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Panorama of Best Practices in Greek Education
AΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟYΛΟΥ:

«Στην εκπαίδευση γεννιούνται
οι νέες ιδέες, γεννιέται η καινοτομία»
Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές του χώρου
Με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 400 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της
εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα Education Leaders
Awards 2018 powered by RDC Infromatics. Στην τελετή
απονομής, ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων που
για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε η εταιρεία Boussias
Communications με σκοπό να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Εκπαίδευσης.

B/W - NEGATIVE

FAVICOM

Α. Διαμαντοπούλου,
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

COLOURS

#E2B862
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#E2B862

Ν. Κρητικού, Παρουσιάστρια

Την Τελετή Απονομής παρουσίασε η δημοσιογράφος Νικολέτα Κρητικού, ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής,
Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε
στη σημασία των βραβείων για την αναπτυξιακή
προοπτική του κλάδου της εκπαίδευσης και συνεχάρη τους νικητές αλλά και όσους συμμετείχαν.
Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για τους δύο στόχους
του θεσμού. Ο πρώτος είναι η συμμετοχή και η
κατάθεση της προσπάθειας για να μάθει και να
εμπνευστεί η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό
της και ο δεύτερος στόχος είναι η διάκριση, ώστε
να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι και οι πιο ιδιαίτερες
προσπάθειες. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά η
ίδια: «Η εκπαίδευση είναι ένας χώρος στον οποίο
εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και
αφορά σε όλη τη νέα γενιά άρα και στις οικογένειές τους. Εδώ γεννιούνται οι νέες ιδέες, γεννιέται η καινοτομία». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στο πλήθος των υποψηφιοτήτων, το οποίο ήταν
αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι ενώ φέτος υπήρξε ενεργή συμμετοχή και από τον χώρο
των Πανεπιστημίων αλλά και της αυτοδιοίκησης
κάτι που επιβεβαιώνει «τον ουσιαστικό ρόλο των
δήμων στα σχολεία καθώς το επόμενο μεγάλο
στοίχημα είναι η αποκέντρωση και η ενδυνάμωση
της συμμετοχής τους». Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν ήταν από κάθε γωνιά της χώρας (από τη
Φλώρινα και τον Έβρο, μέχρι την Κρήτη, τη Λέσβο, την Κέρκυρα κ.ά.) και από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από
τον δημόσιο τομέα.
Διονύσης Κουτσαντώνης,
Διευθυντής Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης, RDC Informatics
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#1C1C1B

Κώστας Σιγαλός, Global Link

Στη συνέχεια, ο Κώστας Σιγαλός εκ μέρους της
εταιρείας Global Link παρουσίασε τα αποτελέσματα της πανελλήνιας έρευνας για την εκπαίδευση που διεξήχθη για λογαριασμό της Boussias
Communications. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο
κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων
(www.educationleadersawards.gr).
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους της RDC
Informatics, χορηγού τίτλου των Education
Leaders Awards, ο Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
Στην τελετή απονομής, στην οποία παρευρέθηκαν
περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου,
καθώς και δημοσιογράφοι, παρουσιάστηκαν και
βραβεύθηκαν από κριτική επιτροπή υψηλού κύρους και επιστημοσύνης, οι βέλτιστες πρακτικές
των εκπαιδευτικών οργανισμών και των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων.
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ΤΙΜΗΤΙΚA ΒΡΑΒΕIΑ

Άντρια Ζαφειράκου

Η Τελετή Απονομής ξεκίνησε με τα Τιμητικά Βραβεία, τα οποία αποφάσισε να απονείμει η κριτική επιτροπή σε ανθρώπους που ξεχωρίζουν
στο πεδίο της εκπαίδευσης με σημαντικό έργο
ή επιτεύγματα. Συγκεκριμένα, βαβείο δόθηκε
στην Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου, η οποία
αναδείχθηκε ως Καλύτερη Δασκάλα του Κόσμου
για το 2018 από τον διαγωνισμό Global Teacher
Prize, για την ιδιαίτερη παιδαγωγική της μέθοδο
και την επίδραση των καλλιτεχνικών μαθημάτων
στην κριτική σκέψη των παιδιών. Η ίδια διδάσκει
στο κοινοτικό σχολείο Alperton, στο προάστιο
Brent, που είναι μια από τις φτωχότερες και πολυπολιτισμικές περιοχές της Αγγλίας. Με το 85%
των μαθητών της να μην έχουν τα αγγλικά ως
μητρική γλώσσα, έμαθε τις βασικές φράσεις σε
35 γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των Γκουτζαράτι, Χίντι και Ταμίλ, με σκοπό να βελτιώσει την
επικοινωνία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Στη συνέχεια, τιμητικό βραβείο δόθηκε στον επικεφαλής έρευνας και σχεδιασµού των ηλεκτρικών κινητήρων της Tesla Motors, Κωνσταντίνο
Λάσκαρη, απόφοιτο ΕΜΠ και έναν από τους
ανθρώπους που βοήθησε να έλθει η Tesla στην
Ελλάδα και να ιδρύσει την Tesla Greece που σύντομα ξεκινάει την έρευνά της από το ερευνητικό
κέντρο του Δημόκριτου.

Oμάδα Φοιτητών Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Αθηνών

www.esos.gr, Παραλαμβάνει η Μ. Σκουρτέλη
5

B/W - NEGATIVE

ΤΙΜΗΤΙΚA ΒΡΑΒΕIΑ
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COLOURS

#E2B862

Κ. Λάσκαρης, Παραλαμβάνει ο Δ. Λάσκαρης

Η τελετή απονομής συνεχίστηκε με την τιμητική
βράβευση του Όθωνα Ηλιόπουλου, καθηγητή
της Ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ των ΗΠΑ και
ογκολόγο στο General Hospital της Μασαχουσέτης, ο οποίος πραγματοποιεί έρευνα υψηλού
επιστημονικού επιπέδου σχετικά με τη γενετική
προδιάθεση σε θέματα κακοηθειών και συμμετέχει στην οργάνωση δικτύου «ιατρική ακριβείας»
στη χώρα μας.
Τιμητικό βραβείο επίσης δόθηκε στο esos.gr, την
καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα και για τις
τρεις βαθμίδες ιδιωτικής και δημόσιας Εκπαίδευσης, που εδώ και δώδεκα χρόνια βρίσκεται στην
«καρδιά» της εκπαιδευτικής επικαιρότητας με περισσότερους από 30.000 εκπαιδευτικούς, γονείς,
μαθητές και φοιτητές να το διαβάζουν ημερησίως.
Τέλος, παρέλαβαν τιμητικό βραβείο οι πέντε φοιτητές, μέλη του Μαθηματικού τμήματος του Πανε6

#1C1C1B

Ο. Ηλιόπουλος

πιστημίου Αθηνών, που τιμήθηκαν στον 24ο Μαθηματικό φοιτητικό διαγωνισμό IMC (International
Mathematics Competition) που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
παγκόσμιο μαθηματικό διαγωνισμό για φοιτητές
που διοργανώνεται από το University College
London και στον οποίο οι φοιτητές διαγωνίζονται
δύο ημέρες σε πέντε προβλήματα την ημέρα. Η
ομάδα κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο, δύο αργυρά
και δύο χάλκινα μετάλλια. Είναι οι Γιώργος Κοτσόβολης (χρυσό μετάλλιο), Αντώνης Ζητρίδης
(αργυρό μετάλλιο), Μιχάλης Σαράντης (αργυρό
μετάλλιο), Νίκος Γκούμας (χάλκινο μετάλλιο),
Γιώργος Γαβριλόπουλος (χάλκινο μετάλλιο).
Το βραβείο παρέλαβαν από τον μαθητή Ορέστη
Λιγνό (χρυσό μετάλλιο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στον πανελλήνιο διαγωνισμό του
2017) και τον Ιωάννη Τυρλή, Γενικό Γραμματέα
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.).
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Τα βραβεία της διαγωνιστικής διαδικασίας απένειμαν στους νικητές τα μέλη της κριτικής επιτροπής: Νικόλαος Σταυρακάκης, Καθηγητής
ΕΜΠ – Πρόεδρος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α - Πρωτοβουλία για την Παιδεία και την Ανάπτυξη, Βασίλειος
Δασκαλάκης, Πρόεδρος, Συνδέσμου Ελληνικών
Κολλεγίων, Νίκος Φαλδαμής, Πρόεδρος HEPIS,
Αγγελική Πουλυμενάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων, ειδικότητα elearning, ΟΠΑ, Γιάννης
Βαφειαδάκης, Πρόεδρος ΟΕΦΕ, Έφη Μπάσδρα, πρώην πρόεδρος ΙΚΥ, Καθηγήτρια Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Μπούντα,
Δρ Ιστορίας / Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Φίλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γεώργιος Κορδέλας, Architect, MA, Project
Director, Meininger Hotels, Αργύρης Τζικόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΝ/JA Greece
- Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior
Achievement Greece και Αθανάσιος Κυριαζής,
Καθηγητής,Τμήμα Στατιστικής και Aσφαλιστικής Eπιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης,
βραβεία απένειμε ο Σπυρίδων Δημητρούκας,
Business Software Director του Χορηγού τίτλου
RDC INFORMATICS.
Η βραδιά έκλεισε με την πανηγυρική φωτογραφία των νικητών και την ανανέωση του ραντεβού
για την επόμενη χρονιά.

Χορηγός τίτλου
RDC INFORMATICS

Στο site www.educationleadersawards.gr μπορείτε να δείτε
φωτογραφίες και το video της βραδιάς.
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Εκπαιδευτική βαθμίδα

Φορέας / Εταιρεία / Σχολείο

Τίτλος υποψηφιότητας

Βραβείο

1. Ενότητα: Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση

FAVICOM

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΏΝ

Καινοτομία
στη Διδασκαλία

Β' βάθμια Εκπαίδευση
Γ' βάθμια Εκπαίδευση
Γ' βάθμια Εκπαίδευση
ΜΚΟ

COLOURS

Smarteching Education - Ακαδημία Ρομποτικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιχείρηση

EDU STANDARDS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Επιχείρηση

Oracle Hellas

Α' βάθμια Εκπαίδευση

9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο Φλαμπούρου Φλώρινας, Τσελικίδου Νίκη
& 1ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου Φλώρινας,Παππά Αφροδίτη

Α' βάθμια Εκπαίδευση

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς Ξανθοπούλου Βασιλική

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ
2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Βιωματική μάθηση και ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων μεσω
καινοτόμων προγραμμάτων
εκπαιδευτικής ρομποτικής
Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθοδολογίας
για την Εκμάθηση Αγγλικών
στα πλαίσια Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Oracle Academy
Το Γνωσιακό συμπεριφορικό
μαθησιακό δράμα συναντά
το δημοτικό σχολείο
«Χαρούμενα Ενζυμάκια»:
Μια διαθεματική προσέγγιση
και καινοτόμος δράση για την
Αγωγή Υγείας στο Νηπιαγωγείο
"Παίζουμε βιβλίο;"
Ταινία μικρού μήκους:
Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας...χθες,
σήμερα, αύριο...
Hydroponics

GOLD
GOLD
SILVER
SILVER

SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER

GOLD

SILVER
BRONZE
GOLD

GOLD
SILVER
SILVER
SILVER

Social, digital skills & inclusion

BRONZE
BRONZE

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εσπερινο ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού
3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας
Technology Escape Room
«Math and Art in Athens»,
ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μάθησης

Β' βάθμια Εκπαίδευση

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν.ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τρισδιάστατη εμπειρία 360 μοιρών

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικών της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης
κ. Κωνσταντίνος Δροσουλάκης
Ιδιωτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ώθηση

Project KOA I & II, σε συνεργασία
των Μουσικών Σχολείων Κρήτης
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Meet the world

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων
Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab), Δήμος Αθηναίων,
Athens Partnership, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα
(ΕΜΚ) / Designed for Better Learning
(DfBL)

GOLD

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

Εργαστήριο Υγιεινής και ΕπιδημιολογίαςΤμήμα Ιατρικής- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

" Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!"Πρότυπη βιωματική εκπαίδευσης
φοιτητών ιατρικής στην ενσυναίσθηση

SILVER

Β' βάθμια Εκπαίδευση
Β' βάθμια Εκπαίδευση
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Η ταραχώδης ζωή
του Γάιου Οκτάβιου Τίτους
Η παραδοσιακή φορεσιά
ταξιδεύει στον χρόνο
Η
ασπίδα
του Αχιλλέα με τα μάτια
ο
1 Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου
της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Δημιουργικά πειρατεχνήματα
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
στο πρόγραμμα «Παίζοντας με τα
πρωτόνια» (Playing with protons)
Διδασκαλία στοιχείων ανατομίας &
φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος,
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
μέσα από τη φυσική αγωγή στο
δημοτικό σχολείο
ο
#E2B862
#1C1C1B Νέες τεχνολογίες
1 Νηπιαγωγείο
Πύλου
και βιωματική μάθηση
"Η Αυλή των Χρωμάτων
Δημοτικό Σχολείο Ωρεών
και των Αρωμάτων-Διαμόρφωση
της αυλής του Σχολείου μας"
Βιοματικός τρόπος εκμάθησης,
Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
μέσα από εμπειρίες,
σε όλες τις επιστήμες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών - Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και
Aegean Living Lab
Λιμενικών Επιχειρήσεων
Καινοτομία στην Εκπαίδευση
Σχολή ΜΕΑΤ PRO
του Κρεοπώλη
«Αρχειακή Συλλογή Ελληνικής
Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας
Παιδικής Ζωγραφικής»

Επιχείρηση

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Βέλτιστη Μαθησιακή
Εμπειρία

Μιχαηλίδης Πέτρος - Εκπ/κός ΠΕ70 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
11ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ΈδεσσαςΠρωτοβάθμια εκπαίδευση Νομού Πέλλας

GOLD
GOLD

SILVER
SILVER
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Κατηγορία

Βέλτιστη Μαθησιακή
Εμπειρία

Ψηφιακή
Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική βαθμίδα
Γ' βάθμια Εκπαίδευση

Φορέας / Εταιρεία / Σχολείο
Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

SO EASY

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

KYRIAKIDOU DOWNTOWN- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης Μαρουλής Δημήτρης

ΜΚΟ

Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο eduACTΔράση για την εκπαίδευση

Επιχείρηση

RDC Informatics

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων - Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων/Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Σωτήρης Γεωργίου - 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Μικρόπολης

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Νέα Γενιά Ζηρίδη

Α' βάθμια Εκπαίδευση

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Κινηματογραφικό εργαστήρι 13ου Δημοτικού σχολείου Σερρών
- Λατίνης Ανδρέας

Νεανική
Eπιχειρηματικότητα

Η αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής
ρομποτικής στο Αειφόρο σχολείο
SchoolAR, Η “αναβάθμιση”
των σχολικών βιβλίων
Ομάδα Mikrorobots η οποία κατάφερε
να λάβει τη 2η θέση στον Περιφερειακό
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Ανατολική Μακεδονίας-Θράκης.
Καλλιεργώντας Προσωπικές
και Κοινωνικές Δεξιότητες μέσα
από την Ψηφιακή Εκπαίδευση
Ψηφιακή Τάξη - Μια τάξη για όλους!!!
«Προσεγγίζοντας ολιστικά το ψηφιακό
σχολείο...»
Μια παιδαγωγικά σχεδιασμένη
στρατηγική
Ψηφιακή αποτύπωση συναισθημάτων

Βραβείο
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD

GOLD
GOLD
GOLD

GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Φροντιστήρια ΧΡΟΝΟΣ

Επιχείρηση

Smarteching Education - Ακαδημία Ρομποτικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιχείρηση
Επιχείρηση

Oracle Hellas
Eurobank S.A.

Επιχείρηση

RDC Informatics – Schoolnet

Αφήγηση, διαθεματικότητα
και διδασκαλία χώρο-χρονικών
διαδικασιών μέσω των νέων
τεχνολογιών
Η ψηφιακή μας οικογένεια:
Μαζί στη μάθηση
Ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης
και συνεργασίας εκπαιδευτών για
μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής
Oracle Academy
Κουμπαρούπολη App
Το σύστημα Ψηφιακής Εκπαίδευσης
LEARN DIGITAL

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

Στοχευμένες δράσει ανά βαθμίδα
για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Δράσεις για την ανάπτυξη ηγετικών
δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης
ενδεδειγμένων ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών

SILVER

Α' βάθμια Εκπαίδευση

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Γαλούχηση
της Ηγεσίας

Εκπαιδευτικές
Επισκέψεις

Τίτλος υποψηφιότητας
Δημιουργώντας σύνδεση
με καιρούς μετάβασης
Κάθε μάθημα μία μοναδική
SO EASY εμπειρία!
EDUTAINMENT: Εργαστήρια βιωματικής
εξάσκησης αγγλικής γλώσσας
Αξιολόγηση μαθησιακής απόδοσης
& επίδοσης με την χρήση του εργαλείου
"EXCELLENT"
“Ανακαλύπτοντας τη γνώση
αναδεικνύονται ηγέτες”
MySchoolApp – Εφαρμογή κινητών
τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης
Εκπαίδευσης

BRONZE
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE

GOLD
"Γνωρίζω και Προσφέρω
στον τόπο μου", ένα πρόγραμμα
για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
και τη βιωματική μάθηση
Enriching the syllabus and making
the world come to life through
science field trips

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Junior Academy - Χερρονάσιος Σχολή

SILVER

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Byron College - The British International School

Α' βάθμια Εκπαίδευση

KIDSTARTUPPER.COM - 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

KIDSTARTUPPER.COM - Διδασκαλία
επιχειρηματικότητας σε μαθητές 10-14
ετών, με τη μέθοδο "των πρώτων
αρχών" του Αριστοτέλη

BRONZE

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

Ανάπτυξη Προιόντος και
Επιχειρηματικού Σχεδίου

SILVER

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμός Νεανικής
Επιχειρηματικότητας UPSTART48

GOLD

SILVER
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Κατηγορία
B/W - NEGATIVE
Δια Βίου Μάθηση

FAVICOM

Απασχολησιμότητα

Εκπαιδευτική βαθμίδα
Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Φορέας / Εταιρεία / Σχολείο
ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο

Επιχείρηση

ReGeneration by Global Shapers Athens Hub

Επιχείρηση

Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

Επιχείρηση

PeopleCert - HePIS

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Α' βάθμια Εκπαίδευση
Επένδυση ανά τομέα
Εκπαίδευσης

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

ΠΊΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΏΝ

Επιχείρηση

Ειδικές
Εκπαιδευτικές
Ανάγκες

COLOURS

Τίτλος υποψηφιότητας
ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
ReGeneration: Η ευκαιρία σου
να ξεχωρίσεις, εδώ!
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Νομικής Βιβλιοθήκης

Βραβείο
BRONZE

Coding Bootcamps από την Alliance
For Digital Employability

GOLD

«Πολλές Γλώσσες, Ένας Κόσμος Many Languages,
One World!» - School Project
Tετράμηνο πολιτιστικό πρόγραμμα με
2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
τίτλο «Πολιτισμός και Εκπαίδευση"
Δημιουργικά πειρατεχνήματα
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
στο πρόγραμμα «Παίζοντας με τα
πρωτόνια» (Playing with protons)
Schooldoctor.gr – Διαδραστικά
#E2B862
#1C1C1B
Schooldoctor.gr
εκπαιδευτικά βίντεο για την διδασκαλία
της Φυσικής
School
of
PMTP
by Sia Koskina Σχολή
Σχολή Χορού και Παραστατικών Τεχνών Αθανασία Κοσκινά
Παραστατικών Τεχνών
2/Θ Νηπιαγωγείο Παραποτάμου Θεσπρωτίας Ειρήνη Παπαχρήστου

GOLD
SILVER

GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
BRONZE

ΜΚΟ

Χαρισμάθεια

Out of the box challenge- Μαθητικός
διαγωνισμός δημιουργικότητας
και κριτικής ικανότητας

GOLD

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

έλιξ Συστήματα Εκπαίδευσης

Διαχείριση μαθητών με Μαθησιακές
ιδιαιτερότητες στον δρόμο προς
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

BRONZE

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ

Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ – Ειδικές
Υπηρεσίες σε μαθητές με Μαθησιακά
προβλήματα από τον Σύγχρονο
Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη

BRONZE

2. Ενότητα: Οικονομικά & Διοίκηση
Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

UCLan Cyprus Ltd

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού:
Βάση για προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη
των εργαζομένων
Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον

Επιχείρηση

Epsilon Net

Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Μιλάω, δε φοβάμαι! Βοηθάω,
υπερασπίζομαι και θυμάμαι:
Ομάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη!

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Συννεφούλα- Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο / Παιδικός Σταθμός

Ένας για όλους και όλοι για έναν!

BRONZE

Β' βάθμια Εκπαίδευση

7ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου / Τμήμα Erasmus, 5ο Δημοτικό
Ζωγράφου, 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου/Τμήμα Τουρισμού, 2ο ΓΕΛ
Καισαριανής / Περιβαλλοντική Ομάδα, 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης
/ Περιβαλλοντική Ομάδα

"Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα
ταξιδεύει'': Πολυβραβευμένο
Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό
Διαθεματικό Επιστημονικό Πρόγραμμα/
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Πολιτισμού

SILVER

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

QLS - Quality in Language Services

Πρόγραμμα QLS Anti-Bullying
Ambassadors

BRONZE

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Βρεφονηπιακό Κέντρο προσχολικής ΑγωγήςΝηπιαγωγείο "ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ"
Δημοτικό Σχολείο Βροντούς Πιερίας

Kτίριο - Εγκαταστάσεις

GOLD

Δημοτικό Σχολείο Βροντούς Πιερίας

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Junior Academy - Χερρονάσιος Σχολή

Ακολουθώντας τις ανάγκες των
μαθητών μας!

BRONZE

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Σχολεία ΑΞΙΟΝ

Οι εγκαταστάσεις των σχολείων ΑΞΙΟΝ
στη Θράκη

SILVER

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο

ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο

BRONZE

Υγεία και Ασφάλεια

Α' βάθμια Εκπαίδευση

3o Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Αιτωλοακαρνανίας

Πρωτοβουλίες πρόληψης, καινοτόμες
δράσεις και συνεργασίες για την υγεία
και την ασφάλεια των μαθητών

GOLD

Υγιεινή Διατροφή
και Εστίαση

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

Mια σειρά από ενέργειες για την
υγιεινή διατροφή

GOLD

HR – Καλύτερο
Εργασιακό
Περιβάλλον

Καταπολέμηση
του Σχολικού
Εκφοβισμού

Α' βάθμια Εκπαίδευση
Κτίριο –
Εγκαταστάσεις
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BRONZE
SILVER

Panorama of Best Practices in Greek Education
Κατηγορία

Εκπαιδευτική βαθμίδα

Φορέας / Εταιρεία / Σχολείο

Τίτλος υποψηφιότητας

Βραβείο

«Δημιουργήσαμε το Τέλειο Σχολείο.
Μας πήρε 43 Χρόνια»
Long term Marketing planning
with significant results.
BCA COLLEGE Marketing Plan
2017-2018
Frederick University - Digital
Marketing Strategy for Greece

SILVER

3. Ενότητα: Εξωστρέφεια & Συνεργασία

Στρατηγική
Μάρκετινγκ

Ψηφιακή Παρουσία
και Social Media

Συνεργασία με
Επιχειρηματικούς
Φορείς και
Οργανισμούς

Δεσμός
με την Κοινωνία

Καλλιέργεια
Περιβαλλοντικής
Συνείδησης

Διασύνδεση με την
Αγορά Εργασίας

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Α.Ε. - Συνεργάτης HUMBLE

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Byron College - The British International School

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

BCA COLLEGE

Επιχείρηση

Unicert – RDC Informatics

Επιχείρηση

Σχολή Γαστρονομίας Chef d’ Oeuvre – RDC Informatics

Στρατηγική Digital Marketing της
Σχολής Γαστρονομίας Chef d’ Oeuvre

SILVER

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια Κ. Ανδρεάδης ΑΕ

Ψηφιακή Παρουσία και Social Media

SILVER

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Ψηφιακή Παρουσία και Social Media

GOLD

Β' βάθμια Εκπαίδευση

ΙΙΕΚ AMERICAN Education

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

"ΔΗΜΗΤΡΑ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

Athens Tech College

Α' βάθμια Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Νέα Γενιά Ζηρίδη

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Junior Academy - Χερρονάσιος Σχολή

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Λιμενικό Ταμείο Σκύρου

Γ' βάθμια Εκπαίδευση

ΙΙΕΚ AMERICAN Education:
«Χτίζουμε» γέφυρες συνεργασίας
για την Εκπαίδευση και την
Επιχειρηματικότητα!
CERF: Πρότυπο Πιστοποίησης
για τις Βασικές Ικανότητες του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
Συνεργασία του Athens Tech με
Επιχειρηματικούς Φορείς και
Οργανισμούς
Ανοίγουμε τις πόρτες μας στην
κοινωνία, ανταλλάσσουμε εμπειρίες
και γνώσεις!
Διαπλάθοντας τους Ηγέτες του Άυριο
που Κάνουν τη Διαφορά
Χρόνιοι Δεσμοί
Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης
"Δράσεις για Όλους'':
Αγορά Ασθενοφόρου για το
Νοσοκομείο Παίδων ''Παναγιώτη
και Αγλαίας Κυριακού''

BRONZE
GOLD
GOLD

BRONZE

SILVER
GOLD

SILVER
BRONZE
BRONZE

BRONZE

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιβαλλοντική Καμπάνια
Πρόγραμμα "ΣΚΥΡΟΣ"
Πλούσιο κοινωνικό έργο
μέσα από ένα σύνολο δράσεων

BRONZE

Επιχείρηση

Safe Water Sports - RDC Informatics

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ –
ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

GOLD

Επιχείρηση

British Council

Χτίζοντας Κοινωνίες Μάθησης
που Ενώνουν

BRONZE

Α' βάθμια Εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο Κατακόλου

GOLD

Α' βάθμια Εκπαίδευση

7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

SILVER

Α' βάθμια Εκπαίδευση

91 Νηπιαγωγείο Αθηνών

Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής
Συνείδησης
7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων :
Οικολογικό και Αειφόρο
Μνημεία και Ραδιόφωνο

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Θετικών Επιστημών
& Τεχνολογίας) - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δράμας (Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας) - Περιφέρεια ΑΜΘ
(Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας)

Εφαρμογή GIS.edu
(Green Inspires Students)

BRONZE

Β' βάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Ανακύκλωση τηγανισμένου ελαιόλαδου
και παρασκευή βιολογικών σαπουνιών:
Διαμορφώνοντας νέες στάσεις και
συμπεροφορές προς το περιβάλλον

BRONZE

Επιχείρηση

Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
CERTIFIED PARALEGAL
& DATA PROTECTION OFFICER

GOLD

GOLD

SILVER
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ | Α’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
Μιχαηλίδης Πέτρος - Εκπ/κός ΠΕ70 - 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Η ταραχώδης ζωή του Γάιου Οκτάβιου Τίτους

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAVICOM

Η εν λόγω δράση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην εκπ/κή καθημερινότητα των μαθητών της Ε’ τάξης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Βασικές εκπαιδευτικές θεωρίες
και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
του Gardner, η θεωρία των έξι καπέλων του Eduard De Bono, η τεχνική της παιγνιώδους μάθησης, η τεχνική της ιστοεξερεύνησης, της ιστορικής γραμμής, της
προσομοίωσης, των συνεντεύξεων, της δημιουργικής γραφής κ.ά. Σύμφωνα με
το σενάριο, οι μαθητές ακολουθούν τον Γάιο Οκτάβιο Τίτους, έναν νεαρό Ρωμαίο,
ελληνικής καταγωγής,
της Ελλάδας από τους Ρωμαίους μέχρι
#E2B862 από την κατάληψη
#1C1C1B
και την πτώση της Κων/πολης. Μέσα από τη ζωή, τις περιπέτειες και την ανέλιξή
του στην κοινωνία του Βυζαντίου, οι μαθητές αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες και δράσεις και ανακαλύπτουν μέσω αυτών τα γεγονότα που σχετίζονται με το αντικείμενο της ιστορίας της Ε’ τάξης.

COLOURS

GOLD

11ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας - Α’ βάθμια εκπαίδευση Νομού Πέλλας
Η παραδοσιακή φορεσιά ταξιδεύει στον χρόνο

GOLD

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαικού προγράμματος Τ4Ε στη
διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17. Οι άμεσοι στόχοι ήταν ο εμπλουτισμός των
γνώσεων των παιδιών σχετικά με τις παραδοσιακές φορεσιές και η επαφή τους με
πολλά λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία με σκοπό τη σύγκριση και τη διεξαγωγή
συμπερασμάτων που θα βοηθούσαν στην κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομίας. Επίσης, σημαντικός στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά μέσα από
την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των πολιτιστικών στοιχείων την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης με τις χώρες της Ε.Ε. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά εικονικές επισκέψεις σε 7 χώρες και συγκεκριμένα στην Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Σκωτία και Ελλάδα, αναπαριστώντας βιωματικά όλη τη διαδικασία
κανονικής πτήσης. Ταυτόχρονα, προσκλήθηκαν μέλη Πολιτιστικών και χορευτικών
συλλόγων όπως ο Μακεδονικός σύλλογος Άγιος Λουκάς και ο Ποντιακός Άγιος
Θεόδωρος Γαβράς, οι οποίοι περιέγραψαν τις φορεσιές τους και χόρεψαν με τα
παιδιά παραδοσιακούς χορούς.

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου
Η ασπίδα του Αχιλλέα με τα μάτια της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

SILVER
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Το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε έχοντας σαν αφετηρία τα
λόγια του Albert Einstein «Η Φαντασία είναι πιο σπουδαία από τη γνώση. Και ενώ
η γνώση περιορίζεται σε όλα αυτά όσα γνωρίζουμε και κατανοούμε, η φαντασία
αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και όλα αυτά που κάποτε θα γνωρίσουμε και θα
κατανοήσουμε». Σκοπός ήταν να ενισχυθεί η δημιουργική σκέψη και η φαντασία
των παιδιών μέσα από την ανακαλυπτική, τη διερευνητική και την ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία. Η προσέγγιση έγινε υπό το πρίσμα 10 Σύγχρονων Ελλήνων Καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν στα έργα τους μια ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα. Με
βασικό εργαλείο τη φαντασία των παιδιών δημιουργήθηκαν ομαδικά 11 Ασπίδες.
Οι ‘Ελληνες Καλλιτέχνες που γνώρισαν τα παιδιά είναι οι: Γιάννης Δημητράκης,
Βούλα Μασούρα, Νίκος Αλεξίου, Στήβεν Αντωνάκος, Μίλυ Μαρτιώνου, Μανώλης
Χάρος, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αλέξης Ακριθάκης, Νίκος Ζάρρας, Σοφία Γαιτάνη. Τέλος, δημιουργήθηκε ως συνέχεια του όλου έργου, ένα παραμύθι με τίτλο:
«Η Ασπίδα που βοηθούσε και δεν πολεμούσε».

Panorama of Best Practices in Greek Education
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
Δημιουργικά πειρατεχνήματα στο πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» (Playing with protons)
Το πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» προωθεί το όραμα της εκπαίδευσης
STEAM σε δασκάλους και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να γίνουν δημιουργικοί και να «σκέφτονται έξω από το κουτί». Κατά
τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος προσεγγίστηκαν κυρίως πέντε θεματικές ενότητες: κοσμολογία, στοιχειώδη σωματίδια, εισαγωγή στο «CERN: παρελθόν, παρόν και μέλλον», επιταχυντές και ανιχνευτές και οι τεχνολογικές τους
εφαρμογές, ζώνη δημιουργικότητας. Το επιστημονικό μοντέλο που υιοθετήθηκε
στο πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: Ερώτηση-Στοιχεία-Ανάλυση-Εξήγηση-Σύνδεση-Επικοινωνία. Εφαρμόστηκαν οι αρχές του μοντέλου της διερευνητικής μάθησης, του εποικοδομητισμού και της συνεργατικής μάθησης μαζί με τέσσερις βασικές προσεγγίσεις-Μάθηση βασισμένη στα Project, Μάθηση που βασίζεται στην
Επίλυση προβλημάτων, Μάθηση που βασίζεται στη Διερεύνηση και Μάθηση με
βάση την Πρόκληση–καθώς και το Μοντέλο Διδασκαλίας των 5Ε (Εμπλοκή, Εξερεύνηση, Εξήγηση, Επεξεργασία, Αξιολόγηση).

SILVER

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Διδασκαλία στοιχείων ανατομίας & φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος, μέσα από τη φυσική
αγωγή στο δημοτικό σχολείο
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατακτήσουν βασικές γνώσεις και
έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας, που αφορούν στο πεπτικό, κυκλοφορικό και
μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου. Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της συνεργασίας και της κατάκτησης κινητικών
δεξιοτήτων. Η καινοτομία αφορά στη διδασκαλία των παραπάνω αντικειμένων σε
παιδιά ηλικίας 6 – 11 ετών και στον συνδυασμό κατάκτησης θεωρητικής γνώσης
και ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης μέσα από καινοτόμες κινητικές δραστηριότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ανά τακτά διαστήματα τα παιχνίδια
επαναλαμβάνονταν (ανατροφοδότηση), ενταγμένα σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.
Ενδεικτικά, οι μαθητές ανέλαβαν ρόλους όπως για παράδειγμα ότι κάποιοι «υποδύονταν» το κυκλοφορικό σύστημα, κάποιοι τα «ερυθρά αιμοσφαίρια», κάποιοι τα
«αιμοπετάλια» κ.ά. Οι παραλλαγές του παιχνιδιού και η αλλαγή των ρόλων που ανέλαβαν οι μαθητές αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος.

SILVER

1ο Νηπιαγωγείο Πύλου
Νέες τεχνολογίες και βιωματική μάθηση
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν
τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο κ.ά. Ειδικότερα,
στόχοι είναι η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και
η διαμόρφωση εκ μέρους τους θετικής στάσης και η διάχυση των αποτελεσμάτων
των δράσεων στη σχολική κοινότητα. Οι δραστηριότητες που επιλέγονται αφορούν
προγράμματα οικολογικού περιεχομένου, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καταπολέμηση και πρόληψη της βίας, προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών, δικτύωση και επικοινωνία με άλλα σχολεία, καθώς και οργανωμένες δράσεις
κοινωνικής προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Δημιουργούνται ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών οι οποίες επιλέγουν τα προγράμματα και τα θέματα των σχολικών
δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν. Για κάθε επιμέρους δράση ορίζονται ομάδες εργασίας στις οποίες μετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

BRONZE
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B/W - NEGATIVE
Δημοτικό Σχολείο Ωρεών
«Η Αυλή των Χρωμάτων και των Αρωμάτων-Διαμόρφωση της αυλής του Σχολείου μας»

FAVICOM

COLOURS

BRONZE

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αυλή του σχολείου αποτελεί χώρο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά
και αυτών με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από μία αναστοχαστική και συνεργατική διαδικασία, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί
ένας «καμβάς» όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να προβληματιστούν,
να εμβαθύνουν, να αυτοσχεδιάσουν και να εμπλουτίσουν τις αναζητήσεις τους και
τις εμπειρίες τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από 3 ομάδες όπου κριτήρια
για τη δημιουργία τους είναι η γειτνίαση, οι προϋπάρχουσες φιλίες αλλά και η σκέψη για ευκαιρία για προσαρμογή των «δύσκολων» μαθητών. Κάθε ομάδα ορίζει
τον υπεύθυνο και επιλέγει την κατηγορία φυτών με την οποία ασχολείται. Ειδικότερα, μία ομάδα έχει ως αντικείμενο να φυτέψει βότανα όπως το δεντρολίβανο και η
λεβάντα, η δεύτερη ομάδα να φυτέψει βολβούς και μαργαρίτες για την άνοιξη και
η τρίτη ομάδα
να φυτέψει ποικιλία φυτών
που θα έχουν ανθοφορία όλο τον χρόνο.
#E2B862
#1C1C1B

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
Βιωματικός τρόπος εκμάθησης, μέσα από εμπειρίες, σε όλες τις επιστήμες

GOLD

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, ως συνιδρυτής του προγράμματος
eTwinning Eratosthenes μαζί με τον Eric Vayssie του γαλλικού σχολείου College
Antonin Perbosc, υλοποιούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα με συμμετοχή 100 σχολείων απ’ όλο τον κόσμο και 20 περίπου ελληνικών σχολείων. Μαθητές απ’ όλες
τις ηπείρους αναπαραγάγουν τη μέτρηση της περιφέρειας της γης με τη μέθοδο
του Ερατοσθένη. Εφαρμόζεται κυρίως η βιωματική διδασκαλία και γίνεται επίσης
παρουσίαση και βιντεοσκόπηση πειραμάτων από τους μαθητές σε τομείς όπως
Νερό, Ηλεκτρομαγνητισμός, Αστρονομία-Αστροφυσική κ.ά. Μεταξύ άλλων, οι μαθητές της γ΄ γυμνασίου εργάζονται ομαδικά δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο
που θα αξιοποιηθεί σε ένα κοινωνικό πείραμα μεταξύ των συμμαθητών τους. Αφού
το ερωτηματολόγιο συμπληρωθεί, παραδίδεται στους μαθητές της β΄ γυμνασίου οι
οποίοι επεξεργάζονται τα ερωτηματολόγια και αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της
έρευνας. Τα στατιστικά δεδομένα επιστρέφουν στους μαθητές της γ΄ τάξης που
εκπονούν την τελική έκθεση.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
Aegean Living Lab

GOLD
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Το Aegean Living Lab διοργανώθηκε πρώτη φορά τον Ιούλιο 2017 στο Αγκίστρι με
τίτλο «Χτίζοντας την ταυτότητα ενός “πράσινου νησιού”. Στόχος ήταν μέσω ενός
μείγματος δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαλέξεις, έρευνα πεδίου
αλλά και ακτιβισμό, να εκπαιδεύσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους φοιτητές, τη νεολαία, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους επαγγελματικούς φορείς και τους κατοίκους του νησιού στα θέματα γαλάζιας οικονομίας, πράσινης ανάπτυξης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η ιδέα του Aegean
Living Lab είναι η δημιουργία μίας συστηματικής και συνεκτικής προσέγγισης για
την καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας των νέων, με θεματική εστίαση στη
Γαλάζια Οικονομία. Το πρόγραμμα συνδυάζει παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και βιωματικές μεθοδολογίες - learning by doing - με στόχο την κατανόηση
της θεωρητικής γνώσης μέσω της πρακτικής εφαρμογής, δίνοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες και τους εμπλεκόμενους μέσω «πειραμάτων», να
συν-δημιουργήσουν νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Σχολή ΜΕΑΤ PRO
Καινοτομία στην Εκπαίδευση του Κρεοπώλη
H MEAT PRO είναι η 1η Αναγνωρισμένη Ιδιωτική Σχολή Εκπαίδευσης κρεοπωλών στην Ελλάδα η οποία μετρά ήδη στρατηγικής σημασίας συνεργασίες όπως
με πανεπιστήμια της Ελλάδος. Ο κάθε μαθητής παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα όπου το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής του είναι πρακτικό και
αποκτά εξειδίκευση στον τομέα του τεμαχισμού. Ο κάθε μαθητής έχει δικό του
πάγκο εργασίας ενός μέτρου, με δικό του κομμάτι κρέας προς επεξεργασία. Ο
καθηγητής κρεοπώλης διδάσκει βήμα βήμα τον τεμαχισμό σε όλα τα είδη κρεάτων
με την ταυτόχρονη παρουσία καθηγητή κτηνιάτρου. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται
με πολλά επιπλέον θεωρητικά μαθήματα (Marketing & Πωλήσεις, Βασικές Αρχές
Μαγειρικής κ.ά.). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να
αποκτήσουν βεβαίωση κρεοπωλείου (Πιστοποίηση), να ασχοληθούν γενικά με την
κοπή κρέατος, να ανοίξουν δικό τους κρεοπωλείο ή να εργαστούν ως υπάλληλοι
σε κρεοπωλεία και super market.

GOLD

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ ΜΚΟ
Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας
«Αρχειακή Συλλογή Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής»
Η δημιουργία και συντήρηση της «Αρχειακής Συλλογής Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας που στοχεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός συγκέντρωσης, καταγραφής,
διαφύλαξης και μεταβίβασης της παιδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε τοπική
και χρονική συνέχεια, οργανώνοντας την ιστορική μνήμη και διαφυλάσσοντας από
τη λήθη πολύτιμο υλικό, προετοιμάζοντας το για τις επόμενες γενιές. Αποτελεί μία
ανοικτή πλατφόρμα έμπνευσης παραγωγής παιδικής τέχνης. Ειδικότερα, «προσκαλείται» κάθε παιδί έως 18 ετών να συμβάλλει με τα έργα του στον εμπλουτισμό της
εν λόγω συλλογής και να αναδειχθεί έτσι «Μικρός Καλλιτέχνης της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας», μέσα από τις δημιουργίες του. Την αξιολόγηση και διάκριση
του μικρού καλλιτέχνη, ακολουθεί η πρόσκληση στα έργα του για να αποτελέσουν
μέρος της «Αρχειακής Συλλογής Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής» και η ανάδειξη
του ως «Μικρό Καλλιτέχνη της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας».

SILVER

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ Επιχείρηση
Smarteching Education - Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Βιωματική μάθηση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω καινοτόμων προγραμμάτων
εκπαιδευτικής ρομποτικής
Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Smarteching
Education τροφοδοτούν τα εκπαιδευτήρια του δικτύου συνεργατών τους με προγράμματα που αφορούν ηλικίες από 6 έως 16 ετών. Η ερευνητική ομάδα πίσω από
τα προγράμματα μεριμνά ώστε οι μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθήματος να συμβαδίζουν με το επίπεδο γνώσης που λαμβάνουν οι μαθητές από το δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης, με σκοπό αυτές οι γνώσεις να ενισχύονται και να εμπλουτίζονται
μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι μαθητές που ξεκινούν τα μαθήματα από
τις μικρές τάξεις του δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 16
τετραμηνιαίους κύκλους μαθημάτων σε διάστημα 8 ετών. Όσοι μαθητές ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στο σύνολό του αποκτούν γνώσεις και κυρίως δεξιότητες,
οι οποίες θα τους βοηθήσουν αργότερα στην ανεύρεση εργασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, η «Ακαδημία Ρομποτικής ΠΑ.ΜΑΚ.» δημιούργησε, μεταξύ άλλων, δια ζώσης
σεμινάριο εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο καθηγητών κάθε συνεργαζόμενου εκπαιδευτηρίου, διάρκειας 60 ωρών.

GOLD
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B/W - NEGATIVE
EDU STANDARDS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθοδολογίας για την Εκμάθηση Αγγλικών στο πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

FAVICOM

COLOURS
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Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα προγράμματα του κέντρου αφορούν σε κύκλους σεμιναρίων των 24 και 36
ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα με καινοτόμο πρόγραμμα
σπουδών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ειδικά διαμορφωμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ενήλικα υποψηφίου. Ενδεικτικά, σε πρώτη
φάση είναι η αξιολόγηση των αναγκών και σκιαγράφηση κοινωνικών και επαγγελματικών ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών του υποψηφίου συμμετέχοντα που
αφορούν στην προσωπικότητα, ψυχολογία ή τύπο μαθητή μέσω ατομικής συνεδρίας υπό μορφή ενημέρωσης – αναγνωριστικής πρώτης επαφής με τον υποψήφιο.
Η διδασκαλία εμπεριέχει μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία ενισχύει και διευκολύνει την κατανόηση της γραμματικής και συντακτικού της Αγγλικής και επιτρέπει
στον μαθητή να εκφράζεται σωστά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, εμπνέοντας
#E2B862
#1C1C1B
σιγουριά και
αυτοπεποίθηση στον υποψήφιο
και κάνοντας τον να είναι αισιόδοξος
ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Oracle Hellas: Oracle Academy

BRONZE

Το Oracle Academy προσφέρει σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλων των βαθμίδων ένα δωρεάν και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λογισμικού,
εκπαιδευτικού υλικού, hosted τεχνολογίας, σεμιναρίων για το διδακτικό προσωπικό, τεχνικής υποστήριξης καθώς και υλικού προετοιμασίας και δυνατοτήτων
επαγγελματικών πιστοποιήσεων της Oracle, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
είτε μέσα στην τάξη είτε για μη κερδοσκοπική ακαδημαϊκή έρευνα σχετιζόμενη με
προπτυχιακά μαθήματα ή πτυχία. Στην Ελλάδα, το οικονομικό έτος 2017, το Oracle
Academy είχε 280 εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη, με πάνω από 70% των ανώτατων
ιδρυμάτων να συμμετέχουν ως μέλη, ενώ υποστηρίχθηκαν μέσω αυτών των μελών σχεδόν 53.000 σπουδαστές. Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιμορφώσεις, την
περίοδο 2011-2018, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 600 εκπαιδευτικοί από
όλη τη χώρα μέσω περισσότερων από 30 προγραμμάτων. Το ύψος της συνολικής
αξίας της επένδυσης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για το διάστημα 20122018 έχει ξεπεράσει τα $200 εκατ.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
Το Γνωσιακό συμπεριφορικό μαθησιακό δράμα συναντά το δημοτικό σχολείο
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16

Πρόκειται για μια νέα μέθοδο στον χώρο της παιδαγωγικής η οποία χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και σε μαθητές με αναπηρία. Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν δεξιότητες
που σχετίζονται με την κοινωνική επιτυχία αλλά και με μαθησιακούς στόχους στη
γλώσσα και τα μαθηματικά υποδυόμενοι κάποιον ήρωα. Πέντε μαθητές συμμετείχαν σε περίπου 30 διαφορετικές αποστολές. Οι βασικότεροι διδακτικοί στόχοι
του προγράμματος ήταν: η αντίληψη και η έκφραση συναισθημάτων, η αντίληψη
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να ακούνε τον
ομιλητή τους αλλά και να θυμούνται τα λόγια του, η γραφή, η ανάγνωση, η αντιγραφή, η ορθογραφία, οι αριθμοί, η πρόσθεση και η αφαίρεση. Κάποιες από τις
αποστολές στηρίχτηκαν στο μυθιστόρημα του συγγραφέα Πάνου Τσερόλα «Στα
ίχνη του Ντουκουζούρι» όπου αφού έγινε η συλλογή όλων των πληροφοριών για
τους ήρωες, ξεκίνησε το ταξίδι αναζητώντας το Ντουκουζούρι.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Νηπιαγωγείο Φλαμπούρου Φλώρινας, Τσελικίδου Νίκη
& 1ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου Φλώρινας, Παππά Αφροδίτη
«Χαρούμενα Ενζυμάκια»: Μια διαθεματική προσέγγιση και καινοτόμος δράση
για την Αγωγή Υγείας στο Νηπιαγωγείο
Το συγκεκριμένο σχέδιο προέκυψε από την ανάγκη ενημέρωσης των γονέων και
των παιδιών μέσα από διάφορες δραστηριότητες και την ευαισθητοποίησή τους
για θέματα υγιεινής διατροφής. Εντάσσεται επιπλέον, στην προσπάθεια αντιμετώπισης και μείωσης του φαινομένου της παχυσαρκίας και πραγματοποιήθηκε από
δύο Νηπιαγωγεία, το Νηπιαγωγείο Φλαμπούρου Φλώρινας και το 1ο Νηπιαγωγείο
Αμυνταίου Φλώρινας. Σκοπός γενικά του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, προσφέρουν βέλτιστες μαθησιακές εμπειρίες, ενθαρρύνουν τη
μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη
δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Σημαντική
ανατροφοδότηση στο θέμα έδωσε η εμπλοκή των γονέων στην προετοιμασία του
πρωινού των νηπίων, η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα νήπια των δύο σχολείων
και οι τηλεδιασκέψεις με διατροφολόγο και οδοντίατρο.
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2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς, Ξανθοπούλου Βασιλική
«Παίζουμε βιβλίο;»
Η δράση ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια να χτίζεται με σταθερά βήματα,
γνώση, αγάπη και πίστη στη δύναμη του λογοτεχνικού παιδικού βιβλίου μέσα στην
τάξη. Ως αποκλειστικό εργαλείο διδασκαλίας επιλέχθηκαν οι αναγνωστικές εμψυχώσεις με βασικό άξονα τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης και τις πραγματικές ανάγκες, κοινωνικές, συναισθηματικές, γνωστικές, της ομάδας ώστε να
διευκολύνεται, να βελτιώνεται και να νοηματοδοτείται η μαθησιακή εμπειρία των
νηπίων. Άξονας των αναγνωστικών εμψυχώσεων είναι το παιχνίδι με κέντρο το
βιβλίο, το οποίο αποτελεί βασικό κίνητρο για διάβασμα και έναν αποτελεσματικό
τρόπο για την εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο. Οι αναγνωστικές εμψυχώσεις
συνδυάζουν την απόλαυση του παιχνιδιού με την αναγκαιότητα για εμβάθυνση,
καθώς και την αξιοποίηση όλων των πτυχών του βιβλίου. Βασίζονται στη βιωματική
προσέγγιση της μάθησης, στην αξιοποίηση των αρχικών ιδεών των παιδιών, στη
θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού και στη συνειδητοποίηση της λειτουργικότητας του γραπτού λόγου.

SILVER

Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας
Ταινία μικρού μήκους: Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας… χθες, σήμερα, αύριο…
Το έργο αυτό αφορά σε δράσεις που σχετίζονται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό
του σχολείου, την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών. Μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
αφορά σε αντικείμενα όπως Μαθηματικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Θρησκευτικά,
Ιστορία κ.ά. και στη δικτύωση και σύμπραξη με άλλα σχολεία στην Ευρώπη. Για
παράδειγμα, υλοποιήθηκε δράση για τη συμμετοχή του σχολείου στον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Το σχολείο που ζήσαμε – Το σχολείο που ονειρευόμαστε» που συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το παρόν έργο αποτελεί μια κινηματογραφική αφήγηση – ταινία μικρού μήκους
με τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου και drone. Πρωταρχικός στόχος ήταν η
καταγραφή της ιστορίας του σχολείου μέσα από αρχειακό και φωτογραφικό υλικό
σε συνδυασμό με την τοπική ιστορία.
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Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ
B/W - NEGATIVE
Hydroponics

FAVICOM
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Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιλογή της υδροπονίας (hydroponics) ως θέμα διερεύνησης ξεκίνησε με σκοπό οι μαθητές να ασχοληθούν με ένα επιστημονικό θέμα, το οποίο να σχετίζεται
άμεσα με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αειφορία. Μεταξύ άλλων, έγινε
η επιλογή για την κατασκευή ενός υδροπονικού συστήματος από τους μαθητές με
βάση την open source πλατφόρμα 3Dponics. Η κατασκευή επιλέχθηκε να αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά καθημερινής χρήσης και από πλαστικά μέρη, τα
οποία εκτυπώθηκαν στους 3D printers του σχολείου. Μάλιστα, τα παιδιά της Δ’ και
της Ε’ Δημοτικού συμμετέχουν με το πρόγραμμα «Hydroponics» στο International
School Awards του British Council, όπου οι μαθητές συνεργάζονται πάνω σε κοινά projects με σχολεία άλλων χωρών. Τέλος, στόχος είναι το πρόγραμμα αυτό να
εμπλουτιστεί και να διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας μαθητές όλων των τάξεων του
#1C1C1B
Δημοτικού#E2B862
και του Γυμνασίου, με σκοπό
τη διαμόρφωση μιας ενιαίας περιβαλλοντικής αντίληψης και νοοτροπίας.

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου - 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Social, digital skills & inclusion

BRONZE

Το έργο συνεκπαίδευσης Ειδικής και Γενικής Αγωγής, του τμήματος Στ1 του 2ου
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου με το τμήμα Στ1 του 27ου Δημοτικού Σχολείου
Βόλου με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τη γιαγιά στο Διαδίκτυο» είχε στόχο την ανάπτυξη
συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, αξιοποίησης ΤΠΕ, επικοινωνίας και δικτύωσης. Επίσης, επιδίωκε τη στήριξη και ενίσχυση των δεσμών κοινωνικού - οικογενειακού περιβάλλοντος με το σχολείο, ένα ανοιχτό σχολείο για όλους
(inclusion), ενδυναμώνοντας τις σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης των γονέων
των 2 σχολείων. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά σε μικτές ομάδες των
2 τμημάτων και η ομαδική εργασία συνεχίστηκε στο θεατρικό παιχνίδι αλλά και
στην κινηματογράφηση της ταινίας. Τα παιδιά αποφάσισαν να γίνουν πρεσβευτές
του Ασφαλούς Διαδικτύου και κοινοποίησαν στο κοντινό τους περιβάλλον τις γνώσεις και εμπειρίες τους. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους δημιούργησαν μια
ταινία βάζοντας την τρίτη ηλικία σε διαδικτυακές περιπέτειες.

3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας
Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού

BRONZE
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Το Φεστιβάλ αφορά σε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων, οι
οποίες καλύπτουν τομείς των μαθησιακών αναγκών και της φυσιολογικής λειτουργίας των παιδιών, όπως βιωματικές προσεγγίσεις, συνεργατικά πρότζεκτ, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τέχνες, αθλητισμό και επιστημονικές ομιλίες, εντός και εκτός
σχολείου. Ως μέθοδοι διάχυσης χρησιμοποιήθηκαν οι συζητήσεις, τα απολογιστικά φύλλα, το φωτογραφικό υλικό, εκθέσεις με έργα των παιδιών και η συμμετοχή
των μαθητών στις δράσεις. Το τριήμερο κορύφωσης του φεστιβάλ περιελάμβανε
θέατρο, κινηματογράφο, παιχνίδια, σπορ, ροκ συναυλία, τελετή αποφοίτων, με τη
συμμετοχή πολλών μελών της ευρύτερης κοινωνίας μέσα από 22 σπονδυλωτές
δράσεις με συμμετοχή όλων των μαθητών. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές ήταν ραδιοφωνική εκπομπή με τα παραδοσιακά επαγγέλματα της πόλης, βόλτα στην πόλη
της Άμφισσας, επίσκεψη στην παραδοσιακή συνοικία της Χάρμαινας, επιστημονικές ομιλίες για την ακοή, την υγιεινή των αυτιών και το παθητικό κάπνισμα και
εκδρομή με λεωφορεία στα περιφερειακά αξιοθέατα της πόλης.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας
Technology Escape Room
Το Technology Escape Room δημιουργήθηκε από καθηγητές και μαθητές στο
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών παιχνιδοποίησης - gamification στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχεδιάστηκε
χρησιμοποιώντας κουίζ, αλγόριθμους, προβλήματα προγραμματισμού, μαθηματικών, ποιημάτων και πειραμάτων φυσικής, χημείας και ηλεκτρομαγνητισμού. Η
προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν τέτοια ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν νέες
γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές για
90 λεπτά ταξίδεψαν στον κόσμο της επιστήμης, έμαθαν για εφευρέτες και επιστήμονες, συνεργάστηκαν και προσπάθησαν να φτάσουν στην τελική λύση που
τους έδωσε την ικανοποίηση της επιτυχίας. Οι μαθητές, μεταξύ άλλων, απέκτησαν
γνώσεις και εμπειρία μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της
ομάδας ενώ ο καθηγητής από την πλευρά του, κέρδισε εμπειρία μέσω της δημιουργίας ενός πρωτοποριακού χώρου διαφυγής για τις ανάγκες της εισαγωγής του
παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου – Γυμνάσιο
Τρισδιάστατη εμπειρία 360 μοιρών
Η 3D Design ομάδα προσφέρει στον μαθητή του Γυμνασίου τη δυνατότητα εκμάθησης τρισδιάστατου σχεδιασμού. Πρόκειται για ένα επαγγελματικό πρόγραμμα
σχεδίασης στερεών-στιβαρών αντικειμένων. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται
το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και τις επιφάνειες των αντικειμένων σε τρισδιάστατο χώρο. Παράλληλα, ενημερώνονται για μαθηματικές έννοιες τις οποίες
ακόμα δεν έχουν διδαχθεί. Για παράδειγμα, η χρήση αρνητικών αριθμών από το Α΄
τρίμηνο της Α΄ γυμνασίου. Οι μαθητές μετατρέπουν τις δισδιάστατες επιφάνειες σε
τρισδιάστατες. Στα τρισδιάστατα αντικείμενα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα παρέμβασης στις όψεις του αντικειμένου προσθέτοντας υλικά της αρεσκείας
(ξύλο, μέταλλο, γυαλί κ.ά.). Το εν λόγω λογισμικό προσφέρεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εκμάθηση στηρίζεται εξ ολοκλήρου στα εβδομαδιαία μαθήματα που πραγματοποιούνται στα Εκπαιδευτήρια. Η καινοτομία του έργου έγκειται
στη μετουσίωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του περιβάλλοντος χώρου (κιόσκι,
γήπεδα, σκάλες και επίπεδα) σε εκτυπώσιμα αντικείμενα κλίμακας 1:100.
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Εκπαιδευτήρια Δούκα
«Math and Art in Athens», ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μάθησης
Σε όλους τους μαθητές διανεμήθηκε το βιβλίο «ΣΥΝ-ΜΕΤΡΙΑ από τα μαθηματικά
στην τέχνη και αντιστρόφως» και κλήθηκαν να ασχοληθούν με τη συμμετρία, όπως
αυτή εμφανίζεται στην τέχνη. Συμμετρία σε ζωφόρους (Γ’ Γυμνασίου), συμμετρία
στα έργα του Escher (Α’ Λυκείου), κανονικά πολύγωνα και πλακοστρώσεις (Β’ Λυκείου) και Συμμετρία στις τρεις διαστάσεις και στα πλατωνικά στερεά (ΙΒ). Το έργο
αυτό σχηματοποίησε μια ιεράρχηση εκπαιδευτικών στόχων που αναπαρίσταται ως:
Γνώση - Κατανόηση - Ανάλυση - Σύνθεση - Δημιουργία, με αξιολόγηση σε κάθε
στάδιο και συνεχή ανατροφοδότηση. Η περιήγηση μεταξύ των σταδίων γίνεται
αναπτύσσοντας συγχρόνως με την κατάκτηση της γνώσης και δεξιότητες αλλά και
αξίες για το πώς πρέπει να λειτουργούμε ως ομάδα. Η δημιουργική εφαρμογή των
γνώσεων μέσω της επεξεργασίας ενός ανοικτού προβλήματος, υιοθέτηση πρακτικών ανάλυσης και ελέγχου και τελικά επανατροφοδότησης, ώστε να βρεθεί η
βέλτιστη λύση, οδήγησε σε ένα νέο πρότυπο δημιουργίας της γνώσης.

GOLD

19

B/W - NEGATIVE
Σχολικός Σύμβουλος Μουσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Κρήτης κ. Κωνσταντίνος Δροσουλάκης
Project KOA I & II, σε συνεργασία των Μουσικών Σχολείων Κρήτης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAVICOM

Το project KOA I & II αποτελεί το πρώτο από τα 5 «βήματα» ενός στρατηγικού σχεδιασμού που εκπονήθηκε από το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Μουσικών της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, με στόχο την επίτευξη ευρείας
αναγνώρισης της θέσης των Μουσικών Σχολείων από την τοπική κοινωνία, και την
αύξηση κατά 40-50% του υποψήφιου για φοίτηση μαθητικού πληθυσμού. Αιτία για
τον σχεδιασμό αποτέλεσε ότι τα Μουσικά Σχολεία του Νησιού, είχαν υποβιβαστεί
στη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών με αποτέλεσμα τη μειωμένη ζήτηση. Σύμφωνα με την πρόταση-ιδέα «Τραίνο», το κουαρτέτο εγχόρδων της ΚΟΑ, υλοποίησε
ένα πρόγραμμα διάρκειας εννέα ημερών, με 3μερη παραμονή σε κάθε πόλη όπου
λειτουργεί #E2B862
Μουσικό Σχολείο και διενέργεια
εντός των εγκαταστάσεων των σχολεί#1C1C1B
ων δωρεάν worshops για συμφωνικά έγχορδα, ανοιχτά για όλους τους μαθητές,
σπουδαστές, καθηγητές και επαγγελματίες του νομού. Καινοτομία της πρότασης
αποτελεί ότι, στην τελική συναυλία, θα καλούνταν επιπλέον οι συμμετέχοντες της
1ης και 2ης αντίστοιχα.

COLOURS

SILVER

Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση
Meet the world

SILVER

Στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσουν οι μαθητές πως η γνώση αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεπίδρασης, συνεργατικότητας, εκμαίευσης της πληροφορίας, άσκησης πολλαπλών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι
μαθητές έρχονται σε επαφή μέσω διαθεματικής προσέγγισης με διαφορετικούς
πολιτισμούς. Το πρόγραμμα διατρέχει όλο το σχολικό έτος και ολοκληρώνεται με
τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ στη λήξη του διδακτικού έτους. Ξεκίνησε με την
Αφρική, ακολούθησε η Λατινική Αμερική και φέτος ήταν η σειρά της Κίνας. Οι
μαθητές παρακολουθούν διαλέξεις ειδικών, κάνουν τη δική τους έρευνα και συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια, ώστε να εμβαθύνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του επιλεγμένου θέματος. Η ολοκλήρωση του προγράμματος
απαιτεί ακριβή σχεδιασμό και εκτενή προετοιμασία του συνόλου της σχολικής κοινότητας καθώς και εξωσχολικών φορέων, όπως της τοπικής κοινωνίας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, πολιτιστικών συλλόγων και κοινοτήτων ξένων υπηκόων κ.ά.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
(TUC TIE Lab), Δήμος Αθηναίων, Athens Partnership, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Πρόγραμμα Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα (ΕΜΚ) / Designed for Better Learning (DfBL)
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Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων που συνδυάζει τη λειτουργική
επισκευή σχολικών κτιρίων με την ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, τη
συμμετοχική ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership. Από
τον Απρίλιο του 2016 μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί σε 24 σχολεία, ωφελώντας
περισσότερους από 3.700 μαθητές και 430 εκπαιδευτικούς. Συνδυάζοντας αρχιτεκτονικές και παιδαγωγικές παραμέτρους, το πρόγραμμα συμβάλλει σε τέσσερα
σημεία: στην ενίσχυση και αναβάθμιση της εικόνας του δημόσιου σχολείου, στη
βελτίωση της χρήσης του σχολικού χώρου προς την κατεύθυνση ενός ωφέλιμου
τόπου μάθησης με ενισχυμένα χωρικά χαρακτηριστικά που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών επάνω στους άξονες Εκπαίδευση-Τεχνολογία-Αρχιτεκτονική και στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας «σχολική κοινότητα».

Panorama of Best Practices in Greek Education
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
«Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!»- Πρότυπη βιωματική εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής στην ενσυναίσθηση
Στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε ένα βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενσυναίσθηση με τίτλο
«Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!» το οποίο έχει διάρκεια εξήντα ώρες και περιλαμβάνει
θεωρία, προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η καινοτομία του προγράμματος συνδυάζει τις αρχές μιας ψυχοθεραπευτικής μεθόδου με τη βιωματική
μάθηση γύρω από τον άξονα της Προσωποκεντρικής Ιατρικής. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά βιωματικές ασκήσεις όπως τα παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης, ομάδες συνάντησης, μελέτες
περίπτωσης, τεχνικές λήψης ιστορικού, μεταφορά άσχημων νέων, ασκήσεις μη
λεκτικής επικοινωνίας, κλινικά σενάρια, λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση. Επιπλέον χρησιμοποιούνται βιωματικές ασκήσεις μέσω τέχνης και μέσω παιχνιδιού.
Οι εξήντα διδακτικές ώρες εκπαίδευσης χωρίζονται σε τρία εκπαιδευτικά τριήμερα
τα οποία πραγματοποιούνται με απόσταση ενός περίπου μήνα. Η ενσυναίσθηση
διδάσκεται ως φιλοσοφία και ως ένας νέος τρόπος ύπαρξης.
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Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημιουργώντας σύνδεση με καιρούς μετάβασης
Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο βασισμένο στη Συστημική - Διαλεκτική
Προσέγγιση όπου οι συμμετέχοντες ενδυναμώνονται και ανακαλύπτουν τον φοιτητικό τους ρόλο. Οι εκπαιδευτές λειτουργούν και αυτοί σαν ομάδα, των οποίων
η διάδραση και η σχέση λειτουργεί ως εκπαιδευτικό πρότυπο για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Αθηναϊκού Κέντρου
Μελέτης Ανθρώπου και συγκεκριμένα του σεμιναρίου στη Διεργασία Ομάδας και
περιελάμβανε 6 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η «από κοινού» διαμόρφωση
του περιεχομένου που «διδάσκεται» είναι χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης,
στην οποία οι εκπαιδευτές δεν εμφανίζονται ως κάτοχοι συγκεκριμένης γνώσης
που πρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές, αλλά είναι «ανοικτοί» να καταλάβουν τη
φάση στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε ομάδα, να ακούσουν τις ανάγκες της και να
προσαρμόσουν ανάλογα τις βιωματικές ασκήσεις που προτείνουν. Η προσέγγιση
ζητά από τους συμμετέχοντες ενεργή εμπλοκή, κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων, αναστοχασμό και σύνθεση διαφορετικών φωνών.
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ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση
SO EASY
Κάθε μάθημα μία μοναδική SO EASY εμπειρία!
Όλα τα τμήματα στον οργανισμό SO EASY είναι αυστηρά ολιγομελή (έως 8 άτομα) επιτρέποντας τον συνδυασμό της ατομικής προσέγγισης και της διάδρασης
της ομάδας. Όλες οι αίθουσες είναι σχεδιασμένες στη φιλοσοφία της ύπαρξης
ενός οβάλ τραπεζιού γύρω από το οποίο κάθονται σπουδαστές και καθηγητής.
Επιπλέον, τα τμήματα είναι απόλυτα ομοιογενή ως προς την ηλικία, τον στόχο και
το επίπεδο σπουδών. Παράλληλα, μέσα από τη μέθοδο So Easy που βασίζεται στη
βιωματική και θεματική μάθηση, οι σπουδαστές ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις
αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους ολοκληρωμένα. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούν
διαφορετικές «νοημοσύνες» μέσα στην τάξη προκειμένου να βιώσουν τη γλώσσα
από μέσα. Oι μαθητές λαμβάνουν ερεθίσματα από τον πραγματικό κόσμο, δημιουργούν projects με απλά/φυσικά υλικά, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να
λειτουργούν ομαδικά, εξελίσσουν την ευγενή άμιλλα και λύνουν προβλήματα με
κριτική σκέψη. Τέλος, ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει επενδύσει σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία.
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B/W - NEGATIVE
KYRIAKIDOU DOWNTOWN - Σύγχρονο κέντρο γλώσσας Κυριακίδου
EDUTAINMENT: Εργαστήρια βιωματικής εξάσκησης αγγλικής γλώσσας

FAVICOM

COLOURS

BRONZE

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα «edutainment» αποτελείται από αυτοτελείς τετράωρες ενότητες,
οι οποίες είναι διαμορφωμένες γλωσσικά ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο
των παιδιών που συμμετέχουν. Σε κάποιες από αυτές τις ενότητες, τα παιδιά ταξιδεύουν σε γνωστές πόλεις και χώρες του αγγλόφωνου κόσμου, όπως Λονδίνο,
Νέα Υόρκη, Αυστραλία, για τις οποίες μαθαίνουν πληροφορίες και ενδιαφέροντα
στοιχεία πολιτισμού μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες με τη
χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Για παράδειγμα, «προσγειώνονται» ως ομάδα στο
Λονδίνο, χωρίζονται σε υποομάδες και η καθεμία παίρνει πληροφορίες για κάποιο αξιοθέατο. Επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν και παρουσιάζουν
στο σύνολο της ομάδας το αξιοθέατό τους, προσπαθώντας να τους πείσουν να το
επισκεφθούν. Μεταξύ άλλων, μέσα από θεατρικό παιχνίδι, κάνουν εξάσκηση της
#E2B862
#1C1C1B
γλώσσας που
χρειάζονται στο εστιατόριο
υιοθετώντας διάφορους ρόλους, όπως
του θυμωμένου πελάτη, του αγενή σερβιτόρου, του Ιάπωνα τουρίστα.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης – Μαρουλής Δημήτρης
Αξιολόγηση μαθησιακής απόδοσης & επίδοσης με τη χρήση του εργαλείου «EXCELLENT»

BRONZE

To Excellent στηρίζεται στη διαδικασία της «συνεχούς αξιολόγησης πεδίου» που
σημαίνει ότι αξιολογεί τον μαθητή μέσα στο μάθημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αποτελείται από δέκα παραμέτρους που μοιράζονται σε πέντε γλωσσολογικές και πέντε μη-γλωσσολογικές. Ενδεικτικά, οι μαθητές αξιολογούνται με την
αριθμητική απεικόνιση συγκεκριμένων descriptors που οι εκπαιδευτικοί μετά από
κατάρτιση και εκπαίδευση χρησιμοποιούν. Το εργαλείο αποτελείται από μια σειρά άλλων βοηθημάτων όπως η ανίχνευση του μαθησιακού προφίλ, οι κατάλογοι
απόδοσης και επίδοσης και οι λίστες των έργων ή εργασιών που οι μαθητές έχουν
παράξει. Στο τέλος της εβδμομάδας, οι εκπαιδευτικοί συζητούν για την απόδοση
των μαθητών και τους δίνουν χρόνο να σημειώσουν την αυτο-αξιολόγησή τους.
Κατόπιν, οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν τους βαθμούς που περιγράφουν την απόδοση και επίδοση και επιστρέφουν το εργαλείο στους μαθητές για αναστοχασμό και
συζήτηση με τους γονείς που υπογράφουν συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στη
συνολική μαθησιακή διαδικασία.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΚΟ
Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο eduACT
«Ανακαλύπτοντας τη γνώση αναδεικνύονται ηγέτες»
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Η eduACT είναι ένα Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, με σκοπό να
προωθήσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, αναδεικνύοντας με αυτόν τον
τρόπο τα ταλέντα των νέων παιδιών. Το βασικό έργο του οργανισμού περιλαμβάνει εκπαιδευτικά workshops για παιδιά και νέους που αφορούν στο «cluster
S.T.R.E.A.M. (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics)». Οι
Διαγωνισμοί «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας FIRST®LEGO®
League & FIRST®LEGO® League Jr.», και τα καινοτόμα προγράμματα «ρομποτική
για όλους», «STEAM yourself with FLL», «Sea, Sun+Fun Robotics Camp» αποτελούν ενδεικτικές δράσεις του οργανισμού. Με πρωτοβουλίες όπως αυτές, στηρίζονται επιπροσθέτως παιδιά ΑμεΑ καθώς και προσφυγόπουλα που συμμετέχουν σε
αυτές, είτε δημιουργώντας τη δική τους ομάδα είτε ως εθελοντές. Τέλος, η eduACT
υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά». Σκοπός του είναι μέσα από τις επισκέψεις σχολείων, τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη ρομποτική και την τεχνολογία,
μέσα από την έρευνα, το παιχνίδι και την κατασκευή αυτόνομων ρομπότ.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επιχείρηση
RDC Informatics
MySchoolApp – Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Μέσα από την επαφή της RDC Informatics με τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφηκε η ανάγκη χρήσης εφαρμογής για κινητές συσκευές. Στο πλαίσιο
αυτό, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η σειρά εφαρμογών MySchoolApp. Πρόκειται
για ένα καινοτόμο «cross-platform γεννήτορα branded εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα», ανεπτυγμένο με εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού τελευταίας γενιάς. Ο όρος
«cross platform» σημαίνει ότι παράγονται δύο mobile εφαρμογές, μία για το λειτουργικό σύστημα Android και μία για λειτουργικό σύστημα iOS. Ο όρος «branded»
υποδεικνύει ότι κάθε φροντιστήριο λαμβάνει δύο εφαρμογές αποκλειστικά κατασκευασμένες για αυτό, προσαρμοσμένες στην εταιρική εικόνα του. Διακρίνονται
επίσης δύο εναλλακτικές εκδόσεις Basic και Advanced. Μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή έχει ενσωματωθεί μηχανισμός άμεσης ενημέρωσης όπου τα στελέχη διοίκησης ενός φροντιστηρίου μπορούν να αποστείλουν οποτεδήποτε επιθυμούν ενημερωτικά μηνύματα σε όλους τους χρήστες που έχουν «κατεβάσει» την εφαρμογή.
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ΨΗΦΙΑΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Αειφόρο σχολείο
Το Νηπιαγωγείο Κληματιάς επικεντρώνεται στην υλοποίηση εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής δράσης με άξονες τις μαθησιακές περιοχές της Αειφόρου Εκπαίδευσης
και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας μέσα
από την ψηφιακή τεχνολογία. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ως μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η έρευνα δράσης, η μελέτη πεδίου και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η
χρήση, της εκπαιδευτικής σειράς LEGO education WeDo 2.0, λογισμικών ανοιχτού
και κλειστού τύπου, κ.ά. Ενδεικτικά, τα παιδιά γνωρίζουν βιωματικά τα «τοπόσημα»
της περιοχής τους, δημιουργούν το δικό τους περιβαλλοντικό, ιστορικό και πολιτισμικό μονοπάτι και με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών παρατηρούν μέσω δορυφορικών εικόνων και χαρτών την εικονική, ηλεκτρονική αναπαράστασή τους.
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Σωτήρης Γεωργίου – 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
SchoolAR, η «αναβάθμιση» των σχολικών βιβλίων
Η SchoolAR είναι μία εκπαιδευτική εφαρμογή που προσπαθεί να ανανεώσει το
ενδιαφέρον των μαθητών για τα σχολικά βιβλία δίνοντας τους μια νέα διάσταση
μάθησης και λειτουργεί συνδυαστικά με αυτά. Μπαίνοντας στο κεντρικό μενού της
εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα να πληροφορηθούμε για το ποιες σελίδες (ΣελίδεςAR) του σχολικού βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακό υλικό. Εν συνεχεία, ο
χρήστης επιλέγει την ΚάμεραAR από το αρχικό μενού της εφαρμογής και στοχεύει
τη σελίδα του βιβλίου. Ο μηχανισμός αναγνώρισης της εφαρμογής προβάλει στην
οθόνη της κινητής συσκευής το ψηφιακό υλικό που μπορεί να είναι 3D αντικείμενα
ή χρήσιμα βίντεο, πάντα σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος. Σημειώνεται
ότι τα βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας αναπτύσσονται ραγδαία και μπορούν
να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζοντας τα σχολικά εγχειρίδια δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές.

GOLD
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B/W - NEGATIVE
Δημοτικό Σχολείο Μικρόπολης
Ομάδα Mikrorobots, καινοτόμο & σύγχρονο μαθησιακό αντικείμενο & ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας

FAVICOM

COLOURS

GOLD

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο καθώς εισάγει την ευρύτερη μεθοδολογία του STEM στη μαθησιακή διαδικασία. Η ομάδα
Mikrorobots αποτελούνταν από 5 μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης. Συγκεκριμένα,
στο διάστημα των πέντε μηνών οι μαθητές γνώρισαν ένα νέο και καινοτόμο αντικείμενο αυτό της εκπαιδευτικής σειράς για μαθητές Δημοτικού της Lego, με βάση το
οποίο μπορούν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν το δικό τους ρομπότ.
Παράλληλα, εξασκήθηκαν στον προγραμματισμό, έμαθαν να συνεργάζονται, να
επιλύουν προβλήματα και να υπάρχει διαρκώς μια ανατροφοδότηση. Το θέμα του
Διαγωνισμού που συμμετείχαν ήταν «Ο Εποικισμός του Άρη» και η συγκεκριμένη
ομάδα κατασκεύασε ένα ρομπότ γεωτρύπανο το οποίο ήταν πλήρως αυτοματοποιημένο. Μάλιστα, το ρομπότ με τη βοήθεια του αισθητήρα απόστασης ακολουθού#E2B862
σε την πορεία
της μαύρης γραμμής #1C1C1B
και μόλις ο αισθητήρας αναγνώριζε άλλο χρώμα το ρομπότ σταματούσε και ξεκινούσε ο βραχίονας του τρυπανιού να κινείται.

Νέα Γενιά Ζηρίδη
Καλλιεργώντας Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες μέσα από την Ψηφιακή Εκπαίδευση

GOLD

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ομάδας ΕΨΤΕΚΑ, είναι η ανεύρεση Ερευνητικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και
άλλους φορείς. Έτσι, στο πλαίσιο του Erasmus+ εγκρίθηκε η πρόταση της Νέας
Γενιάς Ζηρίδη για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Augmented and
Virtual Reality in Education» που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017. Η Νέα Γενιά
Ζηρίδη είναι συντονίστρια και συνεργάζεται με το IMS στη Λεμεσσό, το Paz de
Ziganda Ikastola στην Ισπανία και το Istituto Comprensivo Panicale Tavernelle
στην Ιταλία. Μεταξύ άλλων, η Νέα Γενιά Ζηρίδη έχει ενσωματώσει με επιτυχία
το iPad, σαν ψηφιακό εργαλείο, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος του iPad
School είναι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών,
όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η έρευνα, η σφαιρική και κριτική σκέψη
καθώς και η συνεργασία και η ομαδικότητα μέσα από τις μοναδικές δυνατότητες
που προσφέρουν τα iPads.

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας
Ψηφιακή Τάξη – Μια τάξη για όλους!

SILVER
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Η Ψηφιακή Τάξη είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος που αφορά στην οργάνωση
και υποστήριξη των μαθημάτων της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης δημοτικού στο διαδίκτυο όπου
οι μαθητές μπορούν να μελετούν αυτόνομα και αποτελεσματικά, από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μαθήματα, κείμενα, εικόνες, video, παρουσιάσεις,
εφαρμογές, παιχνίδια, quiz, διαδραστικές ασκήσεις, προσομοιώσεις, βιντεομαθήματα, φύλλα εργασίας κ.ά. Προσφέρεται δωρεάν και είναι προσβάσιμο από
οποιαδήποτε συσκευή. Τα εργαλεία που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ονομάζονται «εργαλεία συγγραφής» (authoring tools) και καθιστούν δυνατή
την παραγωγή πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών. Τα κυριότερα προγράμματα που χρησιμοποιεί το σχολείο για να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό είναι: PowerPoint, iSpring Suite, Articulate Engage, Articulate Storyline, Adobe
Illustrator κ.ά. Η Ψηφιακή Τάξη φιλοξενείται από την Weebly, μία πλατφόρμα για
τη δημιουργία ιστοσελίδας και blog.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
«Προσεγγίζοντας ολιστικά το ψηφιακό σχολείο…», μία παιδαγωγικά σχεδιασμένη στρατηγική
Στα Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη ακολουθείται ολοκληρωμένο μοντέλο για την
ένταξη των ΤΠΕ διαμορφώνοντας την ψηφιακή φιλοσοφία με σχέδια μαθήματος
και εκπαιδευτικά σενάρια και αξιοποιούνται οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μάθησης. Η ψηφιακή εκπαίδευση του σχολείου οικοδομείται σε 6 πυλώνες: α) Διαδραστικοί πίνακες, β) Εφαρμογές του 1:1 (ONE LAPTOP PER CHILD), γ) Πλατφόρμα
Ηλεκτρονικής Μάθησης (LMS), δ) Δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών σεναρίων με
αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων, ε) Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τάξης και στ) Ψηφιακή Εκπαίδευση Ενήλικων. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται το μοντέλο ADDIE (Ανάλυση αναγκών, Σχεδιασμός Ανάπτυξη,
Εφαρμογή, Αξιολόγηση). Παράλληλα, σε όλο το Δημοτικό, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εργαλεία που τους βοηθούν να οργανώσουν το μάθημά τους, όπως αυτό
του ONE-NOTE που δίνει τη δυνατότητα σημειώσεων πάνω στο σχολικό βιβλίο και
μετέπειτα διαμοιρασμού. Τέλος, οι γονείς επιμορφώνονται μέσα από course του
LMS για διάφορα παιδαγωγικά θέματα, όπως η διαχείριση του άγχους.

SILVER

Κινηματογραφικό εργαστήρι 13ου Δημοτικού σχολείου Σερρών, Λατίνης Ανδρέας
Ψηφιακή αποτύπωση συναισθημάτων
Το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων» εφαρμόζεται στη σχολική
μονάδα από μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Οι στόχοι αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών, στην υποστήριξη συνομηλίκων,
στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης μαθητών και στη μείωση βίαιων- αντικοινωνικών συμπεριφορών. Στο πλαίσιο των δράσεων, το κινηματογραφικό εργαστήρι
του σχολείου δημιούργησε την ταινία «κάνε το καλό και ρίξτο στο κινητό». Πρωταγωνιστής της δράσης είναι ένα «ιδιαίτερο» κινητό που παραδίδει αρνητικά μηνύματα σε
μαθητές του σχολείου. Με την παρέμβαση μαθητών γίνεται Gentlephone παραδίδοντας θετικά μηνύματα. Το περιεχόμενο διαγωνισμού για την ανάπτυξη εφαρμογής
με digital τρόπο ψηφιοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια διαμεσολάβησης με τη χρήση
του google forms μέσα στην ψηφιακή τάξη του σχολείου. Το Gentlephone δίνει τη
δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν ανώνυμα τα συναισθήματά τους όπως
διαμορφώνονται στη διάρκεια της καθημερινότητάς τους στο σχολείο.

BRONZE

ΨΗΦΙΑΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου
Αφήγηση, διαθεματικότητα & διδασκαλία χώρο-χρονικών διαδικασιών μέσω των νέων τεχνολογιών
Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων είναι να δραματοποιείται η αφήγηση και να οπτικοποιείται η αναπαράσταση πολύπλοκων χώρο-χρονικών διαδικασιών, με τρόπο
φυσικό και ελκυστικό, μέσω της τεχνολογίας. Έτσι στην εκπαιδευτική διαδικασία
ενσωματώνονται σύγχρονες εκπαιδευτικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί
από το εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Πολυμέσων (TUC/MUSIC) του Πολυτεχνείου Κρήτης, με το οποίο συνεργαζονται
τα Εκπαιδευτήρια σε επίπεδο σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων και εφαρμογών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διαθεματικό σχέδιο
δράσης με το οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος MultiLib. Οι μαθητές αξιοποίησαν το ψηφιακό θέατρο
σκιών eShadow για τη δραματοποίηση του αρμένικου παραμυθιού «Ο άμυαλος
άνθρωπος». Το παραμύθι επιλέχθηκε μαζί με άλλες 23 ιστορίες από 12 χώρες
για να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που προωθούν τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία.
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B/W - NEGATIVE
ΨΗΦΙΑΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Φροντιστήρια ΧΡΟΝΟΣ
Η ψηφιακή μας οικογένεια: Μαζί στη μάθηση

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAVICOM

Τη στιγμή της εγγραφής του, κάθε μαθητής στο Φροντιστήριο αποκτά το δικό του
email, το οποίο θα τον συνοδεύει όλα τα χρόνια της φοίτησής του. Επίσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, μέσω του Ημερολογίου τους, κάθε προγραμματισμένη δραστηριότητα
που τους αφορά, όπως είναι η Ενισχυτική Διδασκαλία, τα Workshops, τα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα, είτε τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα, Φύλλα Εργασίας
ή Εργαστήρια Μαθηματικών/Φυσικής. Σε περίπτωση απουσίας τους, οι μαθητές
ενημερώνονται για τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος που έχασαν, καθώς και
τα καθήκοντά
τους για το επόμενο#1C1C1B
μάθημα. Τέλος, ελέγχουν την πρόοδό τους,
#E2B862
ενημερώνονται για τις απαντήσεις και τη βαθμολογία των διαγωνισμάτων τους, σε
συνδυασμό με τις παρατηρήσεις των καθηγητών τους. Μέσα από το περιβάλλον
του Portal, οι χρήστες μεταφέρονται στο περιβάλλον Microsoft Office 365. Μέσω
των παραδοσιακών εφαρμογών Word, Excel, PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν
να συνεργάζονται με καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

COLOURS
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ΨΗΦΙΑΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Επιχείρηση
Smarteching Education – Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης και συνεργασίας εκπαιδευτών για μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

GOLD

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Smarteching
Education τροφοδοτούν τα εκπαιδευτήρια του δικτύου συνεργατών τους με προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής τα οποία αφορούν ηλικίες από 6 έως 16
ετών. Η ερευνητική ομάδα πίσω από τα προγράμματα μεριμνά ώστε οι μαθησιακοί
στόχοι κάθε μαθήματος να συμβαδίζουν με το επίπεδο γνώσης που λαμβάνουν
οι μαθητές από το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, με σκοπό αυτές οι γνώσεις να
ενισχύονται και να εμπλουτίζονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι μαθητές που ξεκινούν τα μαθήματα από τις μικρές τάξεις του δημοτικού έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν 16 τετραμηνιαίους κύκλους μαθημάτων σε διάστημα 8 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, η «Ακαδημία Ρομποτικής ΠΑ.ΜΑΚ.» δημιούργησε,
ενδεικτικά, δια ζώσης σεμινάριο εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο καθηγητών κάθε
συνεργαζόμενου εκπαιδευτηρίου, διάρκειας 60 ωρών, μέσω του οποίου καθίστανται ικανοί να υλοποιούν με τα ίδια αποτελέσματα τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Oracle Hellas: Oracle Academy
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Το Oracle Academy προσφέρει σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλων των βαθμίδων ένα δωρεάν και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λογισμικού,
εκπαιδευτικού υλικού, hosted τεχνολογίας, σεμιναρίων για το διδακτικό προσωπικό, τεχνικής υποστήριξης καθώς και υλικού προετοιμασίας και δυνατοτήτων
επαγγελματικών πιστοποιήσεων της Oracle, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
είτε μέσα στην τάξη είτε για μη κερδοσκοπική ακαδημαϊκή έρευνα σχετιζόμενη με
προπτυχιακά μαθήματα ή πτυχία. Στην Ελλάδα, το οικονομικό έτος 2017 το Oracle
Academy είχε 280 εκπαιδευτικά ιδρύματα μέλη, με πάνω από 70% των ανώτατων ιδρυμάτων να συμμετέχουν ως μέλη, ενώ υποστηρίχτηκαν μέσω αυτών των
μελών σχεδόν 53.000 σπουδαστές. Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιμορφώσεις,
την περίοδο 2011-2018, έχουν επιμορφωθεί περισσότεροι από 600 εκπαιδευτικοί
από όλη τη χώρα μέσω περισσότερων από 30 επιμορφώσεων. Το ύψος της συνολικής αξίας της επένδυσης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω του Oracle
Academy, για το διάστημα 2012-2018 έχει ξεπεράσει τα $200 εκατ.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Eurobank S.A.
Κουμπαρούπολη App
Η «Κουμπαρούπολη» είναι μια δωρεάν διαδραστική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού που ανέπτυξε η Eurobank και βοηθά τους γονείς να
διδάξουν στα παιδιά την αξία της αποταμίευσης. Το παιδί μαθαίνει την αξία της
αποταμίευσης θέτοντας στόχους και προσπαθώντας να τους εκπληρώσει. Η δημιουργία της εφαρμογής έχει βασιστεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές αρχές που
υποστηρίζουν τη βιωματική μάθηση και καλλιεργεί τον οικονομικό γραμματισμό
και προάγει τη διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες με την υποστήριξη των γονέων. Η εφαρμογή προβλέπει το παιδί να διαθέτει αρκετή αυτονομία ώστε να σχεδιάζει και να ονειρεύεται. Προβλέπει όμως
την καθοδήγηση του γονιού, με τρόπο θετικό και παιδαγωγικά άρτιο σε θέματα
οικονομικής διαχείρισης. Στην Κουμπαρούπολη το παιδί βάζει στόχους με τη μορφή επιθυμιών και προγραμματίζει τα οικονομικά του, ενώ παράλληλα εκτίθεται σε
οικονομικές έννοιες με τρόπο ευχάριστο και παιδαγωγικά αξιόπιστο.
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RDC Informatics – Schoolnet
Το σύστημα Ψηφιακής Εκπαίδευσης LEARN DIGITAL
Το σύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης LEARN DIGITAL είναι ένα καινοτόμο σύστημα
εκμάθησης και διδασκαλίας για μαθητές Α-βάθμιας και Β-βάθμιας εκπαίδευσης.
Σχεδιάστηκε βασισμένο σε μία καινοτόμα αρχιτεκτονική 4 διαδικτυακών πυλών
με τεχνολογία αιχμής στον χώρο του e-learning και του e-business, με την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου της Schoolnet. Κάθε εκπαιδευτικός
οργανισμός έχει την ευελιξία να ενσωματώσει το ψηφιακό περιεχόμενο του συστήματος LEARN DIGITAL στη λειτουργία του σχεδιάζοντας και προσφέροντας
νέα πακέτα εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδυάζουν παραδοσιακές και ψηφιακές μεθόδους εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται όλα τα είδη πολυμεσικού περιεχομένου (γραφικά, animations, βίντεο) για τη διεξοδική παρουσίαση φαινομένων
και θεμάτων όπου υπάρχει ανάγκη. Το υλικό ενημερώνεται και επικαιροποιείται
διαρκώς ακολουθώντας στενά τις όποιες αλλαγές του Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Συστήματος κατ’ έτος. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου αναπτύχθηκε
μία πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης με τέσσερις διαφορετικές πύλες, έτοιμες
να υποστηρίξουν χρήστες με οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή και οποιοδήποτε
browser (Responsive Design).
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ΓΑΛΟΥΧΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Στοχευμένες δράσεις ανά βαθμίδα για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θεωρούν ότι κάθε παιδί μπορεί να αναλάβει στη ζωή
του να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, αρκεί να αποκτήσει και να αναπτύξει τις ηγετικές του ικανότητες. Για την καλλιέργεια των ηγετικών ικανοτήτων σε κάθε βαθμίδα
υπάρχει σχετική στοχοθεσία που επιτυγχάνεται μέσα από στοχευμένες δράσεις.
Για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού, υλοποιείται η δράση «Γνώρισε μας τον φίλο σου» με σκοπό την αποδοχή του διαφορετικού και της συνεργασίας όπου κάθε μαθητής παρουσιάζει τον φίλο του στην υπόλοιπη ομάδα ή δύο
φίλοι συνεργάζονται και παρουσιάζουν στα υπόλοιπα μέλη τις ομοιότητες και τις
διαφορές τους. Σε Γυμνάσιο και Λύκειο υπάρχει Συμβουλευτική Σπουδών που
μέσα από τη στοχευμένη και μεθοδευμένη διδασκαλία, την εντατική προετοιμασία
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
την απόκτηση διπλωμάτων και πιστοποιήσεων, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και
προσόντα.

GOLD
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Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
B/W - NEGATIVE
Δράσεις για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης ενδεδειγμένων ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών

FAVICOM

COLOURS
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Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κεντρικός στόχος για τα Εκπαιδευτήρια Γ. Ζώη ήταν, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν στους μαθητές εκείνες τις δεξιότητες που θα τους αναδείξουν σε αυριανούς ηγέτες. Έτσι, αξιοποιήθηκαν μία σειρά από ενεργητικές εκπαιδευτικές
τεχνικές, όπως τα παιχνίδια ρόλων, οι προσομοιώσεις, οι μελέτες περίπτωσης
κ.ά. Τα εκπαιδευτήρια καινοτόμησαν ως προς την εμπλοκή των μαθητών στα
Δωμάτια Διαφυγής τα οποία αποτελούν μία μίξη ψυχικών και νοητικών και σωματικών προκλήσεων, όπου μια ομάδα αξιοποιεί το δυναμικό όλων των μελών
της, σε συνθήκες περιορισμένου χρόνου, με στόχο την επιτυχή επίλυση αυτών
των προκλήσεων. Έτσι, οι μαθητές εκτός των δεξιοτήτων ηγεσίας στις οποίες
ασκήθηκαν, είχαν επιπρόσθετα δευτερεύοντα οφέλη μιας και η συμμετοχή σε
#E2B862
#1C1C1B
τέτοια δωμάτια
αξιοποιεί γενικού τύπου
δεξιότητες. Ενδεικτικά, οι μαθητές της
Στ΄ Δημοτικού συμμετείχαν σε δύο παράλληλες δράσεις οι οποίες είχαν τριμηνιαία διάρκεια μέσω των οποίων προσέγγισαν βιωματικά και διερευνητικά τις βασικές δεξιότητες για αποτελεσματική ηγεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

GOLD

Τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία τα παιδιά έχουν ενεργητική
συμμετοχή στη γνώση, σίγουρα αποτελούν τη βασικότερη πηγή πληροφόρησης,
ψυχαγωγίας και μάθησης. Η επίτευξη των σκοπών των επισκέψεων, (παιδαγωγικά
οφέλη για τους μαθητές) μεγιστοποιείται, όταν έχει προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών. Δεδομένου ότι οι μαθητές στο νηπιαγωγείο
είναι δύο ηλικιών, το σχολείο μεριμνά ώστε κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής
τους να βιώνουν διαφορετικές εμπειρίες κάθε χρονιά καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά πεδία. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, πραγματοποιεί
επισκέψεις σε θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, φούρνους, αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, μουσείο τεχνολογίας, σε νερόμυλο, σε κέντρα ανακύκλωσης, στη λαϊκή αγορά, κ.ά. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές
επισκέψεις μέσα στο σχολείο από συγγραφείς, εικονογράφους, καλλιτέχνες, μελισσοκόμους, θεατρικές ομάδες, αστυνομικούς, λιμενικούς, με σκοπό την ψυχαγωγία ή τις γνώσεις κ.ά.

Βρεφονηπιακός Σταθμός «Το χαμόγελο»
Τα χαμογελαστά ταξίδια

SILVER

28

Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Το Χαμόγελο» χρησιμοποιεί συστηματικά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σαν μέσο βιωματικής μάθησης. Επιδιώκει κάθε διδακτέα
θεματική ενότητα να ολοκληρώνεται με τουλάχιστον μία εκπαιδευτική επίσκεψη.
Ένας από τους βασικούς στόχους του σταθμού είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών. Για αυτό τον λόγο, οι θεματικές ενότητες έχουν
εμπλουτιστεί με τέσσερις περιβαλλοντικές υποενότητες: το νερό, τα απορρίμματα, η σχολική αυλή, η ενέργεια. Ενδεικτικά, υλοποιείται η δράση «Γνωρίζουμε
το Αμπέλι» όπου εκπαιδευτές και μαθητές αφήνουν τον χώρο του σχολείου και
επισκέπτονται έναν τοπικό αμπελώνα και ένα οινοποιείο. Παρακολουθούν και
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία συγκομιδής των σταφυλιών και, παράλληλα,
ενημερώνονται για τα παράγωγα προϊόντα του αμπελιού, τη διαδικασία παραγωγής, εμφιάλωσης αλλά και αποθήκευσης του κρασιού. Ακόμα μία δράση είναι η
«Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου» μέσα από την οποία γνώρισαν το επάγγελμα
του ταχυδρόμου.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Junior Academy – Χερρονάσιος Σχολή
«Γνωρίζω και Προσφέρω στον τόπο μου», ένα πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
και τη βιωματική μάθηση
Το σχολείο κάθε χρονιά αναλαμβάνει κάποια project που η θεματολογία τους
σχετίζεται με την επικαιρότητα, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τη γεωγραφική και
πολιτιστική θέση του σχολείου. Στη βάση αυτή, το σχολείο, προσπάθησε να καλλιεργήσει και να ενισχύσει την οδική συνείδηση των μαθητών μέσα από τη βιωματική
μάθηση. Πραγματοποιήθηκε αρχικά επίσκεψη στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής», όπου οι μαθητές γνώρισαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με βιωματικό τρόπο και είδαν τι συμβαίνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Κατόπιν, στο
Αστυνομικό Μέγαρο, ξεναγήθηκαν οι μαθητές σε όλους τους χώρους, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα της Τροχαίας, που έγινε ενημέρωση για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, ένα πυροσβεστικό όχημα επισκέφτηκε το
σχολείο ενημερώνοντας για τον ρόλο του σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Οι μαθητές ζωγράφισαν επίσης για την έκθεση της Τροχαίας, με θέμα «Η οδική
ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών».

SILVER

Byron College - The British International School
Ζωντανεύοντας τη διδακτέα ύλη με συναρπαστικά εκπαιδευτικά ταξίδια
Είναι πεποίθηση στο Byron College, ότι μέσα από την προσωπική εμπειρία επιταχύνεται η μαθησιακή διαδικασία και ενισχύεται η κατανόηση, η εμπέδωση, η ολιστική αντίληψη και η κριτική σκέψη, ιδίως σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τις
επιστήμες, τη γεωγραφία και την αντίληψη του φυσικού κόσμου. Αυτή η πεποίθηση
έχει οδηγήσει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών σε όλο τον κόσμο και τη
συστηματική συμμετοχή των μαθητών σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι,
οι μαθητές όχι μόνο κατανοούν βαθιά το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, αλλά αλλάζουν συχνά τη στάση και την οπτική τους απέναντι στην ίδια την επιστήμη και τον
κόσμο γύρω τους. Μερικά από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά ταξίδια του Byron
College για μαθητές ηλικίας από 14 ετών περιλαμβάνουν τα εξής: Εκπαιδευτική
επίσκεψη στην ηφαιστιογενή πεδιάδα Sandure της Ισλανδίας, Εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας και Εκπαιδευτική επίσκεψη στο διαστημικό σταθμό της NASA στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

SILVER

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
KidStartupper.com - Διδασκαλία επιχειρηματικότητας σε μαθητές 10-14 ετών,
με τη μέθοδο «των πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη
Η καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα επιχειρηματικότητας για παιδιά 10-14 ετών,
«KidStartupper.com», ιδρύθηκε από τον εκπαιδευτικό πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας Πέτρου Στέφανο. To KidStartupper.com είναι η πρώτη
εκπαιδευτική πλατφόρμα που διδάσκει την επιχειρηματικότητα στα παιδιά με τη
μέθοδο «των πρώτων αρχών» του Αριστοτέλη. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό βιβλίο. Τα μαθήματα διδάσκονται μέσα στην τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή και
εφαρμόζονται από τους μαθητές στην πλατφόρμα. Η καινοτόμα αυτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2014 στα παγκόσμια συνέδρια επιχειρηματικότητας νέων για τη δημιουργία startup επιχειρήσεων, WEBIT
(Κωνσταντινούπολη) και WEB SUMMIT (Δουβλίνο), εν όποιων των τεχνολογικών
κολοσσών Microsoft, Google Dell και στις Venture Capitals, Wellington Partners
και Microsoft Ventures. H Πλατφόρμα χρειάστηκε 4 χρόνια για να τελειοποιηθεί
και είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2018.
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ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου
Ανάπτυξη Προϊόντος και Επιχειρηματικού Σχεδίου

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAVICOM

Τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 η ομάδα της ρομποτικής του σχολείου εμπνεύστηκε
και υλοποίησε ένα καινοτόμο προϊόν. Ειδικότερα, οι μαθητές εργάστηκαν με μεθοδολογία start up εταιρείας και όλα τα μέλη δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν την ιδέα
τους σε προϊόν. Στόχος ήταν η κατασκευή μιας καινοτόμου σημαδούρας η οποία
θα εκμεταλλευόταν την κυματική και ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, η Watt & Volt ενδιαφέρθηκε για την ιδέα των μαθητών.
Ταυτόχρονα, η ομάδα αυτή, αφού κέρδισε έναν ακόμη διαγωνισμό ρομποτικής,
κατοχύρωσε τη θέση της για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής συμμετέχοντας στην Ελληνική Ολυμπιακή ομάδα και ως εκ τούτου, προετοίμασε την 3η εκδοχή του πρω#E2B862
#1C1C1B
τοτύπου καθώς και το business plan για τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας. Οι μαθητές δόμησαν το Business Plan σύμφωνα με τη μεθοδολογία
του Camvas και λειτούργησαν ως lean startup εταιρεία.

COLOURS
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ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης
Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας UPSTART48

GOLD

To ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τον Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας UPSTART48 τον Απρίλιο του 2017 που αποτελεί ένα Εκπαιδευτικό Διαγωνιστικό «Bootcamp» Επιχειρηματικότητας που επιτρέπει στους υποψηφίους σπουδαστές να εργαστούν σε πραγματικά project, από το στάδιο της σύλληψης μιας
ιδέας μέχρι την τελική υλοποίηση ενός προτύπου και ενός επιχειρηματικού πλάνου
βιωσιμότητας. Σε 48 ώρες οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες
και να σχεδιάσουν πρωτότυπα επιχειρηματικά concepts, τα οποία και θα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και σε μία κριτική επιτροπή με μέλη που
αποτελείται από επιχειρηματίες και επενδυτές. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού,
έμπειροι μέντορες καθοδηγούν όλες τις ομάδες με στόχο να τις βοηθήσουν να
μετατρέψουν μια απλή ιδέα σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Στο κλείσιμο του
διαγωνισμού, οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους μπροστά στην
κριτική επιτροπή, που θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα με βάση τη βιωσιμότητα και
την πρωτοτυπία της ιδέας.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση
ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
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Το ΟιδαΝικώ έχει δημιουργήσει μία σειρά προγραμμάτων που βοηθούν τους
ίδιους τους μαθητές, αλλά και τους γονείς τους, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα
τους είναι χρήσιμες στην καθημερινότητά τους. Μερικά από αυτά είναι η συλλογιστική μέθοδος Ερωτώ - Προσδιορίζω - Επιλύω και το πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς
να μαθαίνω». Αναφορικά με τη συλλογιστική, οι μαθητές εκπαιδεύονται να θέτουν
πρωτίστως ορθές ερωτήσεις που οδηγούν στον Προσδιορισμό των δεδομένων και
ζητουμένων. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους οδηγούνται μεθοδικά
στην επίλυση κάθε προβλήματος/άσκησης. Το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» πραγματοποιείται σε τετράωρες συναντήσεις, όπου οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες για το πώς να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα και, ταυτόχρονα, μέσα από
καινοτόμες δραστηριότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα ταλέντα τους και τα
ηγετικά τους χαρακτηριστικά με δημιουργικό τρόπο. Παράλληλα, ο μαθητής στο
φρονιστήριο αυτό «κτίζει» και το βιογραφικό του παίρνοντας πιστοποιήσεις για όλα
τα σεμινάρια στα οποία συμμετέχει.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Επιχείρηση
ReGeneration by Global Shapers Athens Hub
ReGeneration: Η ευκαιρία σου να ξεχωρίσεις, εδώ!
Το ReGeneration αποτελεί μια ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum, με στόχο την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας και τη γεφύρωση του κενού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των
νέων που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους και των εταιρειών
που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που
θεωρούν απαραίτητες. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης συνεργάζεται με την OTE
Academy, η οποία χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές με πλούσιες βιωματικές
δραστηριότητες, όπως κοινωνιομετρικές ασκήσεις, ψυχοδραματικά εργαλεία,
χρήση αντικειμένων τέχνης κ.ά. Επίσης, πραγματοποιούνται 48 ώρες εκπαίδευσης σε soft skills, μετά την πρόσληψή των συμμετεχόντων όπου οι υποψήφιοι καλούνται να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πάνω σε μια σειρά θεματικών, όπως
presentation skills, project management, time management, effective meetings
κ.ά. Τέλος, το ReGeneration συνεργάζεται με το Job-Pairs.

GOLD

Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Νομικής Βιβλιοθήκης
Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει από το έτος 2000 πληθώρα επαγγελματικών
σεμιναρίων, συνεδρίων και κύκλων επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Τα προγράμματά της απευθύνονται σε Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Φοιτητές,
Ασκούμενους Δικηγόρους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών και των βασικότερων νομικών διαγωνισμών, Λογιστές και Επιχειρήσεις. Από τον Μάρτιο του 2014 με
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, λειτουργεί το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Νομική Βιβλιοθήκη το οποίο από τον Δεκέμβριο του 2017 διαθέτει πιστοποίηση ISO 29990:2010
για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει. Ενδεικτικά, στην Αθήνα διοργανώνει
σε καθημερινή βάση εκπαιδευτικές ημερίδες σε εξειδικευμένα επίκαιρα νομικά
θέματα. Η Νομική Βιβλιοθήκη παράλληλα επενδύει στην τεχνολογία και την καινοτομία και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παρακολούθησης όπως η φυσική
παρουσία αλλά και η εξ αποστάσεως μέσω σχετικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

SILVER

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Επιχείρηση
PeopleCert – HePIS
Coding Bootcamps από την Alliance For Digital Employability
Η Alliance For Digital Employability (AFDEmp) ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 ως μία
εθελοντική πρωτοβουλία με όραμα την επανειδίκευση 500.000 νέων εκτός εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Στόχος,
μεταξύ άλλων, η μείωση της εγχώριας ανεργίας. Το σχέδιο δράσης της AFDEmp
βασίζεται σε 3 πυλώνες: εκπαίδευση – πιστοποίηση – προώθηση. Στο πλαίσιο αυτό
διοργανώνονται τα Coding Bootcamps: ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα
εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Το 1o Coding
Bootcamp ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2017, όπου 30 απόφοιτοι
επανειδικεύτηκαν στον προγραμματισμό, πιστοποιήθηκαν, και το 100% εντάχθηκε
στην αγορά εργασίας. Το 2o Coding Bootcamp ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017,
όπου επίσης το 100% των αποφοίτων εντάχθηκε στην αγορά εργασίας, ενώ το 3ο
Coding Bootcamp ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 όπου μόλις μέσα σε
1 μήνα από τη λήξη του, προσλήφθηκε παραπάνω από το 65% των αποφοίτων.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
2/Θ Νηπιαγωγείο Παραποτάμου Θεσπρωτίας, Ειρήνη Παπαχρήστου
«Πολλές Γλώσσες, Ένας Κόσμος – Many Languages, One World!»

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

FAVICOM

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση, η κατανόηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας και ομοιότητας των ανθρώπων παρά τις όποιες γλωσσικές διαφορές
τους και το υλοποίησε η εκπαιδευτικός Ειρήνη Παπαχρήστου. Το ερέθισμα δόθηκε, όταν ξεκίνησε η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-twinning με θέμα
«Handmade Xmas Cards and Xmas tree balls» στο οποίο έπρεπε να κατασκευάστούν χριστουγεννιάτικες κάρτες και να γράψουν οι μαθητές ευχές όχι μόνο στα
Ελληνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Σε α΄ φάση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε
ομάδες και ενημερώθηκαν οι γονείς σχετικά. Για κάθε Χριστουγεννιάτικη κάρτα
που οι ίδιοι λάμβαναν από σχολεία του εξωτερικού, καλούνταν να αναζητούν πλη#E2B862
#1C1C1B
ροφορίες και να μαθαίνουν διάφορες λέξεις και φράσεις, ώστε να μπορούν να
τους ευχηθούν με της σειρά τους στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, αλλά και στη γλώσσα
τους. Σε β΄ φάση υλοποιήθηκαν δραστηριότητες που περιελάμβαναν την κάλυψη
των 4 βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων: αναγνωστική ικανότητα, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, ακουστική ικανότητα.

COLOURS

GOLD

2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
Tετράμηνο πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Πολιτισμός και Εκπαίδευση»

GOLD

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων, πολλές από τις οποίες εφαρμόζονται σε σταθερή βάση κάθε σχολική χρονιά, ενώ, ταυτόχρονα, προστίθενται
και νέες δράσεις. Συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφοι, γλύπτες, κεραμίστες, αγιογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί και πολλοί άλλοι επισκέπτονται το σχολείο και
συνεργάζονται δημιουργικά με τα παιδιά, ενώ εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις, διαγωνισμοί φωτογραφίας, κινηματογραφικές προβολές, αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίων, βραδιές ποίησης και λυρικού τραγουδιού πλαισιώνουν
το όλο εγχείρημα. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε
να ονοματοθετήσει τις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου επιλέγοντας ονόματα
από εξέχουσες προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών της χώρας μας.
Στοχεύοντας στην επαφή και τη βαθύτερη γνωριμία των μαθητών/τριών του σχολείου με σημαίνουσες μορφές του Πολιτισμού μας, η δράση αυτή δεν περιορίζεται
μόνο στην ονοματοθεσία, αλλά περιλαμβάνει και τη συστηματική ενασχόληση με
το έργο και την προσφορά των προσωπικοτήτων αυτών σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.

4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
Δημιουργικά πειρατεχνήματα στο πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» («Playing with protons»)

GOLD
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Συνδυάζοντας την εκπαίδευση STEM με τη διδασκαλία που αξιοποιεί την τέχνη και
τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες (STEAM), οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναζωογονήσουν τον ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην STEM. Το
«Παίζοντας με τα πρωτόνια» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη φυσική που
ενθαρρύνει την υλοποίηση STEAM projects και διοργανώνεται από το πείραμα
CMS, ένα από τα πειράματα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN
με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS. Πρωταρχικός στόχος του
προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους δασκάλους και τους μαθητές με τη σύγχρονη φυσική. Όσον αφορά στους επιμέρους στόχους που αφορούν σε γνώσεις,
στάσεις και δεξιότητες, επιδιώκεται οι μαθητές να εισαχθούν στον κόσμο της σωματιδιακής φυσικής, να γνωρίσουν τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του CERN, να
ανακαλύψουν στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας, να αναπτύξουν δεξιότητες
διερεύνησης, επίλυσης προβλημάτων και αυτονομίας.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση
Schooldoctor.gr
Διαδραστικά εκπαιδευτικά βίντεο για τη διδασκαλία της Φυσικής
Το schooldoctor.gr είναι ένα καινοτόμο ψηφιακό φροντιστήριο που ιδρύθηκε το
2014 με στόχο να παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του «Studio Ψηφιακής Μάθησης» έγινε σε
συνεργασία με την εταιρεία RDC Informatics. Στην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης του schooldoctor.gr για κάθε μια άσκηση που παρουσιάζεται σε βίντεο έχει
δημιουργηθεί και μια παρόμοια που ο μαθητής μπορεί να κατεβάσει και να την
λύσει ακριβώς όπως κάνει ο καθηγητής στην οθόνη του. Ταυτόχρονα, υπάρχει η
δυνατότητα online μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
«MELO – Digital School» της RDC Informatics. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να λύσει
τις απορίες του ή και να πάρει μια σειρά μαθημάτων μέσω του διαδικτύου με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών του schooldoctor.gr που λειτουργούν αλληλοσυμπληρώνοντας τη διδασκαλία μέσω βίντεο. Μάλιστα, το κανάλι που έχει δημιουργηθεί
στο YouTube έχει περίπου 220.000 views και 1.600 συνδρομητές.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιχείρηση
Σχολή Χορού και Παραστατικών Τεχνών Αθανασία Κοσκινά
School of PMTP by Sia Koskina Σχολή Παραστατικών Τεχνών
Η μέθοδος p.m.t.p για τη διδασκαλία της τέχνης του μιούζικαλ δημιουργήθηκε
το 2006 από την Σία Κοσκινά και από τον Οκτώβριο του 2013 στεγάζεται σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις σ’ έναν καλλιτεχνικό χώρο στο Ν. Ηράκλειο που
ευνοεί τη συγκέντρωση και την αφοσίωση με απόλυτη συνέπεια, στην τέχνη του
μιούζικαλ. Καλαίσθητοι και γεμάτοι φυσικό φως χώροι, είναι στη διάθεση των
σπουδαστών ώστε να τους εμπνέουν και να διευκολύνουν τη σπουδή τους καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Επαγγελματική σχολή Μουσικού Θεάτρου «School
of P.M.T.P by Sia Koskina» λειτουργεί όλο τον χρόνο, με πρωινά μαθήματα για
τους επαγγελματίες (Full Course Studies) και απογευματινά για το ελεύθερο πρόγραμμα σπουδών (Free Course Studio), από τον Οκτώβριο ως τον Ιούνιο. Στον ίδιο
χώρο διοργανώνονται καλοκαιρινά σεμινάρια, masterclasses, εισαγωγικές εξετάσεις, ανοιχτά μαθήματα, εκδηλώσεις, πρόβες, συνελεύσεις κ.ά.

BRONZE

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΚΟ
Χαρισμάθεια
Out of the box challenge - Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας
Το «Out of the Box Challenge» είναι ένας εθνικός μαθητικός διαγωνισμός δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας, ο οποίος δεν εξετάζει προϋπάρχουσα
γνώση και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γ’ - ΣΤ’ Δημοτικού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να πραγματευτούν ανοιχτά και κλειστά προβλήματα λογικής, να αξιοποιήσουν ιδέες και νοητικά σχήματα που έχουν
συγκεντρώσει από τις εμπειρίες, τα βιώματα και την εκπαίδευσή τους, να κάνουν
κατασκευές και να παρουσιάσουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις. Έχει ως
στόχο να αποτελέσει μία πολύπλευρη δοκιμασία, εφόσον χρησιμοποιεί τεχνικές
εμβάθυνσης, εμπλουτισμού της ύλης (διαθεματικά) και διαβάθμιση δυσκολίας. Οι
γνωστικές περιοχές από όπου αντλείται το πληροφοριακό περιεχόμενο των ερωτήσεων και λειτουργούν ως αφόρμηση, εκτείνονται από φυσική και μαθηματικά,
μέχρι φιλοσοφία και λογοτεχνία. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά κάνουν συνδέσεις
μεταξύ διαφορετικών πεδίων, αναπτύσουν τη διαθεματικότητά τους κ.ά.
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B/W - NEGATIVE

FAVICOM

COLOURS

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Α. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

έλιξ Συστήματα Εκπαίδευσης

#E2B862

#1C1C1B

Διαχείριση μαθητών με Μαθησιακές ιδιαιτερότητες στον δρόμο προς τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

BRONZE

Κάθε χρόνο 2% - 3% του συνόλου των μαθητών των έλιξ αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσγραφία. Η
βασική ιδέα είναι οι μαθητές αυτοί να υποστηριχθούν με μια σειρά από δράσεις και
εκπαιδευτικές εφαρμογές χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες διαχωρισμού ή διαφοροποίησής τους από το σύνολο. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα έλιξ εφαρμόζουν Συστήματα Εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και παρέχουν στον καθένα
από αυτούς ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο, μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
πρόταση. Συνολικά, το 90% των καθηγητών έχουν εμπλακεί τα τελευταία 5 χρόνια
με το Πρόγραμμα είτε ως διδάσκοντες είτε ως εξεταστές. Οι καθηγητές διαθέτουν
εμπειρία και θεωρητική και πρακτική πάνω στη διδασκαλία και την εξέταση μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Από το 2013 μέχρι και σήμερα έχουν εκπαιδευτεί στα έλιξ 35 μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Είναι σημαντικό επίσης ότι
το 87% των μαθητών αυτών έχει περάσει στη σχολή της προτίμησής του.

Σύγχρονος Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκη
Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ - Ειδικές Υπηρεσίες σε μαθητές με Μαθησιακά προβλήματα από τον
Σύγχρονο Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη

BRONZE
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Από το 2014 ο όμιλος επένδυσε στη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για την
εύκολη πρόσβαση αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για
τον λόγο αυτόν και με βασικό στόχο την ίση μεταχείριση όλων, αναδιαμορφώθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις στα εκπαιδευτήρια στο Αιγάλεω και στο Περιστέρι
κατασκευάζοντας WC ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας
για Όλους», καθώς και ειδικό ανελκυστήρα σκάλας για τη μεταφορά ατόμων με
κινητικά προβλήματα στο εκπαιδευτήριο στο Αιγάλεω. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσβασιμότητα των εκπαιδευτηρίων σε ΑΜΕΑ αποτυπώνεται και στις
άδειες που έχουν λάβει από τον ΕΟΠΠΕΠ. Παράλληλα, οι μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες ή με προβλήματα υγείας (π.χ. προβλήματα όρασης) χρήζουν ειδικής
παιδαγωγικής αντιμετώπισης. Τόσο στο εκπαιδευτικό υλικό που λαμβάνουν όσο
και στον τρόπο διδακτικής προσέγγισης. Ειδικότερα, υπάρχουν ειδικά βιβλία για
άτομα με προβλήματα όρασης, ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αντίστοιχες εξετάσεις προσομοίωσης αλλά και μαθήματα
που πραγματοποιούνται από ειδικούς παιδαγωγούς.

B. ΕΝOΤΗΤΑ

Οικονομικά & Διοίκηση

HR – ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
Εκπαιδευτήρια Δούκα
Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού: Βάση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων

B. ΕΝOΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

FAVICOM

Το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού των Εκπαιδευτηρίων Δούκα λαμβάνει
δεδομένα από τις ποιοτικές συναντήσεις, την αυτοαξιολόγηση συνεργατών, την αξιολόγηση από τους μαθητές, τις ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες που διεξάγει το
σχολείο, και την αξιολόγηση από τους υπευθύνους. Η υιοθέτηση ενός καθολικού,
ολοκληρωμένου και πιο αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης επιτρέπει, μεταξύ
άλλων, την εισαγωγή κριτηρίων που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές - κατηγορίες,
και που ταυτίζονται άμεσα με το προφίλ του συνεργάτη των Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
καθώς και την αξιολόγηση υπευθύνων βαθμίδων και τμημάτων από τους υφισταμένους τους. Ταυτόχρονα, συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό επιμόρφωσης και
#1C1C1B
το σύστημα#E2B862
οικονομικής επιβράβευσης.
Εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο σύνολο του
προσωπικού, από τον Οκτώβριο κάθε έτους με την αρχική συνάντηση ανάμεσα σε
αξιολογητή και αξιολογούμενο μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους με την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Για την υποστήριξη της διαδικασίας έχει αναπτυχθεί
λογισμικό στο M.I.S. στο οποίο καταχωρούνται ετησίως τα αποτελέσματα.

COLOURS
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HR – ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
UCLan Cyprus Ltd
Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον

SILVER

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus έχει πιστοποιηθεί ως Εργοδότης Ισότητας από
τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν στο
προσωπικό του συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και
κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα
την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μεταξύ άλλων, στο Πανεπιστήμιο απασχολούνται υπάλληλοι από διάφορες εθνικότητες, όπως Αγγλία,
Αυστραλία, Εσθονία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Νορβηγία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο κ.ά. Παράλληλα, παρέχεται πρόγραμμα προσανατολισμού των νέων εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει τη γνωριμία με το πανεπιστήμιο και τα τμήματα
του, τις συνθήκες ασφαλείας και υγείας, κ.ά. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί Staff
Satisfaction Group, μία ομάδα που αποτελείται από 10 άτομα τα οποία συναντιούνται 3-4 φορές τον χρόνο και συζητούν θέματα που απασχολούν το προσωπικό.
Δημιουργήθηκε επίσης κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης και ενσωματώθηκε
στο Εγχειρίδιο Προσωπικού.

HR – ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιχείρηση
Epsilon Net

GOLD
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Η Epsilon Net αντιμετώπισε την οικονομική κρίση ως μια πρόκληση. Με την ανανέωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την κατοχή άδειας κολλεγίου, προχώρησε σε προσλήψεις εξειδικευμένων στελεχών υποστηρίζοντας έμπρακτα το
όραμα για γνώση και εξέλιξη. H εταιρεία έχει εφαρμόσει μια σειρά δράσεων με
τις οποίες δείχνει στους εργαζομένους την αναγνώριση της συμβολής τους στην
επιτυχία της. Ουσιαστική ανταπόκριση σε οικογενειακά και οικονομικά ζητήματα,
σημαντικές αυξήσεις και χορήγηση bonus, ιδιωτική ασφάλιση και παροχή κάρτας
υγείας, επαγγελματική προοπτική με εξέλιξη μέσα στον όμιλο και εταιρικές εκδηλώσεις, είναι μερικές από τις ενέργειες. Η Epsilon Net θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το μεγαλύτερο κεφάλαιό της και φροντίζει έμπρακτα για την ευημερία
και την επιβράβευσή του. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι το κατάλληλο εργασιακό
περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις κτηριακών εγκαταστάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
Μιλάω, δε φοβάμαι! Βοηθάω, υπερασπίζομαι και θυμάμαι: Ομάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη!
Για το σχολικό έτος 2017-18, μεταξύ άλλων, οι νηπιαγωγοί του σχολείου, με αφορμή είτε πραγματικά περιστατικά που συνέβαιναν στην τάξη ή κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος είτε αφορμώμενοι από την ανάγνωση ενός παραμυθιού, προέβαιναν
σε οργανωμένες δράσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την οχύρωση των μικρών παιδιών ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό. Οι δράσεις εποπτεύονταν από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της σχολής. Θέμα τους ήταν, για παράδειγμα, η
κατανόηση εννοιών όπως: αισθάνομαι, σκέφτομαι πριν αντιδράσω, όταν θυμώνω
χρησιμοποιώ τα «λογάκια» και όχι τα «χεράκια» και η επεξεργασία τους περιελάμβανε πάντα δραματοποίηση και έκφραση με τραγούδι και ζωγραφική. Μέσα
από αυτές τις δράσεις, παρατηρήθηκε μείωση των περιστατικών εκφοβισμού που
καταγράφονται στο σχολείο αλλά και αύξηση του αριθμού των παιδιών που απευθύνθηκαν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για να αναζητήσουν λύσεις στα σχετικά
προβλήματα που είτε βιώνουν τα ίδια είτε οι συμμαθητές τους.
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Συννεφούλα - Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο / Παιδικός Σταθμός
Ένας για όλους και όλοι για έναν!
Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι προσεγγίζει το θέμα του σχολικού εκφοβισμού μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια προσαρμοσμένα στην
ηλικιακή ομάδα 3 έως 6 ετών. Η ομάδα των παιδαγωγών της Συννεφούλας παρακολούθησε επιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τον οργανισμό «Live
without bullying» ενώ σε συνεργασία με τον οργανισμό Anti-bullying Alliance που
εδρεύει στο Λονδίνο, η ομάδα πέρασε από τη διαδικασία των 9 Training Modules
αποκτώντας το αντίστοιχο Certificate. Στόχος ήταν το σχολείο να δημιουργήσει
μικρούς «πρεσβευτές» μίας μεγάλης ιδέας, ικανούς να αναγνωρίσουν και να αντιδράσουν στον εκφοβισμό. Τα παιδιά, μέσω της δύναμης του παιχνιδιού, μαθαίνουν
καλύτερα τον εαυτό τους, αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, αποδέχονται τη
διαφορετικότητα και γίνονται πρεσβευτές της ομάδας «Ένας για όλους και όλοι για
έναν». Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος προσεγγίζονται μέσα από βιωματικά, εκφραστικά, θεατρικά, κινησιολογικά και εικαστικά μέσα που εφαρμόζουν με
ακρίβεια στην προσχολική ηλικία.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
7ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου, 5ο Δημοτικό Αθηνών, 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου,
2ο ΓΕΛ Καισαριανής, 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης/ Περιβαλλοντική Ομάδα
«Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει»
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με στόχο την προώθηση αξιών, διεθνών και παγκόσμιων Οργανισμών όπως είναι ο ΟΗΕ και η Ε.Ε., ενώ εντάσσεται παράλληλα, στο
πλαίσιο της παγκόσμιας Ατζέντας 2030. Δια μέσου συνεργατικών δράσεων προωθεί την ανάδειξη ισότητας και σεβασμού, την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και κατανόησης. Μέχρι στιγμής, έχουν εκπαιδευτεί περίπου 6.000 άτομα, ενώ υπήρξε συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά - στόχο με σκοπό τη γνωστοποίηση και
διάδοση του προγράμματος. Συνολικά πάνω από 150 συνεργασίες -εκπαιδευτικοί
φορείς, επίσημες εισηγήσεις/ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις- πραγματοποιήθηκαν
κατά τα 2½ πρώτα έτη υλοποίησής του. Η απήχηση του προγράμματος αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από επιστολές ευχαριστήριες, συστατικές, αλλά και θετικά
ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων, το
«λεύκωμα εντυπώσεων» μαθητών κι εκπαιδευτικών, που συμπληρώνεται μετά το
πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
QLS – Quality in Language Services
Πρόγραμμα QLS Anti-Bullying Ambassadors

B. ΕΝOΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

FAVICOM

Το πρόγραμμα Anti-Bullying Ambassadors αποτελεί τμήμα του Βρετανικού κοινωφελούς οργανισμού The Diana Award, ο οποίος λειτουργεί στη μνήμη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, σε συνεργασία με το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας. Πρώτος
καρπός της συνεργασίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση των πρώτων 120
QLS Anti-Bullying Ambassadors που υλοποιήθηκε με 4 ολοήμερες εκπαιδεύσεις των 30 μαθητών τη φορά, σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Αθήνα. Οι μαθητές
εκπαιδεύτηκαν από Βρετανό απεσταλμένο εκπαιδευτή, μέσω ολιστικής, βιωματικής, εντατικής, αγγλόφωνης εκπαίδευσης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του
Bullying. Ορίστηκε ένας Ambassador Leader ανά σχολείο, έλαβαν έντυπο υλικό
#E2B862
#1C1C1B
Εκστρατείας
Anti-Bullying και αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι οι ακόλουθες περιοχές διαθέτουν QLS Anti-Bullying Ambassadors: Αττική, Θεσσαλονίκη,
Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλος, Κατερίνη, Δράμα, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο Κρήτης,
Νάξος, Αίγινα, Τρίπολη, Λιβαδειά. Οι 30 συνοδοί καθηγητές των μαθητών έλαβαν
ξεχωριστή εκπαίδευση και έντυπο υλικό από τον εκπαιδευτή.

COLOURS
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ΚΤΙΡΙΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Βρεφονηπιακό Κέντρο προσχολικής Αγωγής-Νηπιαγωγείο «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ»
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Το σχολείο, δυναμικότητας 300 παιδιών, αποτελείται από τρεις ορόφους οι οποίοι
είναι κτισμένοι αμφιθεατρικά. Το εκπαιδευτήριο αποτελείται από 16 ευήλιες και ευάερες αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες είναι εξοπλισμένες με καλαίσθητα έπιπλα
κατάλληλα για παιδιά με οικολογικό ξύλο, τα οποία έχουν στρογγυλέμενες γωνίες
για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Στο κέντρο του κτιρίου βρίσκεται ένα αίθριο
το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τον αερισμό, όσο για τον φωτισμό του χώρου.
Eπίσης, όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν ελαστικά πιστοποιημένα δάπεδα
PVC 3 εκατοστών, σύστημα κλιματισμού, video και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
σε όλους τους χώρους διημέρευσης και παιχνιδιού των παιδιών. Εκτός των αιθουσών το σχολείο διαθέτει 6 υπνοδωμάτια πλήρως εξοπλισμένα για το μεσημεριανό
ύπνο των νηπίων. Το εκπαιδευτήριο έχει 3 μεγάλους εσωτερικούς χώρους με γωνιές δραστηριοτήτων οι οποίοι ενδείκνυνται για να παίζουν τα παιδιά όταν ο καιρός
δεν είναι κατάλληλος για να βγουν στον προαύλιο χώρο.

Δημοτικό Σχολείο Βροντούς Πιερίας
Αναμόρφωση σχολικών χώρων Δημοτικού Σχολείου Βροντούς Πιερίας
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Την τριετία 2015-2018 το Δημοτικό Σχολείο Βροντούς επικέντρωσε τις δράσεις του
στον παιδαγωγικό ανασχεδιασμό, αναμόρφωση και εξοπλισμό των σχολικών χώρων. Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με υπηρεσιακούς φορείς, οι οποίοι έχουν
την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου, τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δίου-Ολύμπου.
Το έργο αναμόρφωσης των σχολικών χώρων που παράχθηκε αφορούσε, μεταξύ
άλλων, στην αναμόρφωση των ελεύθερων χώρων και των διαδρόμων όπου τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα σε επιλεγμένα σημεία, οργανώθηκαν «νησίδες» ξεκούρασης και επικοινωνίας με καλαίσθητα και λειτουργικά έπιπλα, τοποθετήθηκε ηχοσύστημα και υπολογιστής, δημιουργήθηκαν σημεία έκθεσης μαθητικών εργασιών
και επικοινωνίας των παιδιών έξω από τις τάξεις τους. Ταυτόχρονα, προχώρησαν
στην αναμόρφωση και τον εξοπλισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων καθώς
και στον ελαιοχρωματισμό του σχολείου με στόχο τη δημιουργία ευχάριστων και
αισθητικά άρτιων επιφανειών που θα εμπνέουν τα παιδιά.

Panorama of Best Practices in Greek Education
Junior Academy – Χερρονάσιος Σχολή
Ακολουθώντας τις ανάγκες των μαθητών μας!
Το εκπαιδευτήριο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2006 ενώ το 2016 έγινε η έναρξη του
2ου κτιρίου όπου λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι άνετες, φωτεινές, κλιματιζόμενες, με σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό:
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο, διαδραστικούς πίνακες, τηλεόραση και
άλλα οπτικοακουστικά μέσα. Το Ιατρείο του σχολείου λειτουργεί σε τακτά χρονικά
διαστήματα, με την εποπτεία παιδιάτρου, παιδοψυχολόγου, λογοθεραπευτή, διατροφολόγου και οδοντιάτρου, όπου διενεργούνται πλήρεις ιατρικοί έλεγχοι στον
κάθε τομέα ενώ ο κάθε μαθητής διαθέτει σχολικό βιβλιάριο υγείας. Δίνεται επίσης
η δυνατότητα στους μαθητές, να μπορούν να έχουν ώρες χαλάρωσης και ύπνου
στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες ύπνου, με ήρεμο περιβάλλον και ανατομικά
κρεβάτια. Μεταξύ άλλων, στο κτίριο υπάρχουν κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία. Δύο είσοδοι, ράμπα για τα αναπηρικά
αμαξίδια, θέση στάθμευσης ΑμεΑ, κατάλληλοι χώροι υγιεινής και ανελκυστήρας
που καθιστά δυνατή την πρόσβαση στον όροφο του κτιρίου.
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ΚΤΙΡΙΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
Σχολεία ΑΞΙΟΝ
Οι εγκαταστάσεις των σχολείων ΑΞΙΟΝ στη Θράκη
Το ΑΞΙΟΝ περιλαμβάνει, 30 αίθουσες διδασκαλίας, 5 εργαστήρια, 3 βιβλιοθήκες,
7 γήπεδα, football, basket, volley, tennis beach volley, εστιατόριο 100 ατόμων, κυλικείο, ιατρείο, εκτυπωτικό τμήμα, εκθεσιακό χώρο και parking 200 θέσεων. Είναι
απόλυτα οικολογικό στη λειτουργία του, ανακυκλώνει τα πάντα και διαθέτει μονάδα βιολογικού καθαρισμού 3ης γενιάς, με αυτονομία ύδρευσης και αποχέτευσης. Η αυστηρή συνεκτική οργάνωση του συγκροτήματος γύρω από την Κεντρική
Πλατεία, παραπέμπει στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας με κέντρο,
που συνδέει όλα τα σχολεία. Ταυτόχρονα, το κάθε σχολείο, διαθέτει τους δικούς
του ισόγειους ιδιωτικούς αύλειους χώρους και αποφεύγεται η όχληση για το άλλο
σχολείο. Όλο το συγκρότημα είναι μελετημένο και κατασκευασμένο για πρόσβαση σε οποιοδήποτε άτομο και με κάθε είδους ανάγκη. Μάλιστα, οι αίθουσες έχουν
την αναγκαία προστασία από τον άμεσο ενοχλητικό φωτισμό, ενώ τα εργαστήρια
και οι βιβλιοθήκες στηρίζονται στον διάχυτο βορινό κυρίως φωτισμό που αποδίδει
καλύτερη ομοιομορφία στην ένταση.

SILVER

ΚΤΙΡΙΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φροντιστηριακή Εκπαίδευση
ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, είναι κατασκευασμένο
και διαμορφωμένο, ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φροντιστήριο το
οποίο διαθέτει άνετες αίθουσες με φυσικό φως και αερισμό, αίθουσες με αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό, που ρυθμίζεται στην ιδανική θερμοκρασία για
την εύρυθμη λειτουργία της διδακτικής διαδικασίας, ενεργειακή απόδοση που
εξασφαλίζεται με θερμομονωτικά υλικά, ασφαλή και μη τοξικά υλικά βαφής των
χώρων, ειδική πρόσβαση και εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ και άνετους χώρους αναμονής. Μάλιστα, στις αίθουσες διδασκαλίας όλοι οι μαθητές κάθονται «στο πρώτο
θρανίο». Παράλληλα, υπάρχουν άνετοι χώροι υποδοχής μαθητών και επισκεπτών
καθώς και χώροι διεξαγωγής διαλείμματος. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στην
ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, γι’ αυτό και εγκαταστάθηκε εξωτερική μεταλλική σκάλα, βαμμένη με ειδική αντιπυρική μπογιά, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές
φωλιές, ειδική σήμανση εξόδου καθώς και πυράντοχες πόρτες σε κάθε όροφο,
με στόχο να απομονώνεται ο κάθε όροφος σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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B/W - NEGATIVE
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B. ΕΝOΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΓΕIΑ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΕΙΑ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
3o Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Αιτωλοακαρνανίας
#E2B862

#1C1C1B

Πρωτοβουλίες πρόληψης, καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες για την υγεία
και την ασφάλεια των μαθητών
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Ο ετήσιος προγραμματισμός δράσεων κοινοποιήθηκε στον Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σε τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στη
μικρή τοπική κοινωνία ενώ εστάλη επιστολή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου
διαχωρίζοντας τις εργασίες σε επείγουσες και σε προγραμματισμένες, σε επικίνδυνες και μη, στο πλαίσιο της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Ενδεικτικά, ο
Δήμος Αγρινίου έστειλε άμεσα προσωπικό και αποκαταστάθηκαν επικίνδυνα σημεία στον εξωτερικό χώρο, όπως τα κατεστραμμένα μάρμαρα που είχαν αποκολληθεί. Έγινε επίσης άμεση αντικατάσταση στα πλακάκια της βρύσης, τα οποία ήταν
σπασμένα με κίνδυνο τραυματισμού των μαθητών. Αναφορικά με τον εσωτερικό
χώρο, οι φθαρμένες πόρτες διορθώθηκαν και τοποθετήθηκαν νέες κλειδαριές
κ.ά. Παράλληλα, μετά από τη διαπίστωση προβλημάτων συμπεριφοράς από μαθητή, το σχολείο επικοινώνησε με το χαμόγελο του παιδιού και ήρθε σε επαφή με
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Μάλιστα, το προσωπικό συμμετέχει σε ετήσιο
πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «Οργανώνοντας ομάδες κρίσεων».

ΥΓΙΕΙΝH ΔΙΑΤΡΟΦH ΚΑΙ ΕΣΤIΑΣΗ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Mια σειρά από ενέργειες για την υγιεινή διατροφή
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Στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη υλοποιούν μια σειρά από ενέργειες, όπως ερευνητικά
προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εθελοντικές και βιωματικές δράσεις, με
στόχο οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες να μάθουν για την υγιεινή διατροφή και να
την υιοθετήσουν. Η δημιουργία του λαχανόκηπου από το 2015 στον χώρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να φυτεύουν και να καλλιεργούν, χωρίς φυτοφάρμακα αλλά με σύγχρονους βιολογικούς
τρόπους, λαχανικά εποχής, αρωματικά φυτά, βότανα, σπόρους και βολβούς. Στις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου λειτουργεί ο θεσμός των Φρουτοδιαλειμμάτων.
Στόχος είναι κάθε τμήμα να καταναλώσει όσο το δυνατό περισσότερα φρούτα και
λαχανικά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μιας εβδομάδας. Κάθε Παρασκευή
επιβραβεύονται τα τρία τμήματα που έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία με χρυσό, αργυρό και χάλκινο κύπελλο Φρουτοδιαλείμματος. Τέλος, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εμπλέκονται ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που
αφορούν στην υγιεινή διατροφή.

Γ. ΕΝOΤΗΤΑ

Εξωστρέφεια & Συνεργασία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη – Συνεργάτης HUMBLE
«Δημιουργήσαμε το Τέλειο Σχολείο. Μας πήρε 43 Χρόνια»

Γ. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

FAVICOM

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μάρκετινγκ, τα εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη επιδίωξαν να δώσουν την ευκαιρία στους γονείς και τα παιδιά να αποκτήσουν επαφή
με το εκπαιδευτικό τους σύστημα, τις αξίες, και να γνωρίσουν τους ανθρώπους
των Εκπαιδευτηρίων. Έτσι, διοργάνωσαν και προέβαλαν συστηματικά μέσω των
Social Media μία εκπαιδευτική εκδήλωση στα Νότια Προάστια, με σκοπό να προσελκύσουν μαθητές, γονείς αλλά και τους φίλους τους. Το εν λόγω Φεστιβάλ αποτέλεσε «Ζωντανό» Marketing για το σχολείο, αφού εκατοντάδες γονείς είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις
κ.ά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δημοσιεύτηκαν «Live videos» αξιοποιώντας
#E2B862
#1C1C1B
το Facebook
με σκοπό την προσέγγιση
γονέων και μαθητών που δεν κατάφεραν
να παρευρεθούν. Ο δεύτερος «πυλώνας» για την προσέλκυση των γονέων στο
σχολείο είναι οι δωρεάν εκπαιδευτικές συναντήσεις για γονείς. Μεταξύ άλλων,
διενεργήθηκαν καμπάνιες αναγνωρισιμότητας μέσω των Social Media που προβλήθηκαν συνολικά σε 200.000+ γονείς.

COLOURS
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Byron College - The British International School
Ο μακροκροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός Μarketing έχει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα

BRONZE

Μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλάμβανε έρευνα με συνεντεύξεις και δομημένα ερωτηματολόγια με όλα τα εμπλεκόμενα κοινά, αναπτύχθηκε η
νέα ταυτότητα του σχολείου. Επανασχεδιάστηκε το λογότυπο που συμβολίζει τον
πυρήνα των αξιών του, αντανακλά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του και συνδέει
απρόσκοπτα το παρελθόν με το μέλλον του. Παράλληλα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας σχεδιάστηκαν εκστρατείες με στόχο να διατυπωθούν
αυτά που καθιστούν το Byron College μοναδικό και επιτυχημένο βάσει των στόχων
που τέθηκαν: τη γαλούχηση παιδιών με ήθος, την αφύπνιση της δημιουργικότητας και την ενθάρρυνση της ατομικότητας κάθε μαθητή ξεχωριστά, καθώς και την
επιτυχία τους στον επαγγελματικό στίβο και την πορεία τους στη ζωή, ως πολίτες
του κόσμου. Σχεδιάζοντας ένα πολύ επίπεδο, μακροχρόνιο πλάνο ενεργειών κατάφεραν επικοινωνήσουν σωστά και αποτελεσματικά την εικόνα και τις θέσεις του
σχολείου στο εγχώριο και το διεθνές περιβάλλον.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
BCA COLLEGE
BCA COLLEGE Marketing Plan 2017-2018
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Oι στρατηγικές επικοινωνίας του πλάνου σκοπό είχαν να ενισχύσουν την εσωτερική κουλτούρα του BCA, να συνδέσουν τις ακαδημαϊκές αξίες του κολλεγίου με
την επικοινωνία, να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατές ευκαιρίες για δημοσιότητα
και να ενισχύσουν την online παρουσία. Για την επίτευξη των παραπάνω, το μείγμα
μάρκετινγκ περιελάμβανε διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα, δημόσιες σχέσεις και
προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πλάνο υλοποιήθηκε σε δύο βασικές
περιόδους και πιο ήπια καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρωτίστως, τον Ιούνιο,
όπου είναι η πρώτη διαφημιστική περίοδος και εξελίσσεται κατά τη διάρκεια και
μετά από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Κατόπιν, την περίοδο 15 Αυγούστου – Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, όπου έχουν βγει τα αποτελέσματα των πανελληνίων και το
επίπεδο της έρευνας αγοράς των υποψηφίων σπουδαστών είναι στο υψηλότερο
σημείο. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με σκοπό την ενίσχυση της φήμης και του brand awareness του BCA.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιχείρηση
Unicert – RDC Informatics
Frederick University – Digital Marketing Strategy for Greece
Η ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 είναι η τρίτη χρονιά προώθησης των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, ένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο
που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα από τη Unicert. Για
την υλοποίηση του πλάνου της διαφήμισης στο Διαδίκτυο, η Unicert χρησιμοποίησε ανθρώπινους πόρους από το τμήμα Marketing της εταιρείας και συνεργάστηκε με Digital Agency. Η υλοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών στο Διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε εντός του 2017 με μεγαλύτερη ένταση στα χρονικά
διαστήματα προ των χειμερινών και εαρινών εγγραφών. Χρησιμοποιήθηκαν δύο
διαφημιστικές πλατφόρμες του Διαδικτύου, Google Adwords και Facebook Ads.
Οι εν λόγω καμπάνιες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Digital Agency
RDC Informatics. Το budget μοιράστηκε ως εξής: 7% στο Facebook και 93%
στην υπηρεσία Google Adwords. Στην υπηρεσία Adwords αξιοποιήθηκαν όλα
τα διαθέσιμα κανάλια προώθησης και συγκεκριμένα διαφημιστικές εκστρατείες
σχεδιάστηκαν και «έτρεξαν» στο YouTube κ.α..

GOLD

Σχολή Γαστρονομίας Chef d’ Oeuvre – RDC Informatics
Στρατηγική Digital Marketing της Σχολής Γαστρονομίας Chef d’ Oeuvre
Το 2017 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πλάνο προωθητικών ενεργειών για να καταστήσει τη CHEF D’OEUVRE πρώτη επιλογή για τους υποψήφιους σπουδαστές
το οποίο βασίστηκε αποκλειστικά στις δυνατότητες και τα μέσα του διαδικτύου και
των Social Media. Για την υλοποίησή του, η CHEF D’OEUVRE αξιοποίησε ανθρώπινους πόρους από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας της Σχολής και συνεργάστηκε με Digital Agency. Η υλοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών στο Διαδίκτυο
πραγματοποιήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο
έως και τον Νοέμβριο και χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές πλατφόρμες του
Διαδικτύου, Google Adwords και Facebook Ads. Οι καμπάνιες στο Facebook και
στο σύστημα Adwords της Google σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Digital
Agency RDC Informatics. Μεταξύ άλλων, στο Δίκτυο Αναζήτησης οργανώθηκαν
Branding Campaigns, στοχευμένες campaigns ειδικοτήτων γαστρονομίας και
Competition Campaigns, για την εμφάνιση διαφημίσεων της CHEF D’OEUVRE σε
στοχευμένες αναζητήσεις.

SILVER

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Κ. Ανδρεάδης
Ψηφιακή Παρουσία και Social Media
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη διαθέτουν ψηφιακή πλατφόρμα η οποία προσφέρει
μια σειρά από ενημερωτικά εργαλεία για τους γονείς και τους μαθητές και η οποία
εμπλουτίζεται συνεχώς, e-parenting με το blog στην ιστοσελίδα όπου οι παιδοψυχολόγοι και ειδικοί επιστήμονες των Εκπαιδευτηρίων αναρτούν άρθρα για την
ενημέρωση των γονέων αναφορικά με θέματα που τους απασχολούν καθώς και
e-mailing με την αποστολή newsletters, σχολικών εφημερίδων, ανακοινώσεων και
άλλου υλικού που αφορά στις δράσεις των Εκπαιδευτηρίων για την ενημέρωση των
γονέων. Ταυτόχρονα, διαθέτουν παρουσία στα Social media όπου προωθούνται οι
δράσεις των Εκπαιδευτηρίων σε καθημερινή βάση για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Τα Εκπαιδευτήρια διαθέτουν εταιρική σελίδα στο facebook, twitter,
Instagram, pinterest και κανάλι στο Youtube. Μάλιστα, στο Youtube, είναι αναρτημένα 71 videos, με μέσο όρο προβολών 200-300. Στόχος για το σχολικό έτος 2018
- 2019 είναι η ενίσχυση της παρουσίας σε Twitter, Pinterest και Instagram.

SILVER
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
ΙΕΚ ΑΚΜΗ Ψηφιακή Παρουσία και Social Media

Γ. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

FAVICOM

Η ψηφιακή επικοινωνία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ δίνει έμφαση στο mobile friendly περιεχόμενο, πάντα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εκάστοτε καναλιού επικοινωνίας.
Χαρακτηριστικά, ένα in-house εξειδικευμένο πολυμελές τμήμα digital marketing,
βρίσκεται 24/7 online για να διαχειριστεί τις αυξημένες ανάγκες περιεχομένου,
community management και προώθησης σε όλα τα κανάλια. Το περιεχόμενο είναι
customized στις ανάγκες των επιμέρους τοπικών communities. Μεταξύ άλλων,
διεξάγονται διαγωνισμοί που απευθύνονται τόσο στους ενεργούς σπουδαστές
όσο και σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους. Το IEK AKMH διατηρεί και εμπλουτίζει
διαρκώς το δίκτυο εξωτερικών συνεργατών του, προχωρώντας σε συνεργασία
με renowned YouΤube influencers, όπως οι Scrap, Χριστιάννα Θάνου, Καρπούζι
Φέτα, για διαγωνισμούς και video series ενημερωτικού χαρακτήρα με στόχο την
#E2B862
#1C1C1B
αύξηση του engagement. Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει σε προσωμοίωση επαγγελματικού ραδιοφώνου με αρχισυντάκτες, υπεύθυνους ροής και ψηφιακά μέσα.

COLOURS
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Β’ βάθμια Εκπαίδευση
ΙΙΕΚ AMERICAN Education
«Χτίζουμε» γέφυρες συνεργασίας για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα!

BRONZE

Το ΙΙΕΚ AMERICAN Education διαμόρφωσε το πρόγραμμα «Σπουδαστική Υιοθεσία», αποδεικνύοντας τη συνέπεια των στελεχών και εκπαιδευτών του στην παραγωγή έργου που αποδίδει σημαντικά και αποδεδειγμένα οφέλη στους διδασκόμενους, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο. Το
πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να υιοθετήσουν έναν σπουδαστή, παρέχοντάς του το προνόμιο να συνδεθεί μαζί τους. Η
υποχρέωση των Επιχειρήσεων είναι να παρέχουν σε ορισμένα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από κοινού με το ΙΙΕΚ American Education, υποστήριξη τύπου
Mentoring, καθοδήγηση και ενημέρωση του σπουδαστή για θέματα που αφορούν
στον τομέα Σπουδών του παρέχοντάς του τη δυνατότητα να κάνει την εξαμηνιαία
πρακτική άσκηση. Από την πλευρά του, το ΙΙΕΚ American Education αναλαμβάνει
την υποχρέωση να παρέχει στον σπουδαστή που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα και
θα επιλεγεί από την Επιχείρηση, σημαντική έκπτωση στα δίδακτρα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
Athens Tech College
Συνεργασία του Athens Tech με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεσμών με τους επιχειρηματικούς φορείς και οργανισμούς, το Athens Tech έχει προβεί στη δημιουργία Advisory Board, το οποίο
απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη, επιχειρηματίες και σύμβουλους της αγοράς και συνεδριάζει 2 φορές τον χρόνο με σκοπό την ενημέρωση των μελών του
για τις ενέργειες του Κολεγίου, τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του
και την εναρμόνιση των δράσεών του με τις νέες τάσεις και τεχνολογίες της αγοράς. Επίσης, έχει συνεργασία με υποστηρικτές του Κολεγίου και, μεταξύ άλλων,
οι σπουδαστές συμμετέχουν σε πραγματικά έργα ως μέρος ολοκλήρωσης του
προγράμματος σπουδών τους, στη Μηχανική Λογισμικού, κατά την εκπόνηση των
οποίων τους δίνεται η δυνατότητα να εργασθούν σε πραγματικές συνθήκες και
χρόνους, όπως σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι δράσεις του Κολεγίου επεκτείνονται στη στήριξή σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω δράσεων και με την υποστήριξη της REvive Greece.

Panorama of Best Practices in Greek Education
«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
CERF: Πρότυπο Πιστοποίησης για τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
Το 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθέτησαν
για πρώτη φορά ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ) για τη Δια Βίου Μάθηση. Βάσει αυτού, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ανέλαβε το 2012
την πρωτοβουλία να αναπτύξει ένα πλήρες ξεχωριστό πακέτο εκπαιδευτικών
υπηρεσιών σε πλήρη αντιστοιχία με το ΕΠΑ το οποίο ονομάστηκε CERF. Πιο συγκεκριμένα, το CERF περιλαμβάνει εκπαιδευτικά Προγράμματα, που συνοδεύονται από τον αντίστοιχο Μεθοδολογικό Οδηγό και Εργαλειοθήκη Συμμετοχικών
Εκπαιδευτικών Τεχνικών. Διαθέτει επίσης μοντέλο και σύστημα πιστοποίησης για
τη Βασική Ικανότητα «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα» καθώς
και το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο μελέτης για τους εκπαιδευόμενους.
Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει οδηγό ευαισθητοποίησης για τη σημασία και χρησιμότητα των βασικών ικανοτήτων προς όλους όσοι εμπλέκονται στην υποστήριξη
της Δια βίου Μάθησης καθώς και του εργασιακού κόσμου.

SILVER

ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
Ανοίγουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και γνώσεις!
Τα Εκπαιδευτήρια Γ. Ζώη σχεδίασαν, οργάνωσαν, υλοποίησαν, αξιολόγησαν και
επαναπροσδιόρισαν ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων με τελικό στόχο το άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία, τη δημιουργία αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας, την
ενίσχυση των δεσμών σε έργα κοινής ωφέλειας και τη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ενσυναίσθηση. Στη βάση αυτή, προχώρησαν σε συνεργασία με ΜΚΟ και
εθελοντικές οργανώσεις, στη στήριξη αναγκών κοινωνικών δομών του Δήμου και
κοινοτικών προγραμμάτων σε είδη πρώτης ανάγκης και σε συνεργασία με άλλα
σχολεία και την ευρύτερη κοινωνία. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε το διήμερο
Φεστιβάλ Πολιτισμού «ΖΩΗρεύουμε», εμπνευστές του οποίου ήταν οι μαθητές. Οι
δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν και η επιλογή των οργανισμών που ενισχύθηκαν ήταν αποτέλεσμα δημοκρατικής συμμετοχής και κοινωνικής συνεργασίας.
Παράλληλα, με την ανοιχτή, δημόσια πρόσκληση όλων στο Φεστιβάλ στόχος ήταν
η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας αλλά και των συμπολιτών στην προσφορά και τη βοήθεια για τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Νέα Γενιά Ζηρίδη
Διαπλάθοντας τους Ηγέτες του Αύριο που Κάνουν τη Διαφορά
Η Νέα Γενιά Ζηρίδη έχει δημιουργήσει το «Τμήμα Μαθητικής Φροντίδας» που
απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς από τον παιδικό σταθμό έως και το λύκειο. Μέσα
από ειδικά διαμορφωμένα παιδαγωγικά προγράμματα καλλιεργούνται οι κλίσεις
των μαθητών ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Είναι επίσης ο 9ος χρόνος συνεργασίας με το Κέντρο Υιοθεσίας βρεφών
«Μητέρα» για το οποίο οι μαθητές συγκεντρώνουν τρόφιμα, παιχνίδια και φάρμακα. Ακόμα, μεταξύ άλλων, 29 μαθητές του γυμνασίου συμμετείχαν για πρώτη
φορά στη 2η προσομοίωση του Ο.Η.Ε. με 84 σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρο,
την Τουρκία και την Ουγγαρία. Προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα, ήρθαν
σε επαφή με πρεσβείες, έμαθαν να αναζητούν μόνοι τους την πληροφορία και να
διαπραγματεύονται, να χρησιμοποιούν τη ρητορική, τη διπλωματία και το διάλογο
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίλυση διεθνών προβλημάτων, όπως η τρομοκρατία.

BRONZE
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Junior Academy – Χερρονάσιος Σχολή
B/W - NEGATIVE
Χρόνιοι Δεσμοί

Γ. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

FAVICOM

Μεταξύ άλλων, το σχολείο στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς αναλαμβάνει τη φιλοξενία παιδιών, που διαμένουν σε σπίτια του οργανισμού, για τις διακοπές
τους στην Κρήτη. Τη φετινή χρονιά επίσης συγκέντρωσε ρούχα, τρόφιμα και διατέθηκαν στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου, Κρήτης. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε κατασκευή χριστουγεννιάτικων και
πασχαλινών ειδών από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου, τα οποία
παραδόθηκαν στον οργανισμό, για να διατεθούν προς πώληση στα αντίστοιχα
παζάρια. Ακόμα, το σχολείο παρείχε οικονομική στήριξη-επίβλεψη των εργασιών,
από διεύθυνση και προσωπικό του σχολείου, στη δημιουργία-αποπεράτωση του
Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο τέθηκε σε
λειτουργία τον Μάρτιο του 2017. Τέλος, το σχολείο στέκεται δίπλα στην Τρίτη Ηλικία. Την παγκόσμια
2017, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρευ#E2B862Ημέρα Ηλικιωμένων
#1C1C1B
ρέθηκαν σε εκδήλωση του Δήμου Χερσονήσου και του «ΚΑΠΗ», όπου οι μαθητές
μοίρασαν λουλούδια και κάρτες στους ηλικιωμένους, κ.ά.

COLOURS
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ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου
Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης «Δράσεις για Όλους»: Αγορά Ασθενοφόρου
για το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

BRONZE

Το Πρόγραμμα «Δράσεις για Όλους» αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών ΕΚΕ, μέσω
των οποίων οι μαθητές της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» εκπαιδεύονται στον
ρόλο του Κοινωνικά Υπεύθυνου Πολίτη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η σχολική κοινότητα της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» έθεσε ως στόχο για το Σχολικό Έτος 2016 -2017 την υποστήριξη του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και
Αγλαΐας Κυριακού» μέσα από την αγορά ενός Ασθενοφόρου. Τον Μάιο του 2017
διοργανώθηκε, μεταξύ άλλων, το «Open Weekend», ένα Σαββατοκύριακο όπου
συγγενείς και φίλοι των μαθητών και του σχολείου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που είχαν προετοιμάσει οι
μαθητές καθώς και να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά projects που έχουν οργανωθεί. Το ασθενοφόρο αγοράστηκε με τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τις
εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές και από τα έσοδα του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar. Το τελικό ποσό συμπληρώθηκε από χρήματα που προσέφερε η Διοίκηση του Σχολείου.

ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Γ’ βάθμια Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
Περιβαλλοντική Καμπάνια Πρόγραμμα «ΣΚΥΡΟΣ»

GOLD
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Το καλοκαίρι του 2015, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, Αγωγής και
Εκπαίδευσης, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκίνησε τη
συνεργασία του με το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου, τον φορέα Διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα της Σκύρου με σκοπό η ακαδημαϊκή θεωρία να εφαρμόζεται σε
πραγματικές συνθήκες. Έτσι, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «ΣΚΥΡΟΣ». Ενδεικτικά, η δράση της «Ημερήσιας Περιβαλλοντικής Κατασκήνωσης του
Λιμένα» στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Φοιτητές και ερευνητές
εκπαιδεύονται ως πρεσβευτές του περιβάλλοντος και δύο μήνες τον χρόνο (Ιούλιος-Αύγουστος) εκπαιδεύουν παιδιά της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών
του νησιού της Σκύρου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του λιμένα. Κάποια
από τα μέρη στα οποία η Περιβαλλοντική Κατασκήνωση έχει ταξιδέψει είναι: Νεστόριο-Καστοριάς, Κατασκήνωση στο Γουδί, Ελληνικά Σχολεία Νέας Υόρκης, Graz-Αυστρίας, Dubai-Ηνωμένα Εμιράτα κ.ά.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλούσιο κοινωνικό έργο μέσα από ένα σύνολο δράσεων
Μία από τις δράσεις από την τελευταία χρονιά αφορά στο ότι το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
τίμησε την Εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ειδικότερα, στις εγκαταστάσεις
του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στον Πειραιά συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29
Μαΐου η παρέα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της 14ης Ιουνίου 1987. Για να
γιορτάσουν την επέτειο των 30 χρόνων από την επιτυχία στο Φάληρο, τα τμήματα Αθλητικής Δημοσιογραφίας και Προπονητικής του ΙΕΚ με την καθοδήγηση
και παρουσίαση του καθηγητή τους, Βασίλη Σκουντή, διοργάνωσαν μια εκδήλωση-βράβευση των αθλητών της Εθνικής ομάδας μπάσκετ του ’87. Το παρών
έδωσαν σχεδόν όλα τα μέλη εκείνης της ομάδας ενώ αποδόθηκε φόρος τιμής
στον έφορο εκείνης της Εθνικής, Πέτρο Καπαγέρωφ και τον Φίλιππο Συρίγο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, παρουσία σπουδαστών του ΙΕΚ και αθλητών που πήραν τη «σκυτάλη» από τη γενιά του ’87, όπως ο
Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Μιχάλης Κακιούζης.

BRONZE

ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επιχείρηση
Safe Water Sports – RDC Informatics
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Η Safe Water Sports έχει ανασχεδιάσει, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενημέρωσης μαθητών στα σχολεία όλης της χώρας με την ονομασία Προσέχω
- Μαθαίνω - Νοιάζομαι. Η εκπαίδευση αυτή, η οποία έχει σαν βασικό αντικείμενο
την εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας για την παραμονή στη παραλία, την κολύμβηση, τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, αφορά στους μαθητές όλων των
ηλικιακών ομάδων και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την περίοδο Μάρτιο – Ιούνιο
του σχολικού έτους σε πανελλαδική βάση. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας «Safe
Water Sports Academy» βασίστηκε στην πλατφόρμα MELO-Digital School, η
οποία αναπτύσσεται και διανέμεται διεθνώς από την εταιρεία RDC Informatics. Ο
σχεδιασμός και ανάπτυξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού έγινε πραγματικότητα με
τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου στη βάση της δημιουργίας σύγχρονου,
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις καινούργιες τάσεις της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.

GOLD

British Council
Χτίζοντας Κοινωνίες Μάθησης που Ενώνουν
To British Council σε συνεργασία με τη UNICEF και με τη χρηματοδότηση της
Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ECHO) ίδρυσε τον Νοέμβριο του 2016 ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπου υλοποιεί
προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, έχοντας ως στόχο να διασφαλίσει την ψυχολογική σταθερότητα των παιδιών προσφύγων, το αίσθημα συνέχειας στην εκπαίδευσή τους και την ένταξή τους στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας που λειτούργησε ως κίνητρο
και ως «κοινή» γλώσσα συνέβαλε στην ομαλοποίηση της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των παιδιών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Ταυτόχρονα,
το πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής με την Τέχνη ως μέσο διδασκαλίας, έδωσε στα
παιδιά του προσφυγικού καταυλισμού αφενός ένα μέσο έκφρασης και αφετέρου
έναν δημιουργικό, υγιή τρόπο να διαχειρίζονται σκέψεις και συναισθήματα. Τέλος,
το British Council έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

BRONZE
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α’ βάθμια Εκπαίδευση
B/W - NEGATIVE
Νηπιαγωγείο Κατακόλου
Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης

Γ. ΕΝOΤΗΤΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

FAVICOM

Το έργο «Ο Αειφορούλης στο Κατάκολο, εν Δράσει…» αφορά περιβαλλοντικά
προγράμματα προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει το Νηπιαγωγείο Κατακόλου. Οι
μαθητές αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από βιωματικές δράσεις,
αναδεικνύουν επίσης τον τόπο τους και τον προβάλλουν ως καθαρό - ασφαλή
- υγιή στους τουρίστες επισκέπτες που έρχονται στο Κατάκολο. Για παράδειγμα,
βρίσκουν νέους τρόπους για την εξοικονόμηση ενέργειας, επενδύοντας σε καινοτόμες μεθόδους και μεταξύ άλλων, προχωρούν σε κατάργηση της πλαστικής
σακούλας και επαναχρησιμοποίησή της σε πάνινη. Αναπτύσσουν στους μικρούς
μαθητές την οικολογική συνείδηση μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, στις
#1C1C1B
οποίες οι #E2B862
ίδιοι πρωταγωνιστούν, όπως:
Δεντροφύτευση, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση, Βιολογικά Παρτέρια, κ.ά. Μερικές από τις ενέργειες που υλοποιούνται είναι οι εξής: Plasticfreegreece, Let’s do it Greece, Θάλασσα Διαγωνισμός
WaterWorldAdventure, Action aid 2018-Μαθητική Εβδομάδα δράσης για 17 Βιάσιμους στόχους, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.

COLOURS

GOLD

7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
Οικολογικό και Αειφόρο

SILVER

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καθώς και στη συνεργασία με γονείς και με τοπικούς και μη Φορείς. Όλα ξεκίνησαν με τη δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής
στο σχολείο, αποτελούμενη από όλους τους μαθητές, το σύνολο των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, εκπροσώπου του Δήμου, εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής και εκπροσώπου του
συλλόγου γονέων. Μεταξύ άλλων, μέσα στο σχολείο λειτούργησε «Η Λέσχη των
Φίλων του Περιβάλλοντος», όπου τα ίδια τα παιδιά ενημέρωναν όποιον επιθυμούσε για θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το σχολικό κήπο, το δάσος, την
προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. Επίσης, ανέλαβαν να εμπλέξουν όλη την κοινότητα, ώστε όλοι να βοηθήσουν είτε σε τεχνικές γνώσεις ή οικονομικούς πόρους,
είτε σε υλικά διάφορα ή με προσωπική βοήθεια. Μετά από πέντε χρόνια συνεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα παιδιά ανέπτυξαν οικολογική συνείδηση.

91ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
Μνημεία και Ραδιόφωνο

SILVER
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Οι μαθητές του 91ου Νηπιαγωγείο Αθηνών «υιοθέτησαν» ένα άγαλμα ή μνημείο
στη γειτονιά τους και γνώρισαν εμβληματικά γλυπτά στο κέντρο της Αθήνας.
Έφτιαξαν στην τάξη τους ιστορίες για τα γλυπτά της πόλης, αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα. Διερεύνησαν τη σχέση των γλυπτών με την ιστορία και τη μνήμη της πόλης και έμαθαν να τα αναγνωρίζουν ως τοπόσημά της. Παράλληλα,
προσέγγισαν την έννοια και την αξία του δημόσιου χώρου και εκπαιδεύτηκαν να
γίνουν οι αυριανοί πολίτες της Αθήνας, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη θρησκεία και τη μητρική τους γλώσσα. Θέλοντας να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν όχι μόνο τους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και τις Τοπικές Αρχές, οι
μαθητές έφτιαξαν μια ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio μέσα
από την οποία προέβαλαν την ιστορία της γειτονιάς τους, την κατάσταση του
αγάλματος και του περιβάλλοντα χώρου κ.ά.

Panorama of Best Practices in Greek Education
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Β’ βάθμια Εκπαίδευση
ΕΑΠ (Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας) – Δ/νση Β΄Εκπαίδευσης Δράμας
(Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας) – Περιφέρεια ΑΜΘ (Τμήμα Περιβάλλοντος
& Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας)
Εφαρμογή GIS.edu (Green Inspires Students)
Όραμα του εν λόγω προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μαθητές στα γεωπληροφοριακά συστήματα προς όφελος της πράσινης αστικής κινητικότητας μέσω
μιας εφαρμογής - παιχνίδι σε κινητά και ταμπλέτες και στην αξιολόγηση, σύνθεση και συγκέντρωση δεδομένων. Οι μαθητές καθώς κινούνται προς το σχολείο
μέσω της εφαρμογής GIS.edu στέλνουν στο σύννεφο το GPS στίγμα τους, καθώς και πληροφορίες, όπως το μέσο μετακίνησης, τη γενική βαθμολογία και τον
αριθμό των απουσιών. Στόχος είναι οι μαθητές να διαπιστώσουν προβλήματα
μετακίνησης και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για ταχύτερη, οικονομικότερη
και πιο φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα. Μία από τις προκλήσεις υπήρξε
η απαγόρευση δια νόμου των κινητών στο σχολείο και έτσι έγινε προσαρμογή
στη χρήση του εκτός του σχολικού χώρου. Επίσης, τέθηκε ως στόχος το κινητό
και το tablet ως μέσα, να μετατραπούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά εργαλεία, υποδεικνύοντάς έναν άλλο τρόπο χρήσης της τεχνολογίας.

BRONZE

Εκπαιδευτήρια Δούκα
Ανακύκλωση τηγανισμένου ελαιόλαδου και παρασκευή βιολογικών σαπουνιών:
Διαμορφώνοντας νέες στάσεις και συμπεριφορές προς το περιβάλλον
Το πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης «Στάση Ζωής» στα Εκπαιδευτήρια Δούκα υλοποιείται στο Γυμνάσιο με ποικίλες δράσεις βιωματικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το έργο
«Ανακύκλωση τηγανισμένου ελαιόλαδου και παρασκευή βιολογικών σαπουνιών».
Επίσης, οι μαθητές κατέγραψαν τα είδη των απορριμμάτων και αναζήτησαν τους
σύγχρονους τρόπους διαχείρισής τους και κλήθηκαν να δημιουργήσουν μια νέα
αντίληψη για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στις 22 Μαρτίου, οι μαθητές διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Νερό: πηγή
ζωής για τον Κόσμο». Κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα των συμμαθητών τους
και ξετυλίγοντας το θεατρικό τους ταλέντο, επιδίωξαν να ενημερώσουν και να
προβληματίσουν το κοινό τους. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι μαθητές δώρισαν
το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν στην Action Aid.

BRONZE

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιχείρηση
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα CERTIFIED PARALEGAL & DATA PROTECTION OFFICER
Το κέντρο δια βίου μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ), οργανώνει από το 2015 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών
Επαγγελμάτων Certified Paralegal Program. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση και εξέλιξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται το στελεχιακό δυναμικό υποστήριξης των νομικών επαγγελμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες αυτών. Μάλιστα, αρκετές εταιρείες
έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αυτό για τη μετεκπαίδευση των
στελεχών τους. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2017, η Νομική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε
πρώτη και υλοποίησε οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας που οδηγεί στην
πιστοποίηση Data Protection Officer καθώς το νέο περιβάλλον απαιτεί τη συμμόρφωσή των επιχειρήσεων με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

GOLD
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B/W - NEGATIVE

FAVICOM

COLOURS

#E2B862

#1C1C1B

ΕΚΔΟΤΗΣ
Μιχάλης Κ. Μπούσιας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Δημήτρης Κορδεράς
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Αντωνία Κατσουλιέρη
ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Νάνσυ Βλαχάκη
SPONSHORSHIP AND ADVERTISING MANAGER
Λήδα Πλατή
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Mαίρη Καλλιφείδα
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ρούλη Σαμίου
ΑRT DIRECTOR
Γιώργος Τριχιάς
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Παναγιώτης Κουρεμένος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Κορνήλιος Σαραντίογλου
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Αμαλία Ψιλούδη, Θανάσης Μουτζίκος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Pressious Αrvanitidis

Επικοινωνία: Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας
Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, Ε: info@boussias.com,
http://www.boussias.com

50

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΝΘΕΣΗ
PRESSTIME
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Αλέξης Σουλιώτης, Κωσταντίνος Χασιώτης

