
 

 

 

 

                                                                                                            Κοηάνθ, 7 Δεκεμβρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θζμα: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών από ςχολικζσ μονάδεσ τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ για παρακολοφθηςη 

εργαςίασ (job shadowing) ςε ςχολικζσ μονάδεσ τησ Πολωνίασ» 

 

Από τισ 13 ζωσ τισ 19 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιικθκε επίςκεψθ 19 εκπαιδευτικϊν από 13 ςχολικζσ μο-

νάδεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για παρακολοφκθςθ εργαςίασ ςτθν πόλθ Μπιάλιςτοκ τθσ Πολωνίασ. Η δρα-

ςτθριότθτα εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Διαπιςτευμζνου Σχεδίου Κινθτικότθτασ τθσ Περιφε-

ρειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ ΚΑ1 για τθ Σχολικι Εκπαίδευςθ με κωδικό 2020-1-

EL01-ΚΑ121-SCH-000020310. Θζμα του Διαπιςτευμζνου Σχεδίου Κινθτικότθτασ αποτελεί θ προαγωγι ολι-

ςτικισ προςζγγιςθσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και θ δραςτθριότθτα οργανϊκθκε από 

τον οργανιςμό Perfect Project, φορζα υποδοχισ, ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαί-

δευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου Κινθτικότθτασ ιταν θ 

εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ για τθν προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ κινθτι-

κότθτασ ιταν θ γνωριμία των εκπαιδευτικϊν με το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Πολωνίασ, θ ζνταξθ ςε 

δίκτυα ςυνεργαςίασ με ςχολικζσ μονάδεσ του εξωτε-

ρικοφ για μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ, θ ανταλλαγι κα-

λϊν πρακτικϊν και θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων ξζνων 

γλωςςϊν.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ οι εκπαιδευτι-

κοί ςυμμετείχαν ςτισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ: 

 Επιςκζφτθκαν ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςυγκεκριμζνα το 

50ο ςχολείο Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ πόλθσ Μπιαλιςτόκ, το III Liceum im. Krzysztofa Kamila 

Baczyoskiego, το Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku (ορκόδοξο ςχολείο) 

και το Kalinówka Koscielna, ςχολείο πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε αγροτικι περιοχι 30 χιλιόμετρα 

ζξω από το Μπιάλιςτοκ. Οι Διευκφνςεισ και το εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων 

τουσ υποδζχτθκαν εγκάρδια και μοιράςτθκαν μαηί τουσ πλθροφορίεσ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

τθσ Πολωνίασ, παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και μεκοδολογικζσ πρακτικζσ για τθ διδαςκαλία των δι-

αφόρων μακθμάτων, κακϊσ και καλζσ πρακτικζσ για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

 Επιςκζφτθκαν τθν Κεντρικι Ζκκεςθ του Epi-Centrum του Μπιάλιςτοκ που καλφπτει διάφορεσ κεμα-

τικζσ ενότθτεσ, όπωσ φυςικι, οπτικι, μεταφορζσ, τθλεπικοινωνίεσ, ιατρικι, αυτοματιςμό, ρομποτι-

https://dmaked.pde.sch.gr/
https://dmaked.pde.sch.gr/
https://perfect-project.eu/en/


κι και μθχανικι. Μζςω των διαδραςτικϊν πειραμάτων οι εκπαιδευτικοί είχαν τθν ευκαιρία να δια-

πιςτϊςουν πϊσ αυτά μποροφν να αποτελζςουν χριςιμα εργαλεία ςτθ διδακτικι των επιςτθμϊν.  

 Επιςκζφτθκαν το πανεπιςτιμιο του Μπιάλιςτοκ και παρακολοφκθςαν ςεμινάριο για τθ Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ και τισ καλζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν πόλθ, όπωσ είναι οι πράςινεσ ςτζγεσ 

(green roofs), θ ςυλλογι νεροφ μζςω των «κιπων τθσ βροχισ» (rain gardens) και θ δθμιουργία 

«ανκιςμζνων λιβαδιϊν» μζςα ςτον αςτικό ιςτό (flowery meadows). 

 Ξεναγικθκαν ςτα ςθμαντικότερα αξιοκζατα του Μπιάλιςτοκ, τθσ δεφτερθσ ςε πλθκυςμό πόλθσ τθσ 

Πολωνίασ και τθσ Βαρςοβίασ, πρωτεφουςασ τθσ Πολωνίασ, και γνϊριςαν ςθμεία ιςτορικοφ και πο-

λιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ των δυο πόλεων. 

 

Η δραςτθριότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ εργαςίασ α-

ποτελεί τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο του 

Διαπιςτευμζνου Σχεδίου Κινθτικότθτασ τθσ Περιφε-

ρειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονί-

ασ για τθ Σχολικι Εκπαίδευςθ. Η πρϊτθ, παρακολοφ-

κθςθ ςεμιναρίου, υλοποιικθκε τον Μάιο του 2022 

ςτθν Ιςλανδία. Το Σχζδιο Κινθτικότθτασ περιλαμβάνει 

επίςθσ και τθν επίςκεψθ εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ 

κα εκπαιδεφςει τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρ-

κεια ςεμιναρίου/εργαςτθρίου, που αναμζνεται να 

πραγματοποιθκεί τθν άνοιξθ του 2023. Μζχρι τθ λιξθ 

του Σχεδίου, τον Σεπτζμβριο 2023, οι ςχολικζσ μονά-

δεσ που ςυμμετζχουν ωσ μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ, κα κλθκοφν να ενςωματϊςουν καλζσ πρακτικζσ και εκ-

παιδευτικζσ προςεγγίςεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τουσ και να τισ παρουςιάςουν ςε ςχετικι εκδιλωςθ που 

κα διοργανϊςει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.  

 

 

 

 

 


