
                

                                                          
 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η απολογιστική ημερίδα του 

προγράμματος S.ED.IN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα του Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Project No 572727-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA3-SUP-APPREN) που είχε 

ως αντικείμενο την “Εφαρμογή Δημιουργικών Μεθόδων Διδασκαλίας [στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση] – Μέθοδος Montessori & Δημιουργική Μέθοδος Μάθησης”. Η ημερίδα έλαβε μέρος 

στο Αμφιθέατρο του Νέου Κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. 

Το σύνολο συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα προερχόμενα από το χώρο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Την ημερίδα άνοιξαν οι εγγραφές των συμμετεχόντων. Το πρώτο μέρος της ημερίδας ξεκίνησε 

με ένα σύντομο καλωσόρισμα στην ημερίδα από την διευθύντρια της Εταιρείας Έρευνας, 

Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α.Ε. «ΕΛΟΡΙΣ 

Α.Ε.», Μαρία Κωνστάντογλου, και στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση για το πρόγραμμα 

SEDIN και τον διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων του, η οποία έγινε από τον Κώστα Διαμαντή-

Μπαλάσκα από την ACTION Synergy.  

Ακολούθησε η παρουσίαση του Νικόλαου Καμτσή, προέδρου του Κέντρου Σπουδών Λαϊκού 

Θεάτρου, ο οποίος μας μίλησε εισαγωγικά για την Μέθοδο της Δημιουργικής Μάθησης και την 

εφαρμογή του στο έργο του SEDIN. Τον κύριο Καμτσή διαδέχθηκε η κυρία Nicole Hermann, 

αντιπρόσωπος του ιδρύματος Waterpark Montessori International, και η οποία, με τη σειρά της, 

μας έκανε μια εισαγωγή στη μέθοδο Montessori και την εφαρμογή της στο πρόγραμμα.  

Στο δεύτερο μέρος, υποδεχτήκαμε τον εξωτερικό αξιολογητή του προγράμματος, κύριο Colin 

Isham, ο οποίος μας παρουσίασε εν συντομία την αξιολόγηση της εφαρμογής των δύο 

εκπαιδευτικών μεθόδων της Marias Montessori και της Δημιουργικής Μάθησης (CLEAR), που 

χρησιμοποίησε το έργο του SEDIN. Στη συνέχεια ακολούθησε ένας κύκλος παρουσιάσεων με 

θέμα την εφαρμογή του προγράμματος SEDIN στα σχολεία οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 

εκπροσώπους των υπόλοιπων εταίρων του έργου (Universitat di Girona, Cooperazione 

Internationale Sud Sud, Κέντρο Δημιουργικής Κατάρτισης και Εθνική Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Karsiyaka της Σμύρνης) και της Action Synergy.  

Τη λήξη της ημερίδας σηματοδότησε η Τελετή Απονομής Τίτλων Εκπαίδευσης στις δύο 

μεθόδους στα σεμινάρια εκπαίδευσης του προγράμματος που είχαν πραγματοποιηθεί την άνοιξη 

σε Μυτιλήνη και Καλλονή.  

 


