικών, πολιτισµικών, φυσικών πόρων του τόπου  µε 

ευρωπαϊκή οπτική  

 

Πρωτότυπη αξιοποίηση µνηµείων και έργων τέχνης µε ευρωπαϊκές 

προεκτάσεις και αναφορές 

                       

Ανάδειξη έργων υποδοµής  στον τόπο από την ΕΕ και της αποστολής τους 

 

Ανάδειξη πρωτοβουλιών πολιτών και συλλογικοτήτων που συνδέονται µε την 

ΕΕ -σύνδεση µε άλλα δίκτυα 

 

Κοµβική έννοια ως συνεκτικό παιδαγωγικό  στοιχείο-συµµετοχικός 

σχεδιασµός-συνέργειες  

 

Ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού  για την συστηµατική κατασκευή 

της  πολιτισµικής ταυτότητας της πόλης µε όρους ευρωπαϊκού προϊόντος µε 

παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς 

 

Σταθερά σηµεία επαφής –επιλεγµένοι δηµόσιοι χώροι της πόλης 

 



∆ηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µε  συστηµατικές  ανοιχτές δράσεις  για 

όλους τους πολίτες  µε σταθερά  ποιοτικά χαρακτηριστικά  και εκπαιδευτική 

συνιστώσα 

 

Ενσωµάτωση  της  αναγνωρίσιµης ταυτότητας των παρεµβάσεων του δικτύου 

Τ4Ε στην ψηφιακή ταυτότητα της πόλης µε διακριτά χαρακτηριστικά  

 

Με αυτό το σκεπτικό προγραµµατίζονται  από κοινού από τις  Α4Ε Ανατολικής 

Κρήτης  επιµορφωτικές συναντήσεις,  διαλέξεις, θεµατικά  εργαστήρια, εµψυχώσεις 

παραγόµενων του προγράµµατος  σε επιλεγµένους δηµόσιους χώρους Ηρακλείου και 

Λασιθίου,  οργανωµένες  εκπαιδευτικές επισκέψεις  παλαιών και νέων Τ4Ε σε δοµές 

και  συλλογικότητες που υλοποιούν δράσεις  ευρωπαϊκού προσανατολισµού σε σχέση 

µε τους δύο θεµατικούς άξονες που αναφέρθηκαν, συµµετοχή σε εορτασµούς 

ευρωπαϊκών αξιών  µε οµάδες µαθητών, συµπράξεις σχολείων  που υπηρετούν 

εκπαιδευτικοί του δικτύου.  

 

Υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρµα του δικτύου  Τ4Ε  θα αξιοποιηθεί 

σε βιωµατικά εργαστήρια  του βασικού σεµιναριακού κύκλου προκειµένου να  

αποτελέσει την αφετηρία για την ανίχνευση των θεµάτων που θα επιλέξουν οι 

υποψήφιοι για να διαπραγµατευτούν µε τους µαθητές τους.  

 Οι τέχνες και ο πολιτισµός µέσα από την πολιτιστική κληρονοµιά και τη σύγχρονη 

δηµιουργία  καθώς και η  αειφορία   που προτάσσονται από την ΕΕ  στην ατζέντα 

2020 θα λειτουργήσουν ως πυλώνες  µε ευρωπαϊκή προσέγγιση  και προοπτική  σε 

διάφορους τοµείς της επιστήµης, του περιβάλλοντος, της δια βίου µάθησης 

προκειµένου οι πολίτες να αποκτήσουν δεξιότητες, να γνωρίσουν, να 

ευαισθητοποιηθούν, να προστατευθούν, να αναζητήσουν να συµµετάσχουν, να 

υποστηρίξουν….Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι παρεµβάσεις θα είναι ανοιχτές στους 

φίλους του δικτύου στην εκπαιδευτική και την τοπική κοινότητα. 

  Ειδικότερα   η  στρατηγική EΕ 2020 θέτει στο προσκήνιο τρεις θεµελιώδεις 

προτεραιότητες: 

• Έξυπνη ανάπτυξη 

• Βιώσιµη ανάπτυξη 

• Ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς 

 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΜΕΝΑ: 

ΣΚΟΠΟΣ   των παρεµβάσεων που προγραµµατίζονται από την οµάδα Α4Ε 

Ανατολικής Κρήτης για το τρέχον σχολικό έτος είναι η ευαισθητοποίηση η  



συνειδητοποίηση και η εφαρµογή στην καθηµερινότητα,  των   µέσων που προσφέρει 

η ΕΕ για την  έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη  χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς που 

δίνει ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες να µάθουν και να επαναπροσδιορίσουν τη 

στάση τους για την ΕΕ. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

• Η γνωριµία και η συνεργασία  µε δοµές, οργανισµούς και συλλογικότητες που 

δραστηριοποιούνται  στην Κρήτη µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό   

• Η αξιοποίηση και η εµψύχωση παραγόµενων του προγράµµατος  και 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων  σε κοινές δράσεις   

• Η δηµιουργική αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη του δικτύου και η συνεχής 

ανατροφοδότηση σε θέµατα που άπτονται  της αποστολής του δικτύου µέσω 

της κινητικότητας ιδεών, δυνατοτήτων και εφαρµογών 

ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ  

ΕΠΙ∆ΙΩΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Περιφέρεια Κρήτης,  Europe Direct Κρήτης,  Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 

Κρήτης, ∆ήµος Ηρακλείου, –Λασιθίου (ίσως ∆ήµος Αγ. Νικολάου), Συντονιστές 

εκπαίδευσης Γερµανίας,  Ινστιτούτο Πληροφορική ς-  Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης,  ΤΕΙ Κρήτης, Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο, European 

School Radio, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, AT4E ∆υτικής 

Κρήτης, Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεµβούργου, Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΠ-ΙΤΕ  

ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, INFO 

POINT 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017  (ΛΑΣΙΘΙ ) ( A΄ΜΕΡΟΣ-  1
Ο
 ∆ΙΗΜΕΡΟ 

 

Βασικός επιµορφωτικός  κύκλος  των νέων  υποψήφιων Τ4Ε  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018(ΗΡΑΚΛΕΙΟ ) ( Β΄ΜΕΡΟΣ- 2
ο
 ∆ΙΗΜΕΡΟ ) 

Βασικός επιµορφωτικός  κύκλος  των νέων  υποψήφιων Τ4Ε  Ο κύκλος της βασικής 

επιµόρφωσης των υποψήφιων  θα είναι διάρκειας   30 ωρών δια ζώσης  και θα 

πραγµατοποιείται από κοινού για τους υποψήφιους Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018 

Προσοµοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε  τη συµµετοχή  εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του δικτύου Τ4Ε στην αίθουσα 

Πεφιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης µε την υποστήριξη της 

Αντιπεριφέρειας Ευρωπαικών και ∆ιεθνών Θεµάτων 

 

Εργαστήρια αναστοχασµού και ανατροφοδότησης—συµβουλευτική στα θέµατα που 

προσεγγίζουν µε τους µαθητές, διαµόρφωση σχεδίου και  επιπλέον υποστηρικτικό 

εκπαιδευτικό υλικό. 

MΑΡΤΙΟΣ  2018 

Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ  Συµµετοχή σε δράσεις του δικτύου της UNESCO  µε 

αφετηρία την ένταξη της πόλης του Ηρακλείου στο  παγκόσµιο δίκτυο.-Πολιτιστικές 

διαδροµές, παρεµβάσεις εικαστικές ανοικτές για όλους τους πολίτες, συµµετοχή σε 

βιωµατικές δράσεις µε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από τα µέλη του δικτύου , 

εκπαιδευτικές επισκέψεις  

ΜΑΙΟΣ 2018  

- Συµµετοχή σε δράσεις για τη ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 



- ∆ράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων:  οι εκπαιδευτικοί του δικτύου και οι 

µαθητές τους παρουσιάζουν τη δουλειά τους. 

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΜΒΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:  

European youth portaleuropa.eu 

Ευρωπαϊκή ∆ικτυακή Πύλη της Νεολαίας 

∆οµηµένος διάλογος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

European School Radio 

 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (εκπαιδευτικό  πακέτο  από την πλατφόρµα 

Τ4Ε 

Citta di Candia - Πολιτιστικός Χάρτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου»,  

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1023 Ο ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ Σ ΚΥΚΛΟΣ ΙΤΕΝ 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ  

http://thetrainingthinking.com/o-kuklos-mathisis-ton-tessaron-stadion-tou-david-kolb/ 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ KOLB 

Wassily Kandinsky - Όλα ξεκινούν από µια κουκίδα. 

Στη µαύρη πλατεία Κίνηµα Bauhaus 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ:  Ο ΚΥΚΛΟΣ  

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ:  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  ∆ΙΚΤΥΑ NATURA, ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

 

 

 


