
Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Περιγραφή Πιλοτικού Προγράμματος 

5 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Προλογισμός Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου..........  9 
Προλογισμός Δημάρχου Αριστοτέλη .........................................................  10 
Προλογισμός Προέδρου Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου  
 Ιερισσού ..............................................................................................  11 
Προλογισμός Σχολικού Συμβούλου Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής ...............  12 
Προλογισμός Διευθύντριας Π.Ε. Χαλκιδικής...............................................  13 
Προλογισμός Προϊσταμένου Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ......................................................................  14 
Προλογισμός Υπεύθυνου Κ.Π.Ε. Αρναίας ...................................................  15 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
● Περιγραφή του προγράμματος  
 από το Σχολικό Σύμβουλο Δρ. Α. Παρασκευά .....................................  19 
● Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια των εκπαιδευτικών και ο ρόλος 
 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους  
 από την Αρχαιολόγο Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία ...................................  29 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Δημοτικό Σχολείο Αρναίας.........................................................................  33  
Δημοτικό Σχολείο Βαρβάρας .....................................................................  79 
Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας ...................................................................  93 
Α΄  Δημοτικό Σχολείο  Ιερισσού ..................................................................  113 
Δημοτικό Σχολείο Νέων Ρόδων  ................................................................  129 
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου ....................................................................  147 
Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδας ..................................................................  167 
Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης .............................................................  189 
Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου ..............................................................  207 
Δημοτικό Σχολείο Σταγείρων-Στρατωνίκης ...............................................  225 
Δημοτικό Σχολείο Στανού ..........................................................................  237 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ..............................................................................................  253 
 



Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Β.Α. Χαλκιδικής  

από τα Δ.Σ. της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής στα πλαίσια του παγκόσμιου έτους Αριστοτέλη 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Περιγραφή Πιλοτικού Προγράμματος 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

 
 

 
 



Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Β.Α. Χαλκιδικής  

από τα Δ.Σ. της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής στα πλαίσια του παγκόσμιου έτους Αριστοτέλη 

8 

 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Προλογισμοί 

9 
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Προλογισμός  

Δημάρχου Αριστοτέλη 

 

 
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 
 Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, να προλογίσω την έκδοση 
του βιβλίου «Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αξιοποίησης αρχαιοτήτων 
και μουσείων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής από τα Δημοτικά Σχολεία 
της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής – Στα πλαίσια του Παγκοσμίου Έτους Αριστοτέλη », με 
την ευκαιρία των 2400 χρόνων από την γέννηση του φιλοσόφου Αριστοτέλη, 
με την ιδιότητα του Δημάρχου της γενέτειρας του. 
 Η εργασία αυτή, των μαθητών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχο-
λείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και μνη-
μείων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, είναι πολύ σημαντική και αναδει-
κνύει με τον καλύτερο τρόπο, τον μεγάλο πλούτο αυτής της περιοχής: Την 
πολιτιστική της κληρονομιά. 
 Πύλη του Αγίου Όρου, γενέτειρα του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, 
με μοναδικές ομορφιές, και ιστορικά μνημεία, από την Αρχαιότητα και το Βυ-
ζάντιο, ένας ιδανικός συνδυασμός μέσα από την διαχρονική ματιά της ιστο-
ρικής διαδρομής, με τεράστια σημασία για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου. 
 Εύχομαι και ελπίζω, το δικό σας παράδειγμα να βρει μιμητές και συμπα-
ραστάτες, και η πολύτιμη εργασία σας να γίνει ανάγνωσμα των μαθητών 
όλης της Ελλάδας. 
 Τέλος σας ευχαριστώ, γιατί με την δραστηριότητα σας αυτή, δικαιώνετε 
με τρόπο ουσιαστικό, την πρωτοβουλία του Δήμου μας να ενεργήσει ώστε 
να ανακηρυχθεί από την UNESCO το έτος 2016-17, έτος Αριστοτέλη. 
 

Με τους χαιρετισμούς μου, 
 

Γεώργιος Ζουμπάς 
Δήμαρχος Αριστοτέλη 
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Προλογισμός  

Προέδρου Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου  

Ιερισσού 

 

 
 
 Ένα όμορφο ταξίδι στην ιστορία του τόπου μας, μέσα από τα μάτια των 
μαθητών των σχολείων του Δήμου Αριστοτέλη. Μια αξιόλογη προσπάθεια, 
που μας κάνει όλους υπερήφανους. 
 Εύχομαι το ξεφύλλισμά του να χαρίσει ταξίδια και όνειρα στους ανα-
γνώστες του. 
 

Παναγιωτοπούλου Ελένη 
Πρόεδρος του Αριστοτελείου 

Πνευματικού Κέντρου 
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Προλογισμός  

Σχολικού Συμβούλου  

Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής 

 

 
 

 Η υλοποίηση του αδειοδοτημένου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιδαγωγικής αξιοποίη-
σης Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, 
το σχολικό έτος 2015-16»  από τα Δημοτικά Σχολεία της 3ης Π.Ε Χαλκιδικής, 
θεωρώ ότι αποτέλεσε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό-διεπιστημονικό πρό-
γραμμα συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων της 
Χαλκιδικής. 
 Αρχαιολόγοι, συντηρητές μνημείων, μουσειο-παιδαγωγοί, της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, με τον συντονισμό της κ. Πολυζούδη Αρχοντίας, 
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην επιμόρφωση και υποστήριξη των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών, που στη συνέχεια με τους μαθητές και μαθήτριες, 
υλοποίησαν βιωματικές συνεργατικές δράσεις πεδίου, στους σημαντικότερους 
αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.  
 Η ενασχόληση, καταγραφή, προστασία και υιοθέτηση σημαντικών μνη-
μείων και αρχαιολογικών χώρων από τους μαθητές/τριες, αναδεικνύοντας τη 
γενέτειρα του μεγάλου Δασκάλου Αριστοτέλη, η παρουσίαση της δουλειάς 
τους σε ανοικτή εκδήλωση για το κοινό (https://www.youtube.com/watch? 
v=7xtkcp1Z6MI&t=9937s) καθώς και η συγγραφή του παρόντος βιβλίου, είναι 
μερικά από τα πλούσια οφέλη που αποκομίζουν όλοι οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα, σε σχέση με  την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία. 
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, 
τη Διεύθυνση ΠΕ Χαλκιδικής, το ΚΠΕ Αρναίας αλλά και την Ιερά Μητρόπολη 
Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, το  Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο 
Ιερισσού και το Δήμο Αριστοτέλη των οποίων η συμβολή ήταν σημαντική και 
καθοριστική για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.  
 Σαν Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής θα ήθελα να ευχηθώ το 
παρόν βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και να γίνει ένα φωτεινό μονοπάτι για εκ-
παιδευτικούς και μαθητές/τριες προσφέροντας ποιοτικές ευκαιρίες για μάθη-
ση και διαμόρφωση αξιών και χαρακτήρων. 
 

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς 
Σχολικός Σύμβουλος 3ης ΠΕ Χαλκιδικής 

http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/  

https://www.youtube.com/
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Προλογισμός  

Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Χαλκιδικής 

 

 
 

       Η υλοποίηση του προγράμματος «Παιδαγωγικής αξιοποίησης Αρχαιολο-
γικών χώρων και Μουσείων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, 2015-16», από  
Δημοτικά Σχολεία της 3ης Π.Ε Χαλκιδικής και υπό την παιδαγωγική καθοδή-
γηση του Σχολικού Συμβούλου κ. Απόστολου Παρασκευά, αποτέλεσε κορυ -
φαίο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό-πολιτισμικό  και κοινωνικό γεγονός τη Σχο-
λική Χρονιά 2015-16. Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί συνέβαλαν τα 
μέγιστα στην υλοποίηση  μιας αρκετά φιλόδοξης ερευνητικής προσπάθειας 
στο χώρο της εκπαίδευσης, επιχειρώντας  να προβάλουν την πολιτισμική 
διάσταση της εκπαίδευσης και να αναδείξουν το εκπαιδευτικό έργο που πα-
ρέχεται στο Δημόσιο Σχολείο. 
     Οι σημερινοί μαθητές και «εν δυνάμει ενήλικοι πολίτες»  του τόπου μας, 
μέσω των συνεργατικών δράσεων που υλοποίησαν, ταξίδεψαν  στο χρόνο, 
στο χώρο, στον κόσμο της σκέψης, της γνώσης και της αναζήτησης, στο χώρο 
της έκφρασης και της επικοινωνίας.  Τα ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά 
μνημεία της  γενέτειρας περιοχής του Αριστοτέλη, ζωντάνεψαν στα μάτια και 
στη σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα από βιωματικές δράσεις και υπό 
την σημαντική καθοδήγηση της Αρχαιολόγου κας Αρχοντίας Πολυζούδη. 
  Το πρόγραμμα, πέρα από τα διδακτικά-επιστημονικά και παιδαγωγικά του 
οφέλη, αποτέλεσε και μία ευκαιρία για συνεργασία τόσο  με φορείς της τοπικής 
κοινωνίας και της εκπαίδευσης όσο και με  την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου, το  Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού και τον 
Δήμο Αριστοτέλη του οποίου η συμβολή ήταν σημαντική και καθοριστική.   
       Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία του προγράμ-
ματος.   Ως Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής θα είμαι δί -
πλα σε ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες προσφέρουν ποιοτικές ευ -
καιρίες για μάθηση, διαμορφώνουν το χαρακτήρα και το ήθος των μαθητών 
μέσα από ένα χαρούμενο και ευχάριστο περιβάλλον και επισφραγίζουν  το 
εκπαιδευτικό και  παιδαγωγικό έργο του Νομού μας.  
  Η υποστήριξη και ανάδειξη του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και πολιτι-
στικού έργου που συντελείται στο Δημόσιο Σχολείο είναι υπόθεση όλων μας. 
 

Ευτυχία Παπανικολάου 
Διευθύντρια Π.Ε. Χαλκιδικής 
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Προλογισμός  

Προϊσταμένου Εφορείας Αρχαιοτήτων  

Χαλκιδικής 

 

 
 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του Υπουργείου 

Πολιτισμού με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ενθουσιασμό υποδέχεται το παρόν 

πόνημα. Αποτελεί το επιστέγασμα μίας μεγάλης προσπάθειας και σύνθετης 

συνεργασίας, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, αρχαιολόγοι, μνημεία και πολλές 

πολλές ιστορίες από το παρελθόν ‘συνομίλησαν’, συνεργάστηκαν, κάθισαν 

πλάι, πλάι, ανακάλυψαν, αναρωτήθηκαν, διασκέδασαν.  

 Νιώθω βαθύτατα συγκινημένος από τη δημιουργική φαντασία, την επι-

νοητικότητα  και την ευρηματικότητα των μικρών μαθητών/τριών όλων των 

σχολείων της Β.Α. Χαλκιδικής που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επέδειξαν συνέπεια και 

συνεργασία για την ομαλή έκβαση της προσπάθειας.  

 Αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της Εφορείας η ενθάρρυνση πρωτο-

βουλιών που σκοπό έχουν τις καλές συνεργασίες για τη δημιουργία εκπαι -

δευτικών δράσεων και προγραμμάτων όπως αυτή που αναπτύχθηκε με την 

3η ΠΕ ΒΑ Χαλκιδικής και υπεύθυνο τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Παρασκευά. Η 

Εφορεία πιστεύει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και συνεργασίες, προκει -

μένου να υπάρχει μια κοινή ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που απευθύνονται στην μαθητική κοινότητα.  

 

Ιωάννης Κανονίδης 

Αρχαιολόγος 
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Προλογισμός  

Υπεύθυνου του Κέντρου  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας 
 

 
 

 
 Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε  
τη δυναμική αλλά και το έργο που παράγεται στα σχολεία της 3ης Π.Ε. 
Χαλκιδικής, με συντελεστές τους μαθητές που συμμετείχαν στο πιλοτικό 
πρόγραμμα για την ανάδειξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση του αρχαιολο-
γικού και πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει η Β.Α. Χαλκιδική. 
 Τίποτα όμως δεν θα ήταν εφικτό δίχως την ουσιαστική και συνεχή καθο-
δήγηση των άξιων συναδέλφων Διευθυντών και Δασκάλων που πήραν μέρος 
στην προσπάθεια αυτή, με την αδιάλειπτη παρότρυνση του Απόστολου Πα -
ρασκευά Σχολικού Συμβούλου της 3ης ΠΕ. Χαλκιδικής, που ήταν ο εμπνευ -
στής και δημιουργός αυτής της ιδέας. 
 Αν κάτι διαπιστώθηκε πανηγυρικά στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος είναι ότι η συλλογικότητα και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων έδωσε στην γνώση που αποκτήθηκε προστιθέμενη αξία και την κα -
τέστησε απαραίτητο εφόδιο για τη συνέχεια της μαθητικής –και όχι μόνο-
ζωής. 
 Αποδείχτηκε όμως επίσης ότι η σχολική κοινότητα της περιοχής μας 
διαθέτει δεσμούς ισχυρούς ,όραμα και ελπίδα ότι το μέλλον των παιδιών μας 
μπορεί να είναι πιο στέρεο και πιο φωτεινό. 
 Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ΚΠΕ Αρναίας συνέβαλε, έστω και λίγο, 
στο αποτέλεσμα αυτό. 
 Συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν, για να έχουμε 
στα χέρια μας αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. 
 

Ιωάννης Λάμπρος 
Φιλόλογος 

Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Αρναίας 
 
 




