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Στρατηγικός Σχεδιασμός  
2017-2019 BIG BANG EDUCATION

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
& ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΝΕΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ

Πιστεύουμε στη δύναμη 
των ανθρώπων! Του 

καθενός χωριστά αλλά 
και όλων μαζί. Έτσι 
κύριο μέλημα του 

οργανισμού μας, είναι η 
ενίσχυση της 

κοινότητας του Big 
Bang, με μια σειρά 
δράσεων οι οποίες 

έχουν ως στόχο στο να 
φέρουν κοντά τους 
ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται για όλα 
όσα πρεσβεύουμε 

εμείς, αλλά και κάθε 
μέλος της κοινότητας. 

Ο επανασχεδιασμός 
της εκπαίδευσης 
απαιτεί την ενεργή 

εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών, αλλά 

και τα σωστά εργαλεία. 
Θα επενδύσουμε ένα 
μεγάλο μέρος του 

χρόνου και των πόρων 
του οργανισμού μας, 

ώστε να 
επιμορφώσουμε και να 

δημιουργήσουμε 
εργαλεία για κάθε 

εκπαιδευτικό.

Η πρωταρχική ανάγκη 
για την δημιουργία του 
οργανισμού μας, είναι 
το ξεκλείδωμα του 

δυναμικού και 
ικανοτήτων των νέων 
της χώρας μας, αλλά 

και μιας νέας 
παγκόσμιας γενιάς. Για 
να μετατραπούν σε 

δημιουργούς αντί για 
"καταναλωτές". Με την 

ικανότητα να 
δημιουργούν το 
μέλλον, αντί να 
αναπαράγουν το 

παρελθόν. 
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Big Bang Education, 

Ξεκινήσαμε πριν περίπου ένα χρόνο με ένα και μοναδικό σκοπό! Να 
επανασχεδιάσουμε την εκπαίδευση, έτσι ώστε να απελευθερώνει - και όχι να 
περιορίζει - το πραγματικό δυναμικό των ανθρώπων! Σε μια εποχή που λόγω και των 
ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων, αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο ίσως από ποτέ. 
Γνωρίζαμε ότι ο δρόμος αυτός δε θα ήταν εύκολος και γνωρίζαμε επίσης ότι στην 
πορεία αυτό που θα έβαζε σε κίνδυνο το σχέδιο μας, δεν ήταν τίποτε άλλο από την 
ίδια μας την πίστη στο αρχικό όραμα! Ένα χρόνο μετά, ο οργανισμός μας απέκτησε 
σάρκα και οστά και βήμα βήμα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, ώστε 
πάνω σε αυτές να στηθεί ένα ισχυρό οικοδόμημα!  

Δε κοιτάξαμε ποτέ την εκπαίδευση μονόπλευρα και δεν θεωρήσαμε ότι αυτή 
συμβαίνει μονάχα μέσα στα σχολεία.  

Αντιθέτως, νιώθουμε την κάθε ευκαιρία, την κάθε στιγμή, τον κάθε τόπο, σαν αφορμή 
για μάθηση. Ευκαιρία για εξέλιξη του ίδιου μας του εαυτού.  
Εκεί αγαπητοί φίλοι και φίλες πηγάζει και η βαθιά ουσία του οργανισμού μας.  
Στην γνώση και την εξέλιξη του εαυτού μας. Στην συνειδητοποίηση, αλλά και 
κατανόηση της δύναμης που έχει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς να δημιουργήσει 
για όλους ένα καλύτερο αύριο! 

Δε παύει ο πρωταρχικός μας στόχος να είναι η ίδρυση του Big Bang School στη 
Θεσσαλονίκη, ενός σχολείου που θα επαναπροσδιορίσει τον εκπαιδευτικό χώρο και 
την εκπαιδευτική διαδικασία και θα αποτελέσει πρότυπο για τα παραπάνω. 
Στο μεταξύ όμως οι ιδέες ξετυλίγονται σαν κουβάρια και βρίσκουν τους ανθρώπους 
που θα τις υλοποιήσουν.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που αφιερώνετε χρόνο να διαβάσετε τον 
στρατηγικό σχεδιασμό μας, όπως επίσης για την υποστήριξη σας με κάθε τρόπο όλον 
αυτόν τον καιρό.  
Η χρονιά που μας έρχεται, θα είναι μια πολυ ενδιαφέρουσα χρονιά!  

Άγγελος Πατσιάς | συνιδρυτής 
Ελισάβετ Γεωργιάδου | συνιδρυτής 
Γιάννης Σωτηράκος | συνιδρυτής
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Θέλουμε να δημιουργήσουμε/επιλέξουμε 
ένα μέρος στο οποίο η κοινότητα του Big 

Bang θα βρίσκεται τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Σε αυτές 
τις συναντήσεις εκτός από τον κοινό μας 
“καφέ” θα υπάρχει και κάποιος ειδικός, 

δεξιοτέχνης εκπαιδευτής κτλ. ο οποίος θα 
μοιράζεται κάτι με την κοινότητα. Σκεφτείτε 

το πρωινό του Σαββάτου σας να είναι 
γεμάτο καλούς φίλους, ωραίες ιδέες και 

πιθανές συνεργασίες για να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.  

Ξεκινήσαμε από τον Οκτώβριο του 2017 και 
θα συνεχίσουμε για μια φορά κάθε μήνα, να 
επιλέγουμε για την Κοινότητα του Big Bang 
τα πιο ενδιαφέροντα νέα που συμβαίνουν 
στον κόσμο και αφορούν τις εκθετικές 

τεχνολογίες, την ιατρική, τον πολιτισμό την 
εκπαίδευση και πολλά άλλα. Τα νέα αυτά θα 
φτάνουν στον υπολογιστή των μελών μας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με 
μεταφρασμένη την περίληψή τους στα 

ελληνικά, καθώς και τον λόγο για τον οποίο 
βρίσκουμε το κάθε θέμα ενδιαφέρον.

Από το 2018, θα διοργανώνεται μια φορά το 
χρόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό και 

πολιτισμικό γεγονός, το οποίο θα έχει κύρια 
στόχευση την εκπαίδευση και θα 

απευθύνεται σε όλον τον κόσμο. Μια σειρά 
ομιλιών και εργαστηρίων που θα αλλάξουν 
τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τη ζωή. 

Η μουσική δε μπορεί να λείπει από τη ζωή 
των μελών του Big Bang. Διοργανώνουμε 

λοιπόν μια σειρά συναυλιών, όπου ο κόσμος 
θα γνωρίσει τοπικούς καλλιτέχνες, θα πιεί 
το ποτό του και θα διασκεδάσει, αφήνοντας 
πίσω του τα άγχη της καθημερινότητας. 

Η ομάδα του BIG BANG EDUCATION 
ξεφεύγει από τα όρια των ιδρυτών και καλεί 
μια ομάδα ανθρώπων που ξεχωρίζουν για το 

ήθος και το έργο τους, ώστε μαζί πια να 
σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε μια 

διαφορετική εκπαίδευση.
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BIGBANGopenCLASSROOM
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BIGBANGcontent
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BIGBANGAcademy
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Θέλουμε να κτισθεί η dream team των 
εκπαιδευτικών! Οι Ακαδημίες του Big Bang 
ξεκίνησαν από την περσινή χρονιά και θα 

συνεχιστούν και τη φετινή, προσφέροντας μια 
τεράστια γκάμα θεματικών για τους 

συμμετέχοντες, από κορυφαίους εισηγητές. 
Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 στόχος μας 

είναι η δημιουργία τριών τουλάχιστον 
Ακαδημιών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και μία 

ακόμη πόλη. Με την προπτική να τις 
εξαπλώσουμε παντού! 

Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε 
υποστηρικτικό υλικό, διερευνούμε 

συνεργασίες για τη δημιουργία και παραγωγή 
ψηφιακού περιεχομένου που θα είναι 
προσβάσιμο από εκπαιδευτικούς και 
ενδιαφερόμενους. Εκπαιδευτικά και 

ψυχαγωγικά εργαλεία για τον μαθητή και τον 
εκπαιδευτικό. Στόχος μας η γνώση μέσα από 

τη διασκέδαση και τα αυτο-οργανωμένα 
περιβάλλοντα μάθησης.  

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα η 
οποία θα συγκεντρώνει όλη την καινοτομία 
της εκπαίδευσης, είτε αυτή συμβαίνει σε 

ιδιωτικά, είτε σε δημόσια σχολεία. Από την 
μακροχρόνια πείρα μας στην εκπαίδευση, 
γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός 

είναι ένας τόπος στον οποίο θα 
συγκεντρώνεται το όραμα και η πράξη! 
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BIGBANGwebtv
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Tα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνούν μια 
δύσκολη περίοδο. Αναξιόπιστες ειδήσεις, 
έμφαση σε κακά νέα, παραπληροφόρηση 
και περιεχόμενο χαμηλού επιπέδου είναι 

κάποια από αυτά που η σημερινή τηλεόραση 
βιώνει. Η πλατφόρμα του BIG BANG TV 

δημιουργήθηκε και θα αρχίσει να εκπέμπει 
πριν την εκπνοή του 2017, με σκοπό οι ίδιοι 
οι νέοι να ορίσουν ξανά τη λειτουργία και 

την αξία ενός τέτοιου μέσου!

BIGBANGalphareach

2

Είμαστε βέβαιοι ότι οι νέοι μας είναι ικανοί 
να δώσουν λύση σε πραγματικά 

προβλήματα του κόσμου μας. Αρκεί να τους 
το ζητήσεις. Το Alpha Reach σε συνεργασία 
με το Big Bang, είναι μια πλατφόρμα όπου 
δημόσιοι φορείς και εταιρείες, καταθέτουν 
στην πλατφόρμα πραγματικά προβλήματά 
τους, όπου οι νέοι με το δημιουργικό τους 

πνεύμα καλούνται να επιλύσουν.

…

Καθώς η ομάδα του BIG BANG EDUCATION 
μεγαλώνει, μεγαλώνουν και τα όνειρά μας. 

Πολύ σύντομα η κατηγορία αυτή θα 
εμπλουτιστεί, προκαλώντας ακόμα 

περισσότερο τη δημιουργικότητα των νέων 
αυτής της χώρας!   
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BIGBANGkeypoints 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ BIG BANG EDUCATION

Έχω

Ύλη

Λιτότητα Εξωτερικά/ 
Αφθονία στις ανάγκες

Φόβος/Θόρυβος

Παθητικός Καταναλωτής

Σχολεία 
Κλειστό Κέντρο Μεταφοράς Γνώσεων

AI. Artificial Intelligence

Αναπαράγω το  
παρελθόν

Αριστερό ημισφαίριο 
πρώτα

Είμαι

Ενέργεια

Δύναμη/Σιωπή

Αφθονία Εξωτερικά/ 
Λιτότητα στις ανάγκες

Ενεργός Δημιουργός

Σχολεία 
Ανοιχτό Κέντρο Καινοτομίας 
και Δημιουργίας της Γνώσης

HI. Human Intelligence

Δημιουργώ το  
μέλλον

Δεξί ημισφαίριο 
πρώτα
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THESSALONIKI 2017 | BIG BANG EDUCATION


