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Κάντηου Νίκθ, Νθπιαγωγόσ-Συγγραωζασ 
Καράμπελα Αρετι, Φιλόλογοσ  
Κατςά Μαρία, MSc - Μακθματικόσ 
Κουμπάρου Χρυςάνκθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
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Κωςταρισ Χριςτόφοροσ, Κακθγθτισ Ρλθροωορικισ ΡΕ19, MSc e-Learning 
Λουτριανάκθ Βάλια, Φιλόλογοσ (Αρςάκειο Ψυχικοφ), DEA, υπ. Δρ, διδάςκουςα ΡΜΣ "θτορικι, Επιςτιμεσ 
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Μαγαλιοφ Μαρία, Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Γϋ Ακινασ 
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Μαςτρομιχαλάκθ Αγγελικι, Εκπαιδευτικόσ, ςυγγραωζασ, Διδάκτορασ Ραιδαγωγικισ Ρανεπιςτθμίου 
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Παπακωςτοποφλου Αναςταςία, Διευκφντρια Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικοφ  
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5 

Πετροποφλου ταυροφλα, Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Δ/νςθσ Ρ.Ε. Δϋ Ακινασ, Εκπαιδευτικόσ 
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Μαλαωάντθσ  Κωνςταντίνοσ  
Θ τζχνθ ωσ παιδαγωγικό ςφςτθμα 

                        
Με τθν παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηεται θ τζχνθ ωσ παιδαγωγικό ςφςτθμα, δθλαδι ωσ βαςικόσ άξονασ 
διαπαιδαγϊγθςθσ και εκπαίδευςθσ εκείνων που ςυμμετζχουν ενεργθτικά είτε ςτθν πρωταρχικι 
καλλιτεχνικι δθμιουργία, είτε ςτθ ςπουδι και ερμθνεία του καλλιτεχνικοφ ωαινομζνου. Ωσ ςφςτθμα, 
ςυνάντθςθ των ςυνιςτωςϊν μιασ παιδαγωγικισ ςυμμετρίασ υποκειμζνου, μορωϊν και τεχνοτροπιϊν, θ 
τζχνθ μπορεί να ιδωκεί άμεςα όχι μόνο ωσ παιδαγωγικό βίωμα, αλλά και ωσ παιδαγωγικι ταξινομία 
διδαςκαλίασ και μζκεξθσ, με απϊτερο ςτόχο τθσ τθν απόκτθςθ κοινωνικισ και επικοινωνιακισ ταυτότθτασ 
τόςο του καλλιτζχνθ, όςο και του μακθτεφοντοσ ςτθ δικι τθσ μορωωτικι καλλιζργεια μακθςιακϊν, 
ςυναιςκθματικϊν και χειροκινθτικϊν δεξιοτιτων του ανκρϊπινου πνεφματοσ, αλλά και τθν κίνθςθ του 
ςϊματοσ. Με άλλα λόγια, θ παροφςα ειςιγθςθ αποςκοπεί ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ παιδαγωγικισ δφναμθσ διά 
τθσ τζχνθσ ωσ ωαινομζνου, ϊςτε να γίνεται κατόπιν κατανοθτι θ αρχι τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ ωσ 
«τζχνθσ» που μεταμορωϊνει και μεταμορωϊνεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ τθσ αμοιβαιότθτασ εποχϊν και 
βιωμάτων. 
 
 

Κωνςταντίνου Χαράλαμποσ 
Θ παιδεία ωσ ηθτοφμενο ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι και κοινωνικι πραγματικότθτα 

 
Κεντρικό ςθμείο αναωοράσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειςιγθςθσ είναι θ παιδεία ωσ ζννοια, διαδικαςία και 
ηθτοφμενο ςε ςχζςθ με τον ρόλο τθσ ςτθν εκπαιδευτικι και κοινωνικι πραγματικότθτα. Ριο ειδικά, με τθν 
ανάπτυξθ των διαςτάςεων τθσ ςχζςθσ αυτισ επιδιϊκουμε να αναδείξουμε τον ρόλο τθσ παιδείασ, ςε 
δεοντολογικό και πρακτικό επίπεδο, αναωορικά με τθ ςυμπεριωορά τόςο των πολιτϊν όςο και των 
κεςμικϊν οργάνων τθσ εκπαίδευςθσ και, ευρφτερα, τθσ κοινωνίασ. Κζλουμε να αναδείξουμε τθ ςχζςθ τθσ  
παιδείασ με τθν κοινωνικι μάκθςθ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριωορά του μακθτι τόςο 
ςτο οικογενειακό όςο και το ςχολικό περιβάλλον. Στο ςθμείο αυτό κα αναδειχτοφν οι πρακτικζσ, με τισ 
οποίεσ εξοικειϊνεται το παιδί ςτο οικογενειακό, το ςχολικό και το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον και οι 
οποίεσ, τελικά, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ τθσ προςωπικότθτασ και, ειδικότερα,τθσ 
ςυμπεριωοράσ του. Στθ ςυνζχεια, κα αναδείξουμε ςυγκεκριμζνα δείγματα κοινωνικισ ςυμπεριωοράσ 
ανιλικων και ενιλικων ατόμων που ωανερϊνουν τθν απουςία παιδείασ και, παράλλθλα, τθν επικρατοφςα 
ςε ανθςυχθτικό βακμό κουλτοφρα μαηί με τα αίτια εμωάνιςισ τουσ. Θ ειςιγθςθ κα κλείςει με τισ τελικζσ 
διαπιςτϊςεισ και τισ επιβαλλόμενεσ προτάςεισ. 
 
 

Κανταρτηι Ευαγγελία  
Εικόνα και ςχολικό βιβλίο 

 
Θ εικονογράωθςθ των ςχολικϊν βιβλίων διαδραματίηει ζναν καίριο ρόλο ςτθν επιτυχία και τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ και γι’ αυτό εξάλλου θ χριςθ τθσ εικόνασ ςτθν ιςτορία του ςχολικοφ βιβλίου 
ξεκίνθςε πολφ νωρίσ, περνϊντασ από πολλά ςτάδια ςτθν πορεία του χρόνου. Θ εικονογράωθςθ των 
ςχολικϊν εγχειριδίων ςυμβάλλει εκτόσ τθσ επαωισ των παιδιϊν με τθν τζχνθ και τα αιςκθτικά ρεφματα, 
ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ και αποκωδικοποίθςθ του κειμζνου και ςτθν εξοικείωςι τουσ με τον 
οπτικοακουςτικό γραμματιςμό, δεξιότθτα απαραίτθτθ ςτθ ςθμερινι πολυτροπικι κοινωνία. Μζςα από τθ 
μελζτθ τθσ εικονογράωθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων ο αναγνϊςτθσ ακολουκεί μια πορεία και ζνα μαγευτικό 
ταξίδι, όχι μόνο ςτθν ιςτορία εξζλιξθσ τθσ τζχνθσ αλλά ταυτόχρονα και ςτθν ιςτορία του ςχολικοφ βιβλίου 
και τθσ ιςτορίασ τθσ εκπαίδευςθσ. Στθν ειςιγθςθ αυτι κα παρουςιαςτοφν οι ςθμαντικότεροι ςτακμοί τθσ 
ιςτορίασ τθσ εικονογράωθςθσ των ελλθνικϊν ςχολικϊν βιβλίων κακϊσ και οι ςθμαντικότεροι καλλιτζχνεσ 
που αςχολικθκαν με τθν εικόνα ςτο ςχολικό βιβλίο. 
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Μαμάθσ Γιάννθσ 
Από τθν παραδοςιακι τυπογραωία ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ 

Υπάρχουν ςιμερα όμορωα βιβλία; 
 
Θ ςτακερι και αδιάλειπτθ αντίςταςθ απζναντι «ςε ό,τι πικραίνει το μάτι» ςτον χϊρο του βιβλίου 
προχποκζτει ςιμερα ζναν αναςτοχαςμό ςε όρουσ όπωσ κάλλοσ, αιςκθτικι απόλαυςθ, καλλιτεχνικά ωραίο, 
κλαςικι ωόρμα, ευκολοδιάβαςτο και όμορωο βιβλίο, κζτοντασ οριςμζνα ερωτιματα: 
 
- Γιατί ζνα βιβλίο «πρζπει» να είναι όμορωο; 
- Αιςκθτικι αρτιότθτα και εμπορικότθτα. 
- Τυπογραωία: Τζχνθ ι τεχνικι; 
- Διαδικαςία «γζννθςθσ» ενόσ όμορωου βιβλίου.    
- Φταίνε οι υπολογιςτζσ για τα άςχθμα ςθμερινά βιβλία; 
 
Ο αναςτοχαςμόσ αυτόσ μπορεί να οδθγιςει ςε ςκζψεισ και διαπιςτϊςεισ οι οποίεσ αντίκενται ςε πρακτικζσ 
που λειτουργοφν υπονομευτικά ςτθν αιςκθτικι του βιβλίου.  
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τογγυλό Σραπζηι ΙΕΠ 

Σύγσπονερ ότειρ τος Ππογπάμματορ Σποςδών 
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Νικάκθσ Βαςίλειοσ  
Θ τζχνθ ςτα ςχολικά εγχειρίδια: το παράδειγμα του εγχειριδίου Σφγχρονοσ Κόςμοσ: Ρολίτθσ και Δθμοκρατία 

(Β' Λυκείου) 
 
Θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτα ςχολικά εγχειρίδια και ευρφτερα ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ πράξθσ είναι ζνα 
αίτθμα διαρκζσ (τόςο των εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν/τριϊν). Θ τζχνθ γίνεται αντιλθπτι ωσ ζνα 
πεδίο ςτο οποίο μπορεί κανείσ να αςκθκεί ςε μία διαωορετικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και του κόςμου 
αλλά και ωσ ζνα μζςο καλλιζργειασ ικανοτιτων τζτοιων που ςυνικωσ δεν προάγονται από τα υπόλοιπα 
αντικείμενα του ςχολικοφ προγράμματοσ. Θ εργαςία ςτθν τάξθ με τθ βοικεια τθσ τζχνθσ βζβαια δεν πρζπει 
να εξαντλείται ςε μία απλι «περιδιάβαςθ» ςε ζργα τζχνθσ ι ςε μία ςφντομθ «επίςκεψθ» ςτο διαωορετικό. 
Θ εικαςτικι πλαιςίωςθ ενόσ ςχολικοφ εγχειριδίου προςωζρει αναμωίβολα μία δυνατότθτα να ειςαχκεί θ 
τζχνθ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα. Εγείρει βζβαια και μία ςειρά (κρίςιμα) ηθτιματα: πϊσ κα ςυνδεκεί θ 
τζχνθ με το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγχειριδίου, ποιεσ γνϊςεισ κα προάγει, ποιεσ ικανότθτεσ ι ςτάςεισ 
πρζπει να καλλιεργεί, ποια θ κατάλλθλθ διδακτικι; Ι διαωορετικά διατυπωμζνο: πϊσ δεν κα μετατραπεί θ 
ειςαγωγι των ζργων ςε μία εικονογράωθςθ, ςε ζνα εικονιςτικό ςυμπλιρωμα αλλά κα λειτουργιςει γόνιμα 
για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ. 
 
 
 

Χαραμισ Ραφλοσ  
Σκζψου παγκόςμια, δράςε τοπικά»: διαςτάςεισ του πολιτιςμοφ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 

 
Μια μακραίωνθ παράδοςθ κζλει τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ να ςυγκροτοφνται 
αυςτθρά ςτο πλαίςιο των εκνικϊν κρατϊν και να επικεντρϊνονται ςε όψεισ του πολιτιςμοφ ι να 
προβάλλουν ερμθνείεσ των πολιτιςμικϊν ωαινομζνων που ςυνάπτονται άμεςα με τα εκάςτοτε κεωροφμενα 
εκνικά ςυμωζροντα. Σφγχρονεσ εξελίξεισ, ωςτόςο, που ςυνδζονται με ωαινόμενα όπωσ θ εντεινόμενθ 
παγκοςμιοποίθςθ, θ ενίςχυςθ του ρόλου των υπερεκνικϊν οργανιςμϊν, θ ζνταςθ των μετακινιςεων 
πλθκυςμϊν και θ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν πλθροωορικισ και επικοινωνίασ, οδθγοφν ςε ζνα 
διαωοροποιθμζνο πλαίςιο αναωοράσ, που επθρεάηει κακοριςτικά και τα προγράμματα ςπουδϊν των 
ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ωκϊντασ προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ πιο διευρυμζνθσ οπτικισ ςε 
ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι. Ραράλλθλα, είναι αιςκθτι και θ αντίςτροωθ τάςθ, τθσ ολοζνα 
εμωανζςτερθσ προςαρμογισ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν τοπικότθτα με ςτόχο τθν ανάδειξθ των 
πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ, αλλά και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ. Ρροκφπτει, ςυνεπϊσ, 
ζνα εξαιρετικά δυναμικό και αςτακζσ πεδίο προβλθματιςμοφ και ιδεολογικϊν αντιπαρακζςεων ςε ό,τι 
αωορά τθν αναμόρωωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, ενϊ οι απαντιςεισ που ςταδιακά διαμορωϊνονται  
ςυναρτϊνται με βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ μελλοντικισ κοινωνίασ που κάκε ςφςτθμα ιδεϊν επιδιϊκει να 
διαμορωϊςει. 
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Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ 
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Αγγελάκθ όηθ  
Βυηαντινοί αντικατοπτριςμοί ςτισ λογοτεχνικζσ και τισ μουςειακζσ αωθγιςεισ 

 
Θ ςφναψθ δεςμϊν με το παρελκόν μασ και θ γνωριμία με τθ ωυςικι και πολιτιςμικι μασ ιςτορία ζγκειται 
μεταξφ άλλων και ςτθ ςυλλογι ωυςικϊν και ανκρϊπινων δθμιουργθμάτων. Τα Μουςεία αδιαμωιςβιτθτα 
αποτελοφν ζναν διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κεςμό που εγγυάται τθν αποτφπωςθ τθσ ιςτορικισ διαδρομισ 
μιασ κοινωνίασ και τθσ διαχρονικισ παρουςίασ ενόσ ζκνουσ. Κακϊσ οι μουςειακζσ ςπουδζσ ςιμερα –και 
ςυγκεκριμζνα θ Μουςειοπαιδαγωγικι με τον νζο τρόπο τθσ Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ– εςτιάηουν ςτθν 
ανεφρεςθ πρακτικϊν και μεκόδων για τθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με τθν άτυπθ εκπαίδευςθ 
ςτον χϊρο ενόσ Μουςείου, προτείνονται εποικοδομθτικζσ διδακτικζσ διαδικαςίεσ που «προςκαλοφν» τουσ 
ανιλικουσ επιςκζπτεσ να γνωρίςουν τα κατάλοιπα του παρελκόντοσ, να κωριςουν τον υλικό πολιτιςμό ωσ 
«κείμενο» και να γίνουν «αναγνϊςτεσ» τθσ ιςτορίασ και των πολιτιςμικϊν εικόνων ςε πλαίςιο ελευκερίασ 
και ορκισ αξιολόγθςθσ. Σε αυτόν τον προνομιακό και εναλλακτικό χϊρο μάκθςθσ και παροχισ ερμθνειϊν, 
όπωσ υποςτθρίηεται ότι είναι τα ςφγχρονα Μουςεία, τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να οξφνουν τθ ωανταςία 
τουσ, να αποκτιςουν εξερευνθτικι διάκεςθ, να καλλιεργιςουν κριτικι ιςτορικι ςκζψθ, να αντιλθωκοφν 
αωθρθμζνεσ ιςτορικζσ ζννοιεσ (λ.χ. χρόνοσ, παρελκόν, κλθρονομιά, εναλλαγζσ, ταυτότθτα) και να 
εμπλζξουν όςεσ ικανότθτεσ και εμπειρίεσ διακζτουν, προκειμζνου να αντιλθωκοφν τον κόςμο.  Με 
δεδομζνα λοιπόν: (i) πωσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχαιολογικισ ςκζψθσ τα υλικά 
παρελκοντικά κατάλοιπα κεωρείται πωσ ζχουν νοθματοδοτθκεί κοινωνικά από τα υποκείμενα τθσ 
διερεφνθςθσ του παρελκόντοσ, γεγονόσ που αωενόσ ενιςχφει τθ ςφνδεςθ των επιςτθμϊν Λςτορίασ και 
Λογοτεχνίασ και αωετζρου ςυνεπάγεται τθν πολλαπλότθτα των αναγνϊςεων και των ερμθνειϊν των 
καταλοίπων, (ii) ότι ο δθμόςιοσ / κοινωνικόσ χαρακτιρασ των επιςτθμϊν τθσ Λςτορίασ και τθσ Αρχαιολογίασ 
επθρζαςαν τθν εκπαιδευτικι μουςειακι πολιτικι, και (iii) πωσ τα Μουςεία ωσ χϊροι μάκθςθσ –που 
δζχονται τισ επιρροζσ μεταμοντζρνων τάςεων ςτθν εκπαίδευςθ – αποβλζπουν ςτθν καλλιζργεια τθσ 
αιςκθτικισ αγωγισ των μακθτϊν με κεντρικό άξονα τθ δθμιουργία ι/και τθν ενεργοποίθςθ τθσ ωανταςίασ 
τουσ, προτικζμεκα να διερευνιςουμε τθ ςφνδεςθ του εντφπου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του 
Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ Κεςςαλονίκθσ με τίτλο «Γνωρίηω τισ βυηαντινζσ εικόνεσ», ωσ δείγμα των 
κειμενικϊν αωθγιςεων που παράγει ο δθμόςιοσ αρχαιολογικόσ λόγοσ ςτο πλαίςιο τθσ μουςειακισ 
εκπαιδευτικισ λειτουργίασ του, με τα παιδικά βιβλία γνϊςεων που διαπλζκουν τον λογοτεχνικό λόγο με τον 
επιςτθμονικό και ςυγκεκριμζνα με το ζργο τθσ Μαρίηασ Ντεκάςτρο Διαβάηοντασ τισ βυηαντινζσ εικόνεσ 
(Νζοι Ακρίτεσ, Ακινα 2008). 
 
 

Αγγελι Βαςιλικι 
Κυμωμζνοσ κφριοσ Εγκζλαδοσ 

 
Το ςυγκεκριμζνο διδακτικό ςενάριο / καινοτόμο πρόγραμμα αποτελεί μια διακεματικι προςζγγιςθ  με 
βάςθ τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο Νθπιαγωγείο. Εκπονικθκε ςε ςυνεργαςία 
με το Κ.Ρ.Ε. Ηακφνκου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Το ςειςμικό τόξο που μασ ενϊνει», με αωορμι 
ςειςμικά γεγονότα που ζλαβαν χϊρα ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο και αποτζλεςαν κζμα ςυηιτθςθσ από τα 
παιδιά αλλά και το γεγονόσ πωσ τα ςειςμικά γεγονότα αποτελοφςαν πάντα ζνα ανεξιγθτο μυςτιριο για 
τουσ παλαιότερουσ πολιτιςμοφσ γενικά, τα οποία προςπακοφςαν να εξθγιςουν και να δικαιολογιςουν 
χωρίσ επιςτθμονικι κεϊρθςθ με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πλικουσ ςχετικϊν μφκων, παραδόςεων, 
κρφλων, δοξαςιϊν, προλιψεων. Επιπλζον, πρόκειται για ζνα κζμα ςυνδεδεμζνο με τθ χϊρα μασ, ωσ μια 
κατεξοχιν ςειςμογενι περιοχι. Ραράλλθλα με άλλεσ δράςεισ, όπωσ ο ςχεδιαςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ 
Εκτάκτων Αναγκϊν και θ υλοποίθςθ προγραμματιςμζνων αςκιςεων ετοιμότθτασ ςφμωωνα με εγκφκλιο του 
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, αντικείμενο ενδιαωζροντοσ αποτζλεςε και θ ελλθνικι μυκολογία 
και θ εξιγθςθ και αντιμετϊπιςθ του ωαινομζνου από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. Τα νιπια κλικθκαν να 
ανακαλφψουν και να ςυγκρίνουν τισ ςτάςεισ και ςυμπεριωορζσ παλαιότερων πολιτιςμϊν απζναντι ςτο 
ωυςικό ωαινόμενο του ςειςμοφ και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ διαωορά ανάμεςα 
ςτουσ μφκουσ και τα επιςτθμονικά δεδομζνα, παρατθρϊντασ τισ πολιτιςμικζσ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα 
κακϊσ εξελίςςονταν οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. Επίςθσ, αξιοποιικθκε ςχετικό με το πρόγραμμα υλικό 
προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ (ωωτογραωίεσ, ςυνεντεφξεισ), το οποίο  ψθωιοποιικθκε και 
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χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο διάχυςθσ των αποτελεςμάτων· το υλικό αυτό ςυνζβαλε επικουρικά και 
αποτζλεςε αωορμι για επιπλζον ζρευνα. 
 
 

Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ Μαρία  
Θ μακθτικι «Κόριννα» του Καΐρου:  

Ζνα περιοδικό-κακρζπτθσ ελλθνικισ παιδείασ και ςχολικισ ηωισ 
 

Το περιοδικό με το όνομα τθσ αρχαίασ λυρικισ ποιιτριασ εκδόκθκε τθν περίοδο 1946-1949 από μακιτριεσ 
του Αχιλλοποφλειου Ραρκεναγωγείου τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου και αποτελεί χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα τθσ ελλθνοκεντρικισ εκπαίδευςθσ που παρείχε αυτό το ιςτορικό κοινοτικό ίδρυμα. Ζχοντασ 
πρωταρχικό ςκοπό τθν ανάδειξθ των λογοτεχνικϊν ταλζντων του ςχολείου, παράλλθλα με τθν ενκάρρυνςθ 
τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ, θ «Κόριννα» ωιλοξζνθςε ςυνεργαςίεσ που κάλυπταν μια ποικιλία ειδϊν και 
κεμάτων: λογοτεχνικά —και υμνθτικά— πορτρζτα τθσ Ελλθνίδασ μθτζρασ και τθσ γιαγιάσ, ιςτορικά άρκρα 
για τουσ ςοωοφσ τθσ αρχαιότθτασ και τουσ ιρωεσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, περιγραωζσ τθσ ελλθνικισ 
υπαίκρου, μικρζσ μελζτεσ του ωυςικοφ κόςμου, παρουςίαςθ βιβλίων, αωθγιματα κοινωνικοφ ςχολιαςμοφ, 
παραμφκια, ρεπορτάη και άλλα. Λδιαίτερο ενδιαωζρον για τον ςθμερινό αναγνϊςτθ ζχει και θ ςτιλθ με 
κείμενα γφρω από τισ ςτακερζσ τθσ ςχολικισ ηωισ (ςυςςίτιο, μεγάλο διάλειμμα) που ηωντανεφουν τθν 
κακθμερινότθτα ενόσ ελλθνικοφ ςχολείου ςτθ μεταπολεμικι Αίγυπτο, ενϊ θ ςτιλθ πεπραγμζνων 
αποκαλφπτει πλθκϊρα ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν δράςεων. Ραρά τισ αναμενόμενεσ αδυναμίεσ για 
ζντυπο που εκδιδόταν από μακιτριεσ με τυπικό μόνον ζλεγχο από τθ διεφκυνςθ, θ ςυνολικά υψθλι 
ποιότθτά του επαινζκθκε από προςωπικότθτεσ όπωσ ο ακαδθμαϊκόσ Γρθγόριοσ Ξενόπουλοσ και ο πολιτικόσ 
Κωνςταντίνοσ Τςάτςοσ. Γραμμζνο ςε «ρζουςα δθμοτικι» ιταν ιδεολογικά προςθλωμζνο ςτθ μθτζρα-
Ελλάδα· όταν όμωσ οι μακιτριεσ κλικθκαν να γράψουν για τον αιγυπτιακό περίγυρο, ζδειξαν ιδιαίτερθ 
κοινωνικι ευαιςκθςία —άςχετα αν τοφτο, λόγω των πολιτικϊν ςυγκυριϊν, ςτάκθκε θ αιτία παφςθσ τθσ 
ζκδοςθσ. Θ χαρά του ερχομοφ ςτο ςχολείο, ο ςεβαςμόσ για τον δάςκαλο, θ κοινωνικι ςυνείδθςθ, ο 
ενκουςιαςμόσ για τισ δυνατότθτεσ του αφριο που αναδίδονται από τα γραπτά τθσ «Κόριννασ» 
αποτυπϊνουν το ικοσ και τθ ςτάςθ ηωισ εκείνθσ τθσ γενιάσ απόδθμου ελλθνιςμοφ, αποτελϊντασ 
ταυτόχρονα ντοκουμζντα τθσ ποιοτικισ παιδείασ και τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ που καλλιεργικθκαν ςτουσ 
κόλπουσ τθσ ακμάηουςασ τότε παροικίασ του Καΐρου. 
 
 

Αδρακτά Αγγελικι 
Θ εναρμόνιςθ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ: 

Απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Μαγνθςίασ 
 

Θ παροφςα εργαςία απαρτίηεται από το κεωρθτικό μζροσ που αποςκοπεί ςτθ διαςάωθςθ των κυριότερων 
όρων –Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ, Θγεςία– τθσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ. Επίςθσ, 
διαπραγματεφεται τα ςτυλ θγεςίασ, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο δίνεται θ κατεφκυνςθ, υλοποιοφνται τα 
ςχζδια και κινθτοποιοφνται τα άτομα, αποκαλφπτοντασ ποιο ςτυλ – μεταςχθματιςτικό, ςυμμετοχικό, 
δθμοκρατικό, αυταρχικό–  ςυνδζεται άρρθκτα με τθ χαριςματικι, αποτελεςματικι εκπαιδευτικι θγεςία. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, αναπτφςςονται δφο διαωορετικοί επιςτθμονικοί κλάδοι, θ Διοίκθςθ και θ Οργανωςιακι 
Ψυχολογία, ενϊ παράλλθλα εξετάηεται θ ςχζςθ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με τθ ςυναιςκθματικι 
νοθμοςφνθ και τεκμθριϊνεται θ ανάγκθ τθσ εναρμόνιςισ τουσ. Άλλωςτε, θ Διοίκθςθ –που προχποκζτει 
ςωςτι εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ προκειμζνου να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ–  ςχετίηεται άμεςα με τισ 
Επιςτιμεσ τθσ ςυμπεριωοράσ, κυρίωσ με τθν Ψυχολογία και τθν Κοινωνιολογία. Επίςθσ, διαςαωθνίηεται θ 
ςφγχρονθ ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, τθσ οποίασ θ ςυνειςωορά ερευνάται ωσ γνϊριςμα, 
χάριςμα και δεξιότθτα του αποτελεςματικοφ Διευκυντι-θγζτθ του ςχολείου. Για τον ςυςχετιςμό τθσ 
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ με τθν Θγεςία και τθν ανάδειξθ τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ ςτον πολυδιάςτατο 
ρόλο του Διευκυντι επιχειρείται θ καταγραωι των απόψεων των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Ν. Μαγνθςίασ. Στο ερευνθτικό μζροσ χρθςιμοποιείται ωσ μζςο ςυλλογισ δεδομζνων το 
ανϊνυμο ερωτθματολόγιο, μζςο τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Τα αποτελζςματα τθσ δειγματολθπτικισ ζρευνασ 
καταδεικνφουν παρουςία κακϊσ και ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και Διευκυντϊν. 
Επιπλζον, αναδεικνφουν τα ςτυλ θγεςίασ των διευκυντϊν ςτα ςχολεία των ερωτθκζντων εκπαιδευτικϊν. 
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Τζλοσ, κατατίκενται προτάςεισ με ςκοπό τον επανακακοριςμό του πολυςχιδοφσ ρόλου του Διευκυντι-
θγζτθ και τθν εξζλιξι του ωσ αποτελεςματικοφ, καινοτόμου και ανοικτοφ ςτθν κοινωνία, ϊςτε να  
αντιμετωπίηονται οι  προκλιςεισ που αντιμετωπίηει το ςχολείο του 21ου αι. 
 

 
Ακαναςιάδου Άννα, Καραλισ Κωνςταντίνοσ                                                                                    

   4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ και ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ 
Νζεσ ςυνκικεσ και παλιά προβλιματα 

 
Μζςα ςτο γενικότερο πλαίςιο των μεταβολϊν που ςυνδζονται με τθν 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ, θ οποία 
με τθ γενίκευςθ του αυτοματιςμοφ και τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ βάηει τθ ςωραγίδα τθσ ςτον 
21ο αιϊνα, ςθμαντικι κζςθ κατζχει ο επαναπροςδιοριςμόσ των ςκοπϊν, των αντικειμζνων και των 
διαδικαςιϊν ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ςε αντιςτοιχία με τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ επιςτιμθσ 
και τθσ τεχνολογίασ και τισ ανάλογεσ εξελίξεισ ςτθν αγορά εργαςίασ.  Ζνα ιδιαίτερα ενδιαωζρον ςτοιχείο (μθ 
αναμενόμενο μάλιςτα από όςουσ αντιμετωπίηουν με ςτενά τεχνοκρατικά κριτιρια τθν εκπαίδευςθ) είναι θ 
εκ νζου ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν λόγω των αναγκϊν κατανόθςθσ και 
διαχείριςθσ τόςο των τεχνολογικϊν εξελίξεων και των μορωϊν που παίρνει θ κοινωνία όςο και τθσ 
μεταβαλλόμενθσ κζςθσ του ανκρϊπινου παράγοντα ςτο ςφςτθμα κοινωνία - επιςτιμθ - τεχνολογία - 
οικονομία - παραγωγικι διαδικαςία. Στο πρϊτο μζροσ τθσ ειςιγθςθσ παρουςιάηουμε (προωανϊσ 
ςυνοπτικά) αυτζσ τισ εξελίξεισ και ςτο δεφτερο μζροσ κζτουμε μια ςειρά ερωτθμάτων ςχετικά με τθν 
ικανότθτα του ελλθνικοφ ςχολείου να τισ παρακολουκιςει τόςο από τθν άποψθ των προγραμμάτων 
ςπουδϊν όςο και (κυρίωσ) εξ αιτίασ τθσ ζλλειψθσ ενδιαωζροντοσ για τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ και τισ 
ποικίλεσ εκωάνςεισ του πολιτιςμοφ που χαρακτθρίηει τθν κοινωνία μασ και τουσ νζουσ ειδικότερα (πάντα ςε 
γενικζσ γραμμζσ και τονίηοντασ τισ εξαιρζςεισ).  
 
 

Ακαναςίου Μαρία                                                                                                                
Ρυλϊνεσ διαμόρωωςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ: 

 Θ περίπτωςθ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Γλϊςςασ  
και του κυπριακοφ παραδείγματοσ Εκπαιδευτικισ Μεταρρφκμιςθσ (2008-2013) 

 
Θ ανακοίνωςθ αυτι εςτιάηει ςτθν παρουςίαςθ του τρόπου με τον οποίο οι επικρατοφςεσ 
κοινωνικοοικονομικζσ πραγματικότθτεσ, οι επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ εξελίξεισ αλλά και θ εκνικι 
ιδιοπροςωπία μιασ χϊρασ αλλθλεπιδροφν με υπερεκνικζσ και υποεκνικζσ πολιτικζσ, περιοριςμοφσ και 
ομάδεσ ςυμωερόντων με τρόπουσ που επθρεάηουν τθ διαμόρωωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, 
κακιςτϊντασ τθν ζνα περίπλοκο και πολυδιάςτατο ωαινόμενο. Θ ζρευνα εςτιάηει ςτθν εκπαιδευτικι 
μεταρρφκμιςθ (ΕΜ) θ οποία ζλαβε χϊρα ςτθν Κφπρο τθν περίοδο 2008-2013 και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν 
ανάπτυξθ και εωαρμογι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ (ΑΡ) που προτάκθκε για το γλωςςικό μάκθμα το 
2010. Επιχειρεί εντοπιςμό και παρουςίαςθ του τρόπου με τον οποίο όλα όςα καταγράωονται πιο πάνω 
κακρεωτίςτθκαν ςτον «λόγο» (discourse) που εκωράςτθκε τόςο εκ μζρουσ τθσ αρμόδιασ αρχισ (Υπουργείο 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, ΥΡΡ) και κρατικϊν αξιωματοφχων όςο και λοιπϊν ωορζων (ατόμων ι ομάδων) 
που λειτοφργθςαν ωσ πολιτικζσ ομάδεσ πίεςθσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ διενεργείται αρχειακι 
μελζτθ, θ οποία εςτιάηει ςε εντοπιςμό εγγράωων πολιτικισ αλλά και τοποκετιςεων κοινωνικϊν ωορζων. Θ 
ερμθνευτικι και ανάλυςθ λόγου υιοκετοφνται ωσ αναγκαίεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που ςτθρίηουν 
τθν ζρευνα. Στο υπό εξζταςθ παράδειγμα θ ευκυγράμμιςθ τθσ αλλαγισ με τθ βελτίωςθ και το οικονομικό 
όωελοσ κακϊσ και οι προςδοκίεσ για βελτίωςθ των κυπριακϊν επιδόςεων ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ (λ.χ. 
TIMSS), θ ενςωμάτωςθ μιασ υπερεκνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (κριτικόσ γραμματιςμόσ) για τθ 
κεωρθτικι κεμελίωςθ του ΑΡ Γλϊςςασ, θ αναγωγι τθσ ΕΜ ςε δθμόςιο εγχείρθμα και οι αντιδράςεισ περί 
απομάκρυνςθσ και αποκοπισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Κφπρου από το αντίςτοιχο τθσ Ελλάδασ 
ιταν οριςμζνοι από τουσ πυλϊνεσ που διαμόρωωςαν / επθρζαςαν τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, οδθγϊντασ 
ςε αξιολόγθςθ τθσ πορείασ τθσ ΕΜ και επανακακοριςμό τθσ γλωςςικισ πολιτικισ. 
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Αιςϊπου Αικατερίνθ                                                                                                       

Easter in the European Union 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Easter in the European Union» πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ 

Ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ δράςθσ Teachers4Europe που υλοποιεί θ Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα. Οι μακθτζσ του Δ2 τμιματοσ του 4ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ναυπλίου ζγιναν 

ερευνθτζσ και δθμιουργοί. Χρθςιμοποιϊντασ το διαδίκτυο, ςτα πλαίςια του μακιματοσ των Αγγλικϊν, 

ζψαξαν και βρικαν πλθροωορίεσ ςχετικζσ με τα ζκιμα του Ράςχα ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ θ 

Ελλάδα, θ Λταλία, θ Γερμανία θ Γαλλία και το Θνωμζνο Βαςίλειο. Ιρκαν ςε επαωι με τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα αυτϊν των χωρϊν, γνϊριςαν τισ διαωορζσ αλλά και τισ ομοιότθτζσ τουσ όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται από τα ζκιμά τουσ και μζςα από τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ζγιναν κοινωνοί τθσ 

Ευρωπαϊκισ Λδζασ. Συνειδθτοποίθςαν τον ρόλο τουσ ςαν Ευρωπαίοι πολίτεσ, αναγνωρίηοντασ τισ κοινζσ 

αξίεσ που διζπουν τισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Κατανόθςαν τθν ζννοια τθσ Ζνωςθσ ςαν μία μεγάλθ 

οικογζνεια κρατϊν που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Οι μακθτζσ δουλεφοντασ ςυνεργατικά, αξιοποίθςαν 

τισ πθγζσ που τουσ δόκθκαν ςε ςυνδυαςμό με τθν καλλιτεχνικι τουσ δραςτθριότθτα και δθμιοφργθςαν τα 

ζργα τουσ. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία δθμιοφργθςαν μια βάςθ για τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ που 

απζκτθςαν μζςα από αυτό το πρόγραμμα. Στα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ οι μακθτζσ καταςκεφαςαν 

αωίςεσ όπου παρουςίαςαν τα ζκιμα τθσ ομάδασ τουσ και κατζγραψαν ςχετικζσ πλθροωορίεσ για αυτά. Στο 

τζλοσ, ανάρτθςαν τισ αωίςεσ ςτθν τάξθ τουσ, όπου οι υπόλοιποι μακθτζσ του ςχολείου μποροφςαν να 

επιςκεωκοφν. 

 
Αλεξιάδθ Κατερίνα                                                                                                                        

    Χριςθ των Θχοτοπίων ςε ςυνδυαςμό με τθ Φωτογραωία  
ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο 

 
Θ ειςιγθςθ ζχει ωσ ςτόχο να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να ςυνδυαςτεί θ τζχνθ τθσ ωωτογραωίασ με τα 
θχοτοπία και τι ζχει να προςωζρει αυτι θ ςφνδεςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο. 
Επιλζγουμε ωσ αωορμι δφο ποιιματα από το Βιβλίο Λογοτεχνίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου: το «Ρίνοντασ ιλιο 
κορινκιακό» του Οδυςςζα Ελφτθ και το «Ξυπνάμε και θ κάλαςςα ξυπνά μζςα μασ» του Γιϊργου 
Σαραντάρθ. Αρχικά, κα ηθτθκεί ατομικά από τισ/τουσ μακιτριεσ/τζσ να τραβιξουν ωωτογραωίεσ και να 
θχογραωιςουν ωυςικοφσ ιχουσ, τουσ οποιουσ κα ςυνδζςουν με ςθμεία των ποιθμάτων. Στθ ςυνζχεια, ςε 
ομάδεσ κα ωτιάξουν δικά τουσ θχοτοπία, τα οποία κα ςυνδζςουν με ωωτογραωικό υλικό και κα τα 
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ. Στα θχοτοπία μποροφν να ςυμπεριλάβουν και ιχουσ κρουςτϊν οργάνων, τα 
οποία κα ζχουν καταςκευάςει με τθν κακοδιγθςθ τθσ/του κακθγιτριασ/τι. Τα θχοτοπία ςε ςυνδυαςμό με 
τισ ωωτογραωίεσ κα αντιμετωπιςτοφν ωσ μια καινοφργια ςφνκεςθ ξεκομμζνθ πια από το αρχικό ερζκιςμα 
των ποιθμάτων, πάνω ςτθν οποία μποροφν οι ομάδεσ να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ λογοτεχνικζσ 
ςυνκζςεισ (μικρά διθγιματα ι ποιιματα) και ςτθ ςυνζχεια να τισ παρουςιάςουν ςτθν τάξθ. Με αυτό τον 
τρόπο τα παιδιά κατανοοφν πϊσ από τον λόγο περνάμε ςτον ιχο και το οπτικό υλικό και ςτθ ςυνζχεια από 
τον ιχο και το οπτικό υλικό ςτον λόγο και ζχουν τθν ευκαιρία να δθμιουργιςουν, να εκωραςτοφν και να 
κατανοιςουν τθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ τρεισ καλλιτεχνικοφσ τρόπουσ ζκωραςθσ. 
Ευαιςκθτοποιοφνται ακόμα ςτθ χριςθ και τθν ζκωραςθ μζςω των αιςκιςεων. Το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ 
γίνεται μζςα από μια βιωματικι διαδικαςία και τα παιδιά ζρχονται ςε άμεςθ επαωι με τα ποιιματα και τα 
κάνουν δικά τουσ, ενϊ ςυγχρόνωσ αςκοφνται και ςτθν αντίςτροωθ πορεία, δθλαδι ςτο  να δθμιουργιςουν  
τα δικά τουσ ζργα με βάςθ το θχθτικό και το οπτικό υλικό. 
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Αμοιράδου Αντιγόνθ, Σζμογλου Κλειϊ                                                                                                        
Μζςα από τον παραδοςιακό χορό μακαίνω τον τόπο μου και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα:  

Μια πιλοτικι παρζμβαςθ 
 

Θ αντίλθψθ και θ εννοιολογικι τοποκζτθςθ του όρου «παραδοςιακόσ» είναι υποκειμενικι. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ τον 21ο αι. το ςτοιχείο τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ είτε τοπικά είτε 
εκνικά τείνει να εξαλειωκεί. Δεδομζνου ότι αναςκοπιςεισ τθσ διεκνοφσ αλλά και τθσ τοπικισ βιβλιογραωίασ 
ζχουν αποδείξει τθ ςπουδαιότθτα του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ,  αξίηει να γίνει Λδιαίτερθ αναωορά 
ςτθν αντιμετϊπιςθ, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ αλλά και τθ διδαςκαλία του παραδοςιακοφ χοροφ ςτον χϊρο 
του ςχολείου. Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται θ εκμάκθςθ του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ χοροφ ωσ 
διακεματικι παρζμβαςθ. Θ πιλοτικι ωάςθ αυτισ τθσ εργαςίασ διαρκρϊνεται ςε τζςςερισ βαςικοφσ 
ςτακμοφσ –Αρχαιότθτα, Βυηάντιο, Τουρκοκρατία, Μεταγενζςτερθ περίοδοσ 20όσ-21οσ αι.–  ζχοντασ ωσ 
ςθμείο αναωοράσ τθν ιςτορικι χρονογραμμι, το γενικευμζνο δθλαδι ιςτορικό ωάςμα του χοροφ ςτο 
πζραςμα του χρόνου. Ο τελευταίοσ ςτακμόσ (20όσ-21οσ αι.) καλφπτεται εκτενζςτατα, διακεματικά και 
ξεχωριςτά για κάκε γεωγραωικό διαμζριςμα ανά τθν Ελλάδα κακϊσ και για τα παράλια τθσ Μ. Αςίασ και 
τον Ρόντο. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςυμμετείχαν οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ ενόσ Δθμοτικοφ Σχολείου ςτα 
Γιαννιτςά Ν. Ρζλλασ, όπου υλοποιικθκε μια διαωοροποιθμζνθ, διακεματικι διδαςκαλία προςαρμοςμζνθ 
ςτο προωίλ των μακθτϊν με τθ χριςθ ποικίλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και μεκόδων. Από τα 
αποτελζςματα ωάνθκε ότι ο παραδοςιακόσ χορόσ, ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικισ και δθμιουργικισ ζκωραςθσ, 
μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν παράδοςθ, τθν ομαδικότθτα και τθ 
ςυνεργαςία. Συμπεραίνοντασ, κρίνεται αναγκαία θ κριτικι τοποκζτθςθ  κάκε ατόμου ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ αλλά και ευρφτερα, προκειμζνου ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ να διαωυλαχκεί και να 
διαςωκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθ νεότερθ γενιά. 
 
 

Aμπατηόγλου Αναςταςία, Μοςχοφσ Αικατερίνθ  
Ρολιτιςμόσ και τζχνεσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςχολικι κουλτοφρα:  

Απόψεισ εκπαιδευτικϊν για τον ρόλο του διευκυντι 
 

Θ ςχολικι κουλτοφρα αναωζρεται ςε ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ κοινζσ αξίεσ, νόρμεσ και αντιλιψεισ 
των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αποτελϊντασ ζναν από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ του 
αποτελεςματικοφ ςχολείου. Θ κουλτοφρα του ςχολείου επθρεάηει επίςθσ και τον βακμό δράςθσ ςε κζματα 
τζχνθσ και πολιτιςμοφ. H ςθμαςία και αξία τθσ τζχνθσ ςτθ ςχολικι διαπαιδαγϊγθςθ αναγνωρίηεται από 
πολλοφσ ερευνθτζσ και κεωρθτικοφσ τθσ εκπαίδευςθσ (Amos Comenius, Rousseau, Benjamin Franklin κ.ά). 
Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ –που πραγματοποιικθκε από τον Δεκζμβριο ζωσ τον Φεβρουάριο του 
ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019– χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ. Ρλθκυςμό αναωοράσ τθσ 
παροφςασ ζρευνασ αποτζλεςαν εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Σφμωωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, ο όροσ ςχολικι 
κουλτοφρα ορίηεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ του δείγματοσ ωσ το κλίμα επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν 
του ςχολείου, ο βακμόσ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ, θ κοινι αίςκθςθ ςκοποφ και αξιϊν κακϊσ επίςθσ 
και ο βακμόσ διοργάνωςθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και προγραμμάτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Οι 
εκπαιδευτικοί κεωροφν τον ρόλο του διευκυντι κφριο παράγοντα ςτθ διαμόρωωςθ τθσ κουλτοφρασ του 
ςχολείου.  Μάλιςτα, επιςθμαίνουν ότι ο ρόλοσ του διευκυντι αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτθ δθμιουργία 
κετικισ ςχολικισ κουλτοφρασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν με υπευκυνότθτα, 
ςυνεργαςία, εκτίμθςθ και αναγνϊριςθ, αμοιβαίο ςεβαςμό, ενκάρρυνςθ ςε ενεργι ςυμμετοχι λιψεων 
αποωάςεων και οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν πολιτιςτικϊν δράςεων. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν 
επικυμία αφξθςθσ του βακμοφ ςυμμετοχισ ςε πολιτιςτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μακθτικοφσ 
καλλιτεχνικοφσ διαγωνιςμοφσ, επιςκζψεισ ςε εκκζςεισ μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςε άλλεσ 
εκπαιδευτικζσ δράςεισ πολιτιςτικοφ χαρακτιρα. 
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Ανεβλαβισ Εμμανουιλ, Αργυροποφλου Μαρία, Ανεβλαβι Βαςιλικι  
Εςτιάηοντασ ςτο πολιτιςμικό απόκεμα τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ:  

Ρροτάςεισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με κζμα τθ Νάξο 
 

Κεωρϊντασ τθν εκπαίδευςθ ωσ μια ςχεδιαςμζνθ παρεμβατικι διαδικαςία που πολφ απζχει από τθν τυχαία 
και αποςπαςματικι μάκθςθ, κα γίνει προςπάκεια να παρουςιαςτεί μια πρόταςθ που ςτοχεφει ςτθν 
αξιοποίθςθ του κζρετρου των Λθςουιτϊν ςτα «Καλαμίτςια» τθσ Νάξου ωσ χϊρου για τθν ανάπτυξθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ρρόκειται για μια ακολουκία δράςεων με ενιαία αωθγθματικι δομι και 
ενεργό εμπλοκι των υπό εκπαίδευςθ ατόμων ςε ζναν χϊρο ζξω από το ςχολείο που κα οδθγιςει ςτθν 
αξιοποίθςθ αλλά και ςτθν πρόςκτθςθ γνωςιακϊν ικανοτιτων. Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ ανάδειξθσ του 
κζρετρου των Λθςουιτϊν ωσ μουςειακοφ και εκκεςιακοφ χϊρου δθμιουργικθκε μια παράλλθλθ κεματικι 
που αωορά τθ διεκπεραίωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα ζχουν ωσ 
ςκοπό τθν ανάδειξθ του νθςιοφ μζςα από διάωορεσ κεματικζσ (γεωλογία, γεωργία, αρχαιολογία, 
πολιτιςμόσ κ.ά.). Στόχοσ αυτϊν των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι θ αξιοποίθςθ πολλαπλϊν 
πλθροωοριϊν και γεγονότων από το νθςί τθσ Νάξου και θ ςε βάκοσ μελζτθ και κατανόθςθ των διάωορων 
κεματικϊν ενοτιτων των προγραμμάτων από Ζλλθνεσ και ξζνουσ μακθτζσ. 
 
 

 
Αντωνάκου Σταυροφλα, Αρβανίτθ Μαρία, Γιαννακοποφλου Αικατερίνθ, Καηαντηόγλου Άννα  

Ταξιδεφοντασ  ςτον χϊρο και ςτον χρόνο με ζνα κυνιγι κθςαυροφ ςε μουςείο 
  

Αξιοποιϊντασ τθν αντίλθψθ που προχπιρχε ςτο ςχολείο μασ –το 15ο Γυμνάςιο Ρεριςτερίου– ότι θ 
εκπαίδευςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με τθ χαρά και ςυνδυάηοντάσ τθν με τθ κεωρία του Gardner για τθν 
πολλαπλι νοθμοςφνθ, κζςαμε ωσ ςτόχο μασ για τουσ μακθτζσ τθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτα 
μουςεία και τθν πρόςλθψθ τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο ωσ μιασ ευχάριςτθσ και ψυχαγωγικισ εμπειρίασ. 
Ζτςι αποωαςίςαμε να οργανϊςουμε ζνα πολιτιςτικό πρόγραμμα που να ςυνδυάηει τισ γνϊςεισ με τθν 
ψυχαγωγία. Τίτλοσ του «Το κυνιγι του κθςαυροφ ςτισ αρχαίεσ Αιγζσ. Ζνα ταξίδι  ςτον χϊρο και ςτον 
χρόνο». Στο  πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ, προςπακιςαμε να αναηθτιςουμε ζναν διαωορετικό τρόπο 
προςζγγιςθσ των εκκεμάτων του μουςείου τθσ Βεργίνασ, κινθτοποιϊντασ όλεσ τισ αιςκιςεισ των μακθτϊν 
μασ και αξιοποιϊντασ αρχζσ τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Στθ ωάςθ τθσ προετοιμαςίασ οι μακθτζσ μασ 
ομαδοςυνεργατικά όχι μόνο αναηιτθςαν πλθροωορίεσ ςτο διαδίκτυο για ςυγκεκριμζνα εκκζματα του 
μουςείου και ςυμμετείχαν ςε ςχετικζσ  γλωςςικζσ και εικαςτικζσ  δράςεισ, αλλά και καταςκεφαςαν / 
ζλυςαν ςταυρόλεξα με ανάλογο  περιεχόμενο και ςυνζκεςαν γρίωουσ που παρζπεμπαν ςτα εκκζματα του 
μουςείου.  Τθ δράςθ προςομοίωςθσ που πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία ςτο ςχολείο μασ 
ακολοφκθςε ζνα πραγματικό κυνιγι κθςαυροφ ςτο Μουςείο τθσ Βεργίνασ ςτισ αρχαίεσ Αιγζσ. Θ ενεργόσ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ επιτυχισ ςυνεργαςία και θ ςφμπραξι τουσ, οι 
εργαςίεσ τουσ, ο ενκουςιαςμόσ τουσ και θ άψογθ ςυμπεριωορά τουσ ςτο μουςείο αποδεικνφουν ζμπρακτα 
ότι ο ςτόχοσ μασ πζτυχε. Από τθν αξιολόγθςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ διαπιςτϊςαμε ότι το κυνιγι 
κθςαυροφ ςτο μουςείο αποτζλεςε μια ευχάριςτθ εμπειρία για τουσ μακθτζσ μασ, κζντριςε τθ δθμιουργικι 
τουσ ωανταςία, όξυνε τθν παρατθρθτικότθτα, τθν κριτικι τουσ ικανότθτα, τθν ευςτροωία τουσ και οδιγθςε 
αβίαςτα, μζςα από τθν ψυχαγωγία  και τθν απόλαυςθ, ςτθ μάκθςθ. Επιπλζον, οι μακθτζσ μασ ζπαψαν να 
κεωροφν ζναν μουςειακό χϊρο ανιαρό και απρόςιτο,  εξοικειϊκθκαν  μαηί του και απζκτθςαν κετικι 
εικόνα γι’ αυτόν. 

 
 

Αςβεςτοποφλου Λωάννα, Λαμτςίδου Αρίςτθ, Λαμτςίδου Ελίνα, Χθρουδι Μαρία  
Ραιδιά πάμε ςτο μουςείο ι μζνουμε ςτθν τάξθ; 

 
Κφριο κζμα τθσ ειςιγθςισ μασ είναι θ παιδαγωγικι και θ εκπαιδευτικι αξία τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο και 
τθσ ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιοφνται ςε αυτό για τουσ μακθτζσ. Ο 
ςθμαντικότεροσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ αυτϊν των προγραμμάτων κρίνεται ςκόπιμο να είναι ο ςυνδυαςμόσ 
τθσ ψυχαγωγίασ με τθν εκπαίδευςθ και τθν παροχι γνϊςεων ςτα παιδιά κακϊσ και θ υιοκζτθςθ αξιϊν, 
όπωσ το ομαδικό πνεφμα και θ ςυνεργαςία, μζςα από ψυχοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζχοντασ αυτό ωσ 
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ςτόχο, οι εκπαιδευτικοί κα κάνουν τα παιδιά να δζχονται ευχάριςτα να ςυμμετζχουν ςε μια επίςκεψθ ςτο 
μουςείο. Πςον αωορά τθ ςφνδεςθ μιασ επίςκεψθσ ςτο μουςείο με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα κεωροφμε ότι 
οι μακθτζσ μζςω τθσ παρατιρθςθσ των εκκεμάτων κα μπορζςουν να ςυςχετίςουν και να οπτικοποιιςουν 
ενδεχομζνωσ ςτθ ςκζψθ τουσ το περιεχόμενο των ςχολικϊν βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο μάλιςτα 
επιτυγχάνεται θ καλφτερθ αωομοίωςθ όςων διδάςκονται, κακϊσ ςιμερα τα μουςεία ανταποκρίνονται ςτισ 
ανάγκεσ όλων των ςχολικϊν μακθμάτων (μουςεία ιςτορίασ, ωυςικισ κτλ.). Κα μποροφςε να ειπωκεί ότι οι 
μακθτζσ «κα ενςαρκϊςουν» κατϋ ουςίαν ςτθ ςκζψθ τουσ τισ εικόνεσ που τουσ δθμιουργικθκαν από όςα 
ζχουν διαβάςει ςτο εκάςτοτε μάκθμα. Με αυτό τον τρόπο «κα ξεωφγουν» από το πλαίςιο τθσ τυπικισ και 
ςυχνά ανιαρισ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολικά μακιματα. Μείηονοσ ςθμαςίασ κεωρείται και θ δυνατότθτα να 
αποκομίςουν τα παιδιά περιςςότερεσ πλθροωορίεσ αναωορικά με τα κζματα που πραγματεφονται ςτα 
μακιματά τουσ. Το δεφτερο μζροσ τθσ ειςιγθςθσ επικεντρϊνεται ςτθν εωαρμογι των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. Ειδικότερα, κα αναωερκοφμε ςε δφο προγράμματα για τισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του 
Δθμοτικοφ, αναλφοντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ κοινοφ, τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων, τουσ 
ςχετικοφσ με τισ δράςεισ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τουσ, τισ μεκόδουσ, τουσ τρόπουσ εργαςίασ και 
επικοινωνίασ και το εκπαιδευτικό υλικό· τζλοσ, κα παρουςιάςουμε περιλθπτικά τισ δραςτθριότθτεσ των 
προγραμμάτων (κεατρικό παιχνίδι, παντομίμα κτλ.). Επιςθμαίνουμε ότι τα κζματα των προγραμμάτων 
αωοροφν τθν  αρχαία ελλθνικι μυκολογία και τθν κακθμερινι ηωι ενόσ Νεολικικοφ ανκρϊπου και ότι θ 
ειςιγθςθ βαςίηεται ςε εργαςίεσ που ζγιναν ςτο πλαίςιο προπτυχιακοφ μακιματοσ με κζμα τα μουςεία και 
τθν εκπαίδευςθ ςτο τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Α.Ρ.Κ.  
 
 

Αναςταςοποφλου Βαςιλικι                                                                                                
  Διαωοροποιθμζνθ Ραιδαγωγικι: Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ 
Μια διδακτικι παρζμβαςθ: «Μ’ ζνα πινζλο και ζναν ωακό» 

 
Στθν εργαςία αυτι περιγράωονται όλα τα ςτάδια δθμιουργίασ μιασ ταινίασ μικροφ μικουσ με τθν τεχνικι 
τθσ κινοφμενθσ εικόνασ (animation) από παιδιά Νθπιαγωγείου. Ρθγι ζμπνευςθσ για τθ δθμιουργία τθσ 
ταινίασ κα αποτελζςει θ Μοντζρνα Τζχνθ και ςυγκεκριμζνα τζςςερισ από τουσ βαςικότερουσ εκωραςτζσ 
τθσ, οι Ανρί Ματίσ, ενζ Μαγκρίτ, Εντγκάρ Ντεγκά και Βίνςεντ βαν Γκογκ. Οι μακθτζσ/-ιτριεσ μαηί με τθν 
εκπαιδευτικό κα ζρκουν ςε επαωι με τουσ καλλιτζχνεσ και κα γνωρίςουν τα ζργα τουσ, τισ τεχνοτροπίεσ και 
τα κοινά ςθμεία αναωοράσ τουσ. Στθ εν λόγω εργαςία θ εκπαιδευτικόσ, αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ 
διαωοροποιθμζνθ παιδαγωγικισ διδαςκαλίασ για ςυνεργατικι μάκθςθ και ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν, 
κα δθμιουργιςει ευζλικτεσ ομάδεσ που επιτρζπουν ςτα παιδιά να εργαςτοφν –να γράψουν το ςενάριο, να 
εκωραςτοφν εικαςτικά και μουςικά, να ωωτογραωιςουν, και ςτο τζλοσ να δθμιουργιςουν τθν ταινία 
animation– ςε πολλά διαωορετικά πλαίςια και με διαωορετικά ζργα.  
 
 

Ανδρικόπουλοσ Βαςίλειοσ, Υωαντι Αμαλία 
 Πψεισ τθσ επαγγελματικισ ενδυνάμωςθσ  

και απόψεισ εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 
 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ περιςτολι δαπανϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ 
κρίςθσ, τα ςυνεχι αιτιματα για αποτελεςµατικότθτα και αποδοτικότθτα του ςχολείου ωσ οργανιςμοφ και θ 
ανάγκθ για αυξθμζνθ λογοδοςία επθρεάηουν αναπόωευκτα το επαγγελματικό περιβάλλον του 
εκπαιδευτικοφ και εντείνουν τθν ανάγκθ για τθν επαγγελματικι ενδυνάμωςι του. Θ αναςκόπθςθ τθσ 
ςχετικισ βιβλιογραωίασ αποκαλφπτει πωσ θ επαγγελματικι ενδυνάμωςθ ζχει προςελκφςει το ενδιαωζρον 
αρκετϊν ερευνθτϊν, κακϊσ ενιςχφει τισ προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των 
εκπαιδευτικϊν. Στθ ςυηιτθςθ για τθν επαγγελματικι ενδυνάμωςθ του εκπαιδευτικοφ ωαίνεται να 
κυριαρχοφν δφο προςεγγίςεισ: θ δομικι-κεςμικι και θ ςυναιςκθματικι-ψυχολογικι. Στθν πρϊτθ 
προςζγγιςθ κεντρικι κζςθ ζχει θ αυτονομία και θ λιψθ αποωάςεων, ενϊ ςτθ δεφτερθ προεξάρχει θ ζννοια 
τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ. Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηονται οι απόψεισ ενόσ δείγματοσ 
εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ςυγκεκριμζνεσ όψεισ τισ επαγγελματικισ ενδυνάμωςθσ, 
ιτοι τθν αυτοαποτελεςματικότθτα, τθν αυτονομία και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ λιψθ αποωάςεων. 
Ειδικότερα, θ εμπειρικι ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε αςτικά ςχολεία τθσ Ράτρασ, με τθν τεχνικι του 
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ανϊνυμου ερωτθματολογίου. Το δείγμα ςυγκροτικθκε από εκατόν τριάντα (n=130) εκπαιδευτικοφσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε 20 δθμόςια Δθμοτικά Σχολεία τθσ Ράτρασ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 
αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ είχαν υψθλό επίπεδο αυτοαποτελεςματικότθτασ αλλά 
περιοριςμζνθ αυτονομία και μικρι ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποωάςεων ςχετικά με ςθμαντικζσ 
πτυχζσ του επαγγζλματόσ τουσ. Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ αναδεικνφουν 
δφο διαωορετικζσ διαςτάςεισ τθσ επαγγελματικισ ενδυνάμωςθσ, τθ δομικι-κεςμικι και τθν ψυχολογικι-
ςυναιςκθματικι διάςταςθ, οι οποίεσ ςυχνά –ςφμωωνα με τθν τρζχουςα βιβλιογραωία– είναι 
αντικρουόμενεσ και ταυτόχρονα αλλθλοςυμπλθροφμενεσ. Δίδεται ςυνεπϊσ ϊκθςθ με τθν ζρευνα αυτι για 
περαιτζρω διερεφνθςθ του ηθτιματοσ ςε ςυςχετιςμό με το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ 
εκπαίδευςθσ κάκε χϊρασ. 
 
 

Ανδρόνογλου Λωάννθσ  
Θ ζννοια τθσ διακεματικότθτασ ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ:  

Τα κάλαντα Χριςτουγζννων Δαςοχωρίου Γρεβενϊν και Φοφρνων Λκαρίασ 
 

Θ ςφνδεςθ του μακιματοσ τθσ Μουςικισ ςτθ ςχολικι μουςικι αγωγι με τθν ελλθνικι μουςικι παράδοςθ 
ςθμαίνει πολλαπλά οωζλθ. Θ ςφνδεςθ αυτι επιτυγχάνεται με τθν εκμάκθςθ παραδοςιακϊν ελλθνικϊν 
τραγουδιϊν. Το ερευνθτικό ερϊτθμα που προκφπτει είναι το ποια είναι αυτά τα οωζλθ και γιατί 
χαρακτθρίηονται ωσ πολυεπίπεδα. Ππωσ γράωει ο Οικονομίδθσ «θ επαωι με τθ λαϊκι παράδοςθ είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικι για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ κάκε λαοφ, επειδι ςυμβάλλει ςτθ διαμόρωωςθ τθσ 
ταυτότθτασ του νζου πολίτθ μζςα ςτο ςφγχρονο πλαίςιο τθσ πολιτιςμικισ παγκοςμιοποίθςθσ, όπου είναι 
ιδιαίτερα ζντονθ θ επίδραςθ ιςχυρϊν υπερεκνικϊν παραγόντων. Θ επαωι με τα ςτοιχεία του λαϊκοφ μασ 
πολιτιςμοφ δίνει ερεκίςματα για νζα πολιτιςτικι παραγωγι, οξφνει το κριτιριο επιλογισ των αξιόλογων 
ξζνων πολιτιςτικϊν προϊόντων εμπλουτίηοντασ τισ δυνατότθτεσ ποιοτικισ εκμετάλλευςθσ και ενςωμάτωςθσ 
τουσ ςτθ ηωι μασ και – κυρίωσ μζςα από τθ γνϊςθ των ςυμβολιςμϊν και του τρόπου ηωισ παλιότερων 
εποχϊν– υποβοθκά τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ. Γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία και αξία 
θ μεκόδευςθ τθσ επαωισ των νζων μελϊν τθσ κοινωνίασ μασ με τθ λαϊκι παράδοςθ». Στθν παροφςα 
εργαςία, αναλφονται τα κάλαντα Χριςτουγζννων των Γρεβενϊν και των Φοφρνων Λκαρίασ ςε μουςικό, 
γλωςςικό και κοινωνιολογικό πεδίο. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων καλαντιςμάτων δεν είναι τυχαία: τα 
κάλαντα Γρεβενϊν προζρχονται από τον ορεινό όγκο τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ και τα Κάλαντα Φοφρνων 
Λκαρίασ από τθ νθςιωτικι Ελλάδα. Ζτςι μποροφμε να εωαρμόςουμε μια ςυγκριτικι πρόςλθψθ, ϊςτε να 
διαωανοφν ομοιότθτεσ και διαωορζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε διεπιςτθμονικζσ διαπιςτϊςεισ. Γενικότερα, τα 
ελλθνικά κάλαντα αποτελοφν μζροσ τθσ ελλθνικισ μουςικισ παράδοςθσ, γιατί ανάγονται ςτθν ελλθνικι 
αρχαιότθτα, πολφ πριν τθν ζλευςθ του Χριςτιανιςμοφ ςτον ελλθνικό χϊρο. 
 

 
Αντωνίου Λουκία, Αντωνίου Χριςτιάνα  

Οι βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ο γλωςςικόσ γραμματιςμόσ  
ςτθ Νζα ελλθνικι γλϊςςα: Μελζτθ περίπτωςθσ ςτο ΣΔΕ 

 
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αποβλζπει τόςο ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ των εκπαιδευομζνων όςο 
και ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ευρφτερθ κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ και μπορεί ζτςι να 
χαρακτθριςτεί ωσ ζνα πολυδιάςτατο ωαινόμενο, εωόςον αωενόσ δεν είναι αποκομμζνθ και 
αποςταςιοποιθμζνθ από τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ, αλλά –υποςτθρίηεται από πολλοφσ– αποτελεί κομμάτι τθσ 
κοινωνικισ εξελικτικισ διαδικαςίασ και αωετζρου αποτελεί  τόςο ατομικό γεγονόσ όςο και λειτουργία του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) αποτελοφν ζναν κεςμό πρωτοποριακό 
για τα ελλθνικά δεδομζνα και μια επιπρόςκετθ καινοτομία ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα. Ππωσ δθλϊνει και θ 
ονομαςία τουσ, τα ΣΔΕ παρζχουν μια δεφτερθ ευκαιρία ςτα άτομα εκείνα που για διάωορουσ λόγουσ 
(κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ) δεν ολοκλιρωςαν τισ ςπουδζσ τουσ εντόσ των θλικιακϊν ςχολικϊν ορίων. Τα 
τελευταία χρόνια, λόγω τθσ μεγάλθσ ζκρθξθσ τθσ γνϊςθσ, αναηθτοφνται εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτα ΣΔΕ ςε διεκνζσ επίπεδο. 
Στθν παροφςα ειςιγθςθ αρχικά κα παρακζςουμε τισ βαςικζσ αρχζσ και κζςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 
τα γενικά χαρακτθριςτικά τουσ, τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι τουσ κακϊσ και τον ρόλο 
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του εκπαιδευτι ενθλίκων. Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιάςουμε μια μελζτθ περίπτωςθσ που αξιοποιεί τισ 
αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτον γλωςςικό γραμματιςμό ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νζασ 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο ΣΔΕ Αγρινίου. Ρρόκειται για μια διδαςκαλία γλωςςικοφ γραμματιςμοφ αωιερωμζνθ 
ςτθ ηωι και το ζργο του Χριςτου Καπράλου, ενόσ ςπουδαίου γλφπτθ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ. Αωορμι για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ ιταν το αωιζρωμα που ζκανε ο Διμοσ Αγρινίου ςτον 
μεγάλο αυτόν δθμιουργό ςε ςυνδυαςμό με τθ γιορτι τθσ μθτζρασ, εωόςον θ μθτζρα κατζχει εμβλθματικι 
κζςθ ςτο ζργο του Καπράλου. Κα ακολουκιςει κριτικι αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ, των ςτόχων, των 
μεκόδων και των διδακτικϊν προςεγγίςεων που επιλζχτθκαν κακϊσ και τθσ αξιοποίθςθσ των βαςικϊν 
αρχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
 
 

Ανυωαντι Μαρία  
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν από μετάωραςθ  

και οι ςφγχρονεσ μζκοδοι και τεχνικζσ διδαςκαλίασ 
 

Το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν του μακιματοσ των Αρχαίων Ελλθνικϊν από μετάωραςθ παραπζμπει ωσ 
προσ τθ δομι του ςε αυτό που ονομάηουμε Curriculum. Αυτό ςθμαίνει πωσ περιλαμβάνει τα τζςςερα 
δομικά ςτοιχεία του Curriculum, δθλαδι εκείνα: α. των ςκοπϊν και ςτόχων διδαςκαλίασ, β. τθσ διδακτζασ 
φλθσ, γ. τθσ μεκοδολογίασ, και δ. τθσ αξιολόγθςθσ μακθτι και διδακτικοφ ζργου, με ιςάρικμεσ ςελίδεσ 
αναωοράσ ςτο κακζνα τουσ. Οι βαςικζσ κατευκφνςεισ και αρχζσ που εκωράηονται ςτο Αναλυτικό 
Ρρόγραμμα και κα μελετθκοφν εκτενζςτερα εν ςυνεχεία είναι οι ακόλουκεσ: θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ του μακθτι, θ διακεματικι προςζγγιςθ των κειμζνων και θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. 
Σαωζςτατα, γίνεται αναωορά ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν 
ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ και ςτα ςχζδια δράςθσ. Ραράλλθλα, διαπιςτϊςεισ μποροφν να γίνουν και για τθ 
ςχζςθ του μακιματοσ με τθ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία και με τα Αρχαία Ελλθνικά από το πρωτότυπο. Εν 
ςυντομία μπορεί να επιςθμανκεί πωσ ςε ςχζςθ με τθ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία υπάρχει κοινι 
κειμενοκεντρικι ερμθνευτικι προςζγγιςθ αλλά διαωορά ςτο περικείμενο,  διαωορετικά το αρχαιοελλθνικό 
κείμενο κα μποροφςε να ερμθνευτεί με παραμζτρουσ ςθμερινζσ, και ςε ςχζςθ με τα Αρχαία Ελλθνικά από 
το πρωτότυπο υπάρχει κοινι επιδίωξθ για τθν ανάδειξθ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ και δραςτθριότθτασ ςτουσ 
άξονεσ τθσ διαχρονίασ και τθσ ςυγχρονίασ και διαωορά ςτθ μορωι του οργάνου ζκωραςθσ, τθ γλϊςςα. 
Τζλοσ, κα περιγραωοφν οι νζεσ κατευκφνςεισ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, όπωσ θ μακθτοκεντρικι 
διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ, οι κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ για τθν καταςκευι γνϊςεων, οι ολιςτικζσ 
δεξιότθτεσ , ο ςεβαςμόσ ςτθ διαωορετικότθτα , θ αξιοποίθςθ τθσ αυτονομίασ του παιδιοφ, θ ανάπτυξθ 
βακφτερων κινιτρων και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθ ηωι. 
 
 

Αποςτολάκθ Λωάννα, Φραντηι Άννα, Καλζμθσ  Κωνςταντίνοσ  
Αξιοποιϊντασ τθ διαγλωςςικότθτα ωσ εναλλακτικι διδακτικι προςζγγιςθ  

για τθν κατάκτθςθ προγλωςςικϊν εννοιϊν ςε πρόςωυγεσ μακθτζσ προςχολικισ θλικίασ 
 

Τα τελευταία χρόνια οι ανακατατάξεισ ςτθ γεωπολιτικι ςκακιζρα των περιοχϊν τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 
και τθσ Μζςθσ Ανατολισ, θ παράλλθλθ κατάρρευςθ των πολιτικϊν ςυςτθμάτων χωρϊν τθσ Μζςθσ 
Ανατολισ και θ ολοζνα αυξανόμενθ καταπίεςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτισ χϊρεσ αυτζσ κατζςτθςαν 
τθν Ελλάδα τόπο παραμονισ ι απλά διζλευςθσ μεγάλου αρικμοφ μεταναςτϊν και προςωφγων. Ζτςι, θ 
Ελλάδα ςε μια περίοδο οικονομικισ κρίςθσ βρζκθκε αντιμζτωπθ με τθ διαχείριςθ του προςωυγικοφ 
ηθτιματοσ, ενόσ ηθτιματοσ που αναδιαμορωϊνει τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Με δεδομζνο το γεγονόσ 
ότι με τθν ζλευςθ παιδιϊν προςωφγων, δθμιουργοφνται –όχι για πρϊτθ ωορά– ςε πολλά ςχολεία τθσ χϊρασ 
ςυνκικεσ πολυπολιτιςμικότθτασ και επαωισ διαωόρων γλωςςϊν και πολιτιςμϊν, γίνεται αντιλθπτό πωσ 
δθμιουργείται θ ανάγκθ τθσ όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερθσ ανταπόκριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ 
νζεσ απαιτιςεισ μιασ πολυπολιτιςμικισ ςχολικισ τάξθσ. Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να αποτυπϊςει το 
ςφνολο των εναλλακτικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων που αξιοποιικθκαν ςτο  παράρτθμα Νθπιαγωγείου 
ςτο Κ.Φ.Ρ. Μαλακάςασ με ςκοπό τθν εκμάκθςθ των ελλθνικϊν ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ. 
Κα επιχειρθκεί θ καταγραωι των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων που 
χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί, ϊςτε να διαχειριςτοφν τθ διγλωςςία των παιδιϊν προςωφγων ςτθ ςχολικι 
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τάξθ. Τόςο μζςα από τθ βιβλιογραωικι μασ αναςκόπθςθ όςο και, κυρίωσ, μζςα από τθν κακθμερινι επαωι 
με τουσ μακθτζσ μασ πετφχαμε τθν καταγραωι και τθν ανάδειξθ τθσ διαχείριςθσ κεμάτων πολιτιςμικισ 
ετερότθτασ και διγλωςςίασ με μεκόδουσ όπωσ οι πρακτικζσ αξιοποίθςθσ τθσ πρϊτθσ γλϊςςασ, οι μζκοδοι 
και προςεγγίςεισ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ και πολιτιςμικά υπεφκυνθσ διδαςκαλίασ 
γλϊςςασ και θ αποτελεςματικι εωαρμογι παιδαγωγικϊν ςτρατθγικϊν τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ 
ςτθν εκπαίδευςθ. 
 

Αποςτόλου Μαρία                                                                                                                                
Αξιοποίθςθ των Κεματικϊν Κφκλων  

ςτθ διδαςκαλία και εξζταςθ των Νζων Ελλθνικϊν τθσ Γ’ ΕΡΑ.Λ. 
 

Θ ςυνεξζταςθ νεοελλθνικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γϋ τάξθσ ΕΡΑ.Λ. ζχει 
ωκιςει πολλοφσ εκ των ςυναδζλωων ωιλολόγων ςτθν αναπροςαρμογι του τρόπου διδαςκαλίασ τουσ προσ 
τουσ μακθτζσ των Επαγγελματικϊν Λυκείων. Επιπλζον, οι ωιλόλογοι που καλοφνται να διδάξουν ςε 
μακθτζσ ΕΡΑ.Λ. ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν εξεφρεςθ υλικοφ βοθκθτικοφ για τθ διδαςκαλία τουσ ςτο 
διαδίκτυο, κακϊσ είναι πολφ περιοριςμζνο· αλλά και τα βοθκιματα που εςτιάηουν ςτθν διδαςκαλία των 
Νζων Ελλθνικϊν ςτο ΕΡΑ.Λ. είναι περιοριςμζνα ςε αρικμό. Θ ζλλειψθ λοιπόν βοθκθτικοφ υλικοφ 
υποςτθρικτικοφ προσ τθ διδαςκαλία του μακιματοσ των Νζων Ελλθνικϊν μάσ αναγκάηει να ςτραωοφμε ςτα 
ιδθ υπάρχοντα ςχολικά εγχειρίδια, ζτςι ϊςτε να διαμορωϊςουμε τον τρόπο διδαςκαλίασ μασ. Οι Κεματικοί 
Κφκλοι είναι το ςχολικό βιβλίο, το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ωιλόλογο να οργανϊςει τθ διδαςκαλία 
του με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο. Αυτό ςυμβαίνει, διότι το ςυγκεκριμζνο ςχολικό εγχειρίδιο περιζχει 
πλθκϊρα κειμζνων –μθ λογοτεχνικϊν και λογοτεχνικϊν– τα οποία βοθκοφν τον διδάςκοντα να επεξθγιςει 
με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα ςτοιχεία τθσ κεωρίασ και ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα και ςτθ λογοτεχνία, 
αλλά και τον μακθτι να κατανοιςει και να εμπεδϊςει τθ κεωρία. 
 
 

Αποςτόλου Ηωι, Στελλάκθσ Νεκτάριοσ  
Σφνδεςθ Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ Σχολείου για τθ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ:  
Αίςκθςθ γνϊςθσ νθπιαγωγϊν και δαςκάλων τθσ Α’ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου  

για τα επίςθμα εγχειρίδια 
 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ αποτελεί μζροσ διδακτορικισ διατριβισ που εκπονείται ςτο ΤΕΕΑΡΘ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και αωορά τθ μελζτθ τθσ φπαρξθσ ι μθ ςφνδεςθσ των δφο βακμίδων, 
Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ Σχολείου, ωσ προσ τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Μελετϊνται τα Αναλυτικά 
Ρρογράμματα των δυο βακμίδων ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ γλϊςςασ και διερευνϊνται οι 
αντιλιψεισ και οι πρακτικζσ των νθπιαγωγϊν και των δαςκάλων ςχετικά με το κζμα. Ζνασ πρϊτοσ άξονασ 
που διερευνικθκε αωορά τθν αίςκθςθ γνϊςθσ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί για τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 
και τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που προτείνονται από τα εγχειρίδια του Νθπιαγωγείου και τθσ Αϋ τάξθσ του 
Δθμοτικοφ Σχολείου, αναωορικά με τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Για να απαντθκεί το ερϊτθμα 
ςχεδιάςτθκαν ερωτθματολόγια που επιδόκθκαν ςτουσ/ςτισ νθπιαγωγοφσ και τουσ/τισ δαςκάλουσ/εσ τθσ Α’ 
τάξθσ των νομϊν Αχαΐασ και Θλείασ. Θ ανακοίνωςθ παρουςιάηει τα αποτελζςματα αυτισ τθσ διερεφνθςθσ, 
δθλαδι τθσ αίςκθςθσ γνϊςθσ που ζχουν οι νθπιαγωγοί και οι δάςκαλοι για τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και 
τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που προτείνονται από τα επίςθμα εγχειρίδια αναωορικά με τθ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ κακϊσ και τον τρόπο απόκτθςισ τθσ. Σθμαντικι γνϊςθ διλωςαν οι νθπιαγωγοί και οι δάςκαλοι 
αναωορικά με τα επίςθμα εγχειρίδια τθσ δικισ τουσ βακμίδασ. Πςον αωορά τθν αίςκθςθ γνϊςθσ που ζχουν 
για τθν άλλθ βακμίδα, θ πλειοψθωία των νθπιαγωγϊν ζχει μια καλι γνϊςθ του προγράμματοσ διδαςκαλίασ 
τθσ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, ενϊ οι δάςκαλοι ςε αντίςτοιχθ ερϊτθςθ διλωςαν ελάχιςτθ γνϊςθ του 
προγράμματοσ τθσ γλϊςςασ ςτο Νθπιαγωγείο. Νθπιαγωγοί και δάςκαλοι διλωςαν ότι απζκτθςαν τθ γνϊςθ 
για τα επίςθμα εγχειρίδια με προςωπικι μελζτθ, από ενθμερϊςεισ Σχολικϊν Συμβοφλων και επιμορωωτικά 
ςεμινάρια ι ςε ςυνεργαςία με ςυναδζλωουσ. Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ωανερϊνουν 
μια μετριοπακι και επιωυλακτικι ςτάςθ των νθπιαγωγϊν και κυρίωσ των δαςκάλων απζναντι ςτο κζμα· τα 
αποτελζςματα αυτά κα μποροφςαν να αποτελζςουν αωόρμθςθ για επαναςχεδιαςμό ςχετικϊν 
επιμορωωτικϊν προγραμμάτων που να κακορίηουν με μεγαλφτερθ ςαωινεια και να ενκαρρφνουν 
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μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ προςανατολιςμζνεσ ςτθ ςυνζχεια τθσ διδαςκαλίασ 
τθσ γλϊςςασ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Σχολείο.  
 
 
 
 

Αργυρίου Σοωία                                                                                                                                 
 Ελλθνικζσ λζξεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα:  

Θ πολιτιςτικι ςυμβολι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν ινδοευρωπαϊκι γλωςςικι οικογζνεια 
 

Θ παροφςα ειςιγθςθ αωορά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςθσ (project) με μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ 
Δθμοτικοφ. Ο εορταςμόσ του 2018 ωσ Ευρωπαϊκό ζτοσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αποτζλεςε τθν αωορμι 
για τθν επιλογι του κζματοσ. Θ ελλθνικι γλϊςςα αποτελεί πολιτιςτικό κεμζλιο τθσ Ευρϊπθσ. Με τισ 
αναρίκμθτεσ επιρροζσ και τθν παγκόςμια παρουςία τθσ θ διαχρονία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από τθν 
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα μασ δίνει τθν δυνατότθτα να κάνουμε μια αναωορά ςτθ γενετικι ςχζςθ ελλθνικισ 
και αγγλικισ. Ελλθνικζσ λζξεισ και κοινά ςτοιχεία τα οποία προζρχονται είτε από δανειςμό είτε από 
αωομοίωςθ είτε από διαωοροποίθςθ ιχων και γραμμάτων που ζχουν εντοπιςτεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα 
χρθςιμεφουν ςτθν επαωι των μακθτϊν με τθ λεξιλογικι ςυγγζνεια τθσ αγγλικισ με τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι μακθτζσ καλοφνται να εμπλακοφν ςε μια καινοτόμο δράςθ και να διαμορωϊςουν πολιτιςμικι 
ςυνείδθςθ και ζκωραςθ που κα τουσ βοθκιςει τόςο ςτθν επικοινωνία ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα όςο και 
ςτθν επικοινωνία ςτθν αγγλικι. Στόχοσ είναι να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ, να εντοπίςουν ομοιότθτεσ 
και διαωορζσ ανάμεςα ςτισ δφο γλϊςςεσ ελλθνικι και αγγλικι και να ενιςχυκεί θ παραγωγι ωράςεων και 
κειμζνων. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να δθμιουργιςουν αλωαβθτικοφσ πίνακεσ και εννοιολογικοφσ χάρτεσ, 
να παραγάγουν προτάςεισ και ιςτορίεσ με ελλθνικζσ λζξεισ και να εκωράςουν ιδζεσ και ςυναιςκιματα.  
 
 

Αργυροποφλου Ακθνά                                                                                                                                     
  Θ διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτα γλωςςικά μακιματα του Γυμναςίου:  

Οι πεποικιςεισ και οι προκζςεισ των εκπαιδευτικϊν 
 

Θ διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία ωσ ωιλοςοωία και ωσ διδακτικι προςζγγιςθ υπόςχεται τθν αναμόρωωςθ 
του εκπαιδευτικοφ ςκθνικοφ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ, δεδομζνου 
ότι μζςω τθσ εωαρμογισ τθσ διαςωαλίηεται θ ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και πόρων, ϊςτε να 
ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ τουσ και να αξιοποιοφνται οι δυνατότθτζσ τουσ. Επιπλζον, ςτα χζρια του 
αποτελεςματικοφ εκπαιδευτικοφ είναι δυνατόν να λειτουργιςει ωσ παιδαγωγικι βάςθ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του ωαινομζνου τθσ ςχολικισ αποτυχίασ. Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ επιτυχίασ τθσ αποτελεί θ 
κριτικι προςζγγιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και θ υιοκζτθςθ διδακτικϊν μεκόδων και πρακτικϊν 
που κα προωκοφν τθν αυτονόμθςθ του μακθτι ωσ προσ τον ρυκμό και τον τρόπο μάκθςθσ μζςα από 
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. Τα νζα προγράμματα ςπουδϊν αποτελοφν ευνοϊκι εξζλιξθ, δεδομζνου ότι 
υποςτθρίηουν τθν ανάγκθ εωαρμογισ τθσ εν λόγω διδακτικισ προςζγγιςθσ, θ οποία ωιλοδοξεί να 
γεωυρϊςει το χάςμα μεταξφ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Θ ειςιγθςι μασ παρουςιάηει ζνα μζροσ των 
αποτελεςμάτων μιασ ερευνθτικισ μελζτθσ, βαςικι επιδίωξθ τθσ οποίασ ιταν να εξετάςει τθν προοπτικι 
εωαρμογισ τθσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτισ τάξεισ μικτϊν ικανοτιτων του ςφγχρονου ςχολείου. Ο 
εκπαιδευτικόσ, ωσ «ενορχθςτρωτισ» των ςθμαντικϊν αλλαγϊν, τίκεται ςτο επίκεντρο τθσ διερεφνθςθσ. Θ 
ερευνθτικι μασ προςπάκεια προςανατολίςτθκε ςτθ διερεφνθςθ τθσ πρόκεςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
πράξθσ να εωαρμόςουν τθ διαωοροποίθςθ κατά τθ διδαςκαλία των γλωςςικϊν μακθμάτων (Ελλθνικι και 
Ξζνθ Γλϊςςα) ςτθ βακμίδα του Γυμναςίου, δεδομζνου ότι θ πρόκεςθ κεωρείται ο πιο ιςχυρόσ 
προβλεπτικόσ παράγοντασ τθσ ςυμπεριωοράσ. Στο δείγμα τθσ ζρευνασ ςυμμετείχαν 315 εκπαιδευτικοί 
(ωιλόλογοι και ξζνων γλωςςϊν) δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων. Μζςω ερωτθματολογίου, για τθν 
ανάπτυξθ του οποίου ακολουκιςαμε το μοντζλο που ειςθγείται θ Κεωρία τθσ Σχεδιαςμζνθσ 
Συμπεριωοράσ, μελετικθκαν οι κακοριςτικοί παράγοντεσ (οι ςχετικζσ πεποικιςεισ, θ ςτάςθ, τα 
υποκειμενικά πρότυπα και ο αντιλθπτόσ ζλεγχοσ ςυμπεριωοράσ), οι οποίοι ςφμωωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ 
κεωρία επθρεάηουν τθν πρόκεςθ εκδιλωςθσ τθσ ςυμπεριωοράσ-ςτόχου. Από τα αποτελζςματα 
προκφπτουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα, τα οποία οδθγοφν ςτθ διατφπωςθ αντίςτοιχων προτάςεων. 
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Αργυροποφλου Μαρία, Βουγιουκλι Αςθμζνια, Κεοδωράκθσ Δθμιτρθσ, Καρηι Κωνςταντίνα,  
Κοφρου Βαςιλικι, Μαλαχά Αλκινόθ, Νικολουδάκθ Βαςιλικι, Φίλου Σοωία, Χατηθβαςιλείου Σωτιρθσ  

Μια διαδικαςία κατανόθςθσ τθσ πολιτιςτικισ παραγωγισ μζςα από γλϊςςα και εικόνεσ… 
 

Θ ανάγκθ για επιβεβαίωςθ τθσ πολιτιςτικισ πραγματικότθτασ αλλά και εμπλουτιςμοφ τθσ μζςα από τθ 
διδακτικι και ερευνθτικι πράξθ κα αποτελζςει αντικείμενο τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, 
κα γίνει προςπάκεια για απαγκίςτρωςθ –ςτον βακμό που είναι δυνατό– από ζναν ακραίο αιςκθτικό 
καταναλωτιςμό και ταυτόχρονα για αγκίςτρωςθ ςε μια διεργαςία ανακάλυψθσ και κριτικισ κατανόθςθσ 
πολιτιςτικϊν παραγωγϊν και αναπαραςτάςεων.  Θ μακθςιακι  διαδικαςία ενόσ μακιματοσ όπωσ το 
«Γλϊςςα και Εικόνεσ: Εργαλεία Τεκμθρίωςθσ Ρολιτιςμοφ» που διδάςκεται ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ, 
Οικονομίασ και Επικοινωνίασ Ρολιτιςτικϊν και Τουριςτικϊν Μονάδων του ΤΕΛ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτθν  
κατεφκυνςθ Μουςειολογίασ, αν κζλει να κινθκεί ςτο μοντζλο τθσ ενεργισ εμπλοκισ των εκπαιδευομζνων, 
οωείλει να τουσ μετατρζψει ςε ενεργά μακθςιακά υποκείμενα και να τουσ οδθγιςει ςε εκείνα τα 
πολιτιςτικά μονοπάτια  που κα χαρακτθρίςουν  τισ επιςτθμονικζσ αναηθτιςεισ τουσ. Θ επικοινωνία –μζςα 
από πολιτιςτικζσ  αναπαραςτάςεισ, όπωσ αυτι μιασ εικονικισ  ζκκεςθσ δυτικισ χριςτιανικισ τζχνθσ ι ζργων 
τζχνθσ που τοποκετοφνται ςτο δίπολο ομορωιά-αςχιμια– πραγματϊνεται  ςε ζνα μακθςιακό-ερευνθτικό  
πλαίςιο με χριςθ γλϊςςασ και εικόνων. 
 
 

Αργυροποφλου Μαρία, Δεςφλλασ Νικόλαοσ, Κεοδωροποφλου Κωςτοφλα  
Συναντϊντασ τθν ζννοια τθσ εξουςίασ ςτο Ρείραμα του Στάνωορντ… 

 
Θ διαχείριςθ του πολιτιςμικοφ μασ αποκζματοσ μπορεί να ενζχει και πρακτικζσ που αωοροφν τθν εμπλοκι 
πολιτιςτικϊν αναπαραςτάςεων ςτθ διδακτικι πράξθ. Ο κινθματογράωοσ, με τθ δυνατότθτά του να 
αναπαριςτά τα γεγονότα, χρθςιμοποιείται ωσ διδακτικό εργαλείο ςτο μάκθμα τθσ Ρολιτικισ 
Κοινωνιολογίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν εναςχόλθςθ με τθν ζννοια τθσ εξουςίασ. Ραρόλο που μια 
κινθματογραωικι μθχανι λειτουργεί καταγράωοντασ με πακθτικό τρόπο και ταυτόχρονα αξιοποιϊντασ 
ενεργθτικά το ωωσ που διαχζεται, το τελικό προϊόν είναι εκείνο που ενεργοποιεί τον κεατι και 
διαμορωϊνει ζνα επικοινωνιακό πλαίςιο. Πταν μάλιςτα οι εικόνεσ (ακουςτικζσ, οπτικζσ και άλλεσ) που 
μεταωζρονται αωοροφν τθν κινθματογραωικι απόδοςθ πραγματικϊν γεγονότων, τότε γίνεται επιτακτικι 
ανάγκθ θ αξιοποίθςθ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία μιασ ταινίασ όπωσ «Το πείραμα του Στάωορντ». Θ εξουςία 
που ςυμμορωϊνει μζςω μιασ διαδικαςίασ επιβολισ διακριτϊν κοινωνικϊν ρόλων ςτθριηόμενων ςτθν αρχι 
τθσ ιςχφοσ και όχι αξιοποιϊντασ ζνα κοινά αποδεκτό κανονιςτικό πλαίςιο που βαςίηεται ςε δθμοκρατικζσ 
αρχζσ αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ. Τα αποτελζςματα του πειράματοσ, όπωσ αυτά αναδείχτθκαν από τθν 
ταινία, αποτελοφν τον οδθγό για τθν εξζταςθ τθσ πολφπλοκθσ ςχζςθσ ατόμου και εξουςίασ. Ακροβατϊντασ 
ςε κεωρθτικά πλαίςια τθσ παιδαγωγικισ, τθσ κοινωνιολογίασ και τθσ ψυχολογίασ, κα γίνει προςπάκεια –
μζςα από τθ βιωματικι και ενεργι εμπλοκι ωοιτθτϊν– να μελετθκεί θ εξουςία ωσ υπαίτια τθσ εκτροπισ 
τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ι ακόμα και ωσ παράγοντασ καταςτρατιγθςθσ κάκε θκικοφ ωραγμοφ ςτο 
όνομα τθσ επιςτιμθσ.  
 
 

Αρίκασ Χριςτοσ  
Σχζςεισ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουςείων 

Μελζτθ απόψεων εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
για τθ διδακτικι αξιοποίθςθ τεςςάρων μουςείων τθσ Αλεξανδροφπολθσ 

 
Τα μουςεία εκτόσ από χϊροι ςυλλογϊν είναι χϊροι εκπαίδευςθσ και εμπειριϊν. Τον εκπαιδευτικό ρόλο του 
μουςείου και τθ μουςειακι εμπειρία που μπορεί να αποκομίςει το κοινό τθν υποςτθρίηουν ςε μεγάλο 
βακμό τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουςείων. Χριςτεσ και αποδζκτεσ τθσ πλειοψθωίασ αυτϊν των 
προγραμμάτων είναι το νεανικό κοινό και κυρίωσ ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ. Με αυτό δεδομζνο, τα μουςεία 
– πζρα από τθν προςωορά ελεφκερων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για ενιλικεσ ι οικογζνειεσ– 
επικεντρϊνονται ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που απευκφνονται ςε οργανωμζνεσ 
μακθτικζσ ομάδεσ. Αυτόσ ο προςανατολιςμόσ κάνει το ςχολείο να αποτελεί ςθμαντικότατο παράγοντα τόςο 
ςτθν προετοιμαςία όςο και ςτθ υλοποίθςθ αυτϊν των προγραμμάτων, οπότε είναι αναγκαία θ ςυνεργαςία 
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των υπευκφνων των μουςείων με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και μζςω αυτισ με τουσ μακθτζσ που κα 
αποτελζςουν τουσ χριςτεσ των προγραμμάτων. Αυτι τθ ςχζςθ και τθ ςυνεργαςία τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ 
που προςωζρει το ςχολείο και τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ που προςωζρουν τα μουςεία πραγματεφεται θ 
παροφςα εργαςία, θ οποία επικεντρϊνεται ςτθν παρουςία των μουςείων τθσ Αλεξανδροφπολθσ –
Εκνολογικό Μουςείο «Αγγελικι Γιαννακίδου», Λςτορικό Μουςείο, Εκκλθςιαςτικό Μουςείο και Μουςείο 
Φυςικισ Λςτορίασ– και ςτθ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ διδακτικι 
αξιοποίθςθ των τεςςάρων αυτϊν μουςείων. Ζγινε ζρευνα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουςείων 
και τισ ςυνεργαςίεσ μουςείων και ςχολείων κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ αυτϊν των 
προγραμμάτων και ανιχνεφτθκε θ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν ςε μια ςειρά ερωτθμάτων τόςο κεωρθτικϊν 
όςο και πρακτικϊν. Στθν  ζρευνα που διεξιχκθ από τον Λανουάριο ζωσ τον Φεβρουάριο του 2017 πιραν 
μζροσ 166 εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν ςε ςχολεία του πολεοδομικοφ 
ςυγκροτιματοσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και αντιπροςωπεφουν το 40% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 
εκπαιδευτικϊν τθσ Ρ.Ε. ςτθν Αλεξανδροφπολθ.  

 
 

Αςθμακοποφλου Σοωία                                                                                                                                    
Θ εκπαιδευτικι δράςθ Teacher 4 Europe ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

 
Θ εκπαιδευτικι δράςθ Teacher 4 Europe (Τ4Ε) αποτζλεςε μια ςθμαντικι ευκαιρία να γνωρίςουν μακθτζσ 
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (Ε.Ε.Α.) τα ςθμαντικότερα αξιοκζατα των πιο γνωςτϊν ευρωπαϊκϊν 
πόλεων και μζςω αυτϊν τθν ιςτορία τουσ. Με τθ δράςθ αυτι δόκθκε θ δυνατότθτα μζςω τθσ διερευνθτικισ 
μάκθςθσ και τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ να αποδοκεί θ ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθ μάκθςθ και τθν 
εκπαίδευςθ των μακθτϊν με Ε.Ε.Α., οι οποίοι είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν νζα εργαλεία και τρόπουσ 
προςζγγιςθσ, κακϊσ και να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ,  ζκωραςθσ και ανταλλαγισ απόψεων. 
Οι μακθτζσ με Ε.Ε.Α., δουλεφοντασ πάνω ςε ζνα project, κατακτοφν ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ και 
κοινωνικοποιοφνται. Βαςικότερο όλων είναι το γεγονόσ πωσ χαίρονται, ικανοποιοφνται και νιϊκουν 
περιωανοι µε τισ δράςεισ που υλοποιοφν, ενϊ μζςω τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τον Ρολιτιςμό και τθ 
Δθμιουργικότθτα επιτυγχάνουν τθν ψυχοκοινωνικι τουσ προςαρμογι και τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν και 
προςωπικϊν τουσ δεξιοτιτων. 
 

Ατταλιϊτου Κυριακι  
Νζεσ Δομζσ Υποςτιριξθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 
Με τθν πρόςωατα ψθωιςμζνθ νομοκεςία ζχουν ιδρυκεί νζεσ δομζσ υποςτιριξθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Υποςτιριξθσ 
(Κ.Ε.Σ.Υ) και τα Ρεριωερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, ενϊ ταυτόχρονα καταργικθκαν δομζσ 
όπωσ τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΡ κακϊσ και κεςμοί όπωσ αυτόσ του Σχολικοφ Συμβοφλου. Το νζο κεςμικό πλαίςιο 
εμπεριζχει παλαιότερουσ κεςμοφσ, όπωσ οι Επιτροπζσ Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και 
Υποςτιριξθσ, αλλά και νζα όργανα, όπωσ οι ομάδεσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν που 
ςυγκροτοφνται ςε κάκε ςχολείο. Επιπρόςκετα, ςυνιςτάται και ζνα ςφνκετο πλζγμα επικοινωνιϊν και 
ςυνεργαςιϊν με παρουςία ςχθμάτων που αςκοφν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι εποπτεία, όπωσ θ 
τριμελισ επιτροπι παρακολοφκθςθσ για κάκε ΡΕΚΕΣ, υπεφκυνθ για τθν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι 
εποπτεία των ΚΕΣΥ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του. Οι παλαιοί κεςμοί δεν αξιολογικθκαν, ζτςι ϊςτε να 
εντοπιςτοφν δυςλειτουργίεσ και ανάγκεσ βελτίωςθσ ι αλλαγισ, ενϊ οι νζοι κεςμοί δεν ζχουν εωαρμοςτεί 
πιλοτικά, ϊςτε να δοκιμαςτοφν και να ανιχνευτοφν δυςκολίεσ εωαρμογισ και τρόποι κεραπείασ. Θ 
εωαρμογι ςτθν πράξθ των νζων κεςμϊν χαρακτθρίηεται από διαωορετικζσ προςεγγίςεισ, διςτακτικότθτα 
και μεγάλεσ διαωορζσ ςτθν ταχφτθτα. Τθν ίδια ςτιγμι οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ωαίνεται να 
εντοπίηουν ςθμαντικά μειονεκτιματα ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο και υποδζχονται αρνθτικά τουσ πολλά 
υποςχόμενουσ κεςμοφσ. 
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Βαϊοποφλου Λυδία  
Εκπαίδευςθ για τθν Ψθωιακι Ρολιτειότθτα: Θ δράςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 

 
Θ Εκπαίδευςθ για τθν Λδιότθτα του Ψθωιακοφ Ρολίτθ αποτελεί ζναν τφπο εκπαίδευςθσ που ωαίνεται να 
κερδίηει ολοζνα και περιςςότερο το ενδιαωζρον των υπεφκυνων χάραξθσ πολιτικισ και των Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν τα τελευταία χρόνια. Θ αφξθςθ του κινδφνου παραβίαςθσ των δθμοκρατικϊν αρχϊν και των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτίασ τθσ υπζρμετρθσ χριςθσ του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ζχουν καταςτιςει εμωανι τθν ανάγκθ για παροχι κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ νζουσ, 
προκειμζνου να αντεπεξζλκουν ςε προκλιςεισ –όπωσ θ ρθτορικι μίςουσ, θ παραπλθροωόρθςθ και θ 
προϊκθςθ εξτρεμιςτικϊν ιδεολογιϊν ςτο διαδίκτυο–  που εμπεριζχονται ςτα ςφγχρονα μζςα 
πλθροωόρθςθσ και επικοινωνίασ, αλλά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για να μπορζςουν να ςυμβάλλουν ςτθ 
διαμόρωωςθ μελλοντικϊν πολιτϊν ικανϊν να διαςωαλίςουν τθ δθμοκρατία και ςτον διαδικτυακό χϊρο. Το 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ωσ διεκνισ οργανιςμόσ αποτελεί ςθμαντικό ωορζα διαμόρωωςθσ τθσ παγκόςμιασ 
εκπαιδευτικισ κουλτοφρασ και ζχει ςθμαντικι δραςτθριότθτα όςον αωορά τθν ανάπτυξθ δράςεων ςτον 
τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ για τθ Ψθωιακι Ρολιτειότθτα, με ςκοπό να προάγει τθ δθμοκρατικι κουλτοφρα 
μζςα από τθν Εκπαίδευςθ. Στόχοσ του άρκρου είναι θ ανάδειξθ του ςθμαντικοφ ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίςει θ Εκπαίδευςθ για τθν Ψθωιακι Ρολιτειότθτα ςτθν ενδυνάμωςθ των νζων και των 
εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ. Ραράλλθλα, μζςα από τθν παρουςίαςθ των 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που υλοποιεί το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ επιδιϊκεται θ ανάλυςθ τθσ δράςθσ 
του όςον αωορά τον ςυγκεκριμζνο τφπο εκπαίδευςθσ κακϊσ και τθσ ςυμβολισ του ςτθ διάδοςθ καλϊν 
πρακτικϊν και ςτθν ανάπτυξθ κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν υποςτιριξθ των εκνικϊν αρχϊν των 
κρατϊν μελϊν. 
 
 

Βάμβουρα Βαρβάρα, Καρταςίδου Λευκοκζα  
Δθμιουργικότθτα και καινοτομία ςτισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ: Θ περίπτωςθ του Φεςτιβάλ 

«Θ Αντανάκλαςθ τθσ Αναπθρίασ ςτθν Τζχνθ – Reflection of Disability in Art» 
του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

 
Το άρκρο παρουςιάηει τισ προτεραιότθτεσ και τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα του Φεςτιβάλ «Θ 
Αντανάκλαςθ τθσ Αναπθρίασ ςτθν Τζχνθ – Reflection of Disability in Art» που διοργανϊκθκε τον Δεκζμβριο 
του 2018 από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ (3-10/12/2018). Το Φεςτιβάλ ζχει ωσ όραμα να αποτελζςει 
ζναν νζο κεςμό για τθν ςυνφπαρξθ καλλιτεχνϊν με και χωρίσ αναπθρία και, ζτςι, να προωκιςει τθν 
κοινωνικι ςυμπερίλθψθ και ςυνοχι. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράςεισ από όλεσ τισ 
τζχνεσ, όπωσ –μεταξφ άλλων– κινθματογραωικζσ ταινίεσ, κεατρικζσ και μουςικοχορευτικζσ παραςτάςεισ, 
εκκζςεισ ωωτογραωίασ, γλυπτικισ και ηωγραωικισ. Τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτο ςυγκεκριμζνο Φεςτιβάλ 
κατά τθν πρϊτθ χρονιά τθσ διοργάνωςισ του –λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περιοριςμζνθ προβολι από τα 
μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και το εξειδικευμζνο κζμα του– ιταν υψθλότατα, υπερκαλφπτοντασ τθ 
χωρθτικότθτα των αικουςϊν. Βάςει των παραπάνω, το Φεςτιβάλ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
εξυπθρετεί ωσ πλαίςιο για τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου και ειδικοφ βάρουσ που αποκτοφν οι όροι τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ωσ ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν 
προςωορά νζων πολιτιςτικϊν προϊόντων με ενιςχυμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Επιπροςκζτωσ, 
ςυηθτείται θ ςθμαςία τθσ ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ και αντικειμενικισ αποτίμθςθσ των πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων, ςτθ βάςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων που τισ ςυνκζτουν και ςυγκεκριμζνων δεικτϊν απόδοςθσ 
για τθν εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ ι τθσ αποτυχίασ τουσ. Ζτςι, θ ικανότθτα των διοργανωτϊν να χειρίηονται με 
τον καταλλθλότερο κατά περίπτωςθ τρόπο τισ πλθροωορίεσ που λαμβάνουν αναδεικνφεται ςε κακοριςτικό 
παράγοντα για τθ βιωςιμότθτα, αυτι κακαυτι, των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 
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Βαρμάηθ Αντωνία                                                                                                                                    
  Θ ζννοια, ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν ειδικι και ενιαία εκπαίδευςθ  

Ρροςκικθ προςωπικϊν εμπειριϊν 
 

Θ εκπαίδευςθ είναι θ λζξθ κλειδί τθσ ζννοιασ κοινωνία. Θ κοινωνία είναι θ ςυμμετοχι και θ εκπαίδευςθ ο 
τρόποσ να αποκτθκεί θ γνϊςθ. Θ πρόςκτθςθ τθσ γνϊςθσ βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάρτθςθ με τα εκάςτοτε 
εργαλεία τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ. Οι επιςτιμονεσ καλοφνται να ανακαλφψουν πϊσ ζνα μικρό παιδί 
καταωζρνει να περάςει από το ςτάδιο τθσ παρατιρθςθσ, τθσ εμπειρίασ, τθσ μνιμθσ. Αξίηει να 
προςεγγίςουμε τθν αλικεια, ςφμωωνα με τον Ρλάτωνα, αρκεί να κζλουμε να μάκουμε. Στόχοσ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει τθν αξιολόγθςθ ωσ προσ το περιεχόμενο, τον ρόλο και τθν αξία 
τθσ ςε ζνα κείμενο εμπλουτιςμζνο με προςωπικζσ εμπειρίεσ. 
 
 
 
 

Βαρνά Άννα  
Ηθτοφνται αναγνϊςτεσ 

 
Το 2018 δθμιουργικθκαν 912 ςχολικζσ βιβλιοκικεσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν 
«υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ και τθν ανάδειξθ τθσ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ ςε βαςικό πυλϊνα τθσ Διά Βίου 
Μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ». Στο περιβάλλον που βρίςκεται το ςχολείο μασ, χρειάηεται να 
διαμορωϊςουμε τουσ νζουσ αναγνϊςτεσ και χριςτεσ των βιβλιοκθκϊν, να τουσ εκπαιδεφςουμε ςτθ χριςθ 
τουσ, αλλά και να τουσ καλλιεργιςουμε τθν αγάπθ για τθν ανάγνωςθ και τθν ικανότθτα για τθν απόλαυςι 
τθσ. Συνδυάηοντασ αυτά τα δεδομζνα, δθμιουργιςαμε ζνα πρόγραμμα ωιλαναγνωςίασ ςε ςυνεργαςία με 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ Δθμοτικοφ και τθν εκπαιδευτικό των Αγγλικϊν. Το πρόγραμμα αυτό 
αντλεί το κεωρθτικό του υπόβακρο από τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε πρϊιμθ 
παιδικι θλικία αλλά και από τουσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ για τθν εξοικείωςθ των μικρϊν 
μακθτϊν και μακθτριϊν με το βιβλίο και τθν ανάγνωςθ κακϊσ και για τθ ςταδιακι εδραίωςθ μιασ ωιλικισ 
ςχζςθσ με το λογοτεχνικό βιβλίο. Το πρόγραμμα ςυνδζεται επίςθσ με τθ δράςθ Teachers 4 Europe, θ οποία 
ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ με τον Ευρωπαϊκό πολιτιςμό. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ ςτον 
κατάλλθλα διαμορωωμζνο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ διαβάηονται ςτα παιδιά τζςςερα  παραμφκια από 
διαωορετικζσ χϊρεσ τισ Ευρϊπθσ. Μζςα από τθν εικονογράωθςθ των βιβλίων τα παιδιά παρατθροφν 
ομοιότθτεσ και διαωορζσ ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτθν ενδυμαςία και ςτισ ςυνικειεσ των θρϊων. Επίςθσ, 
αναδιθγοφνται τισ ιςτορίεσ, ςυνεχίηουν τισ ιςτορίεσ με το δικό τουσ τρόπο, δραματοποιοφν τουσ διαλόγουσ 
και καταςκευάηουν αντικείμενα ςχετικά με τα παραμφκια και τουσ μφκουσ. Βιϊνουν ζτςι τισ ιςτορίεσ με 
όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ, εκωράηουν τισ εμπειρίεσ τουσ και τα ςυναιςκιματά τουσ, εργάηονται 
ομαδοςυνεργατικά, καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτα τουσ και τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. Ζτςι, οι ιςτορίεσ 
γίνονται τελικά αωορμι για να γνωρίςουν ουςιαςτικά τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ.  
 
 
 

Βαςιλάκθ Ελζνθ  
Από το αλζτρι ςτο ωεγγάρι: Το μουςείο ωσ ςπόροσ μνιμθσ και μάκθςθσ  

Μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα ςτο Λαογραωικό Μουςείο Αχαράβθσ ςτθν Κζρκυρα 
 

Θ αλλαγι του οριςμοφ του Μουςείου το 2007 κατά ICOM, ωϊτιςε τον επιμορωωτικό του ρόλο ωσ 
κεματοωφλακα τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ και τθσ παράδοςθσ και ςθματοδότθςε τθν ανάγκθ για 
μεταλαμπάδευςθ τθσ γνϊςθσ με εφπεπτο και δθμιουργικό τρόπο προσ όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Τα 
μουςεία ωσ ωορείσ πολιτιςμοφ μετά από ζντονθ προςπάκεια και χρόνια εξζλιξθσ ζχουν αποτινάξει τθ 
ςτενόμυαλθ ζννοια τθσ «αποκικθσ» κακϊσ και τθν εγωιςτικι ζννοια του «ελιτιςμοφ» και με εξωςτρεωείσ 
δράςεισ ζχουν αναδειχκεί ςε ςθμαντικό παράγοντα διαωφλαξθσ (προςταςία, ςυντιρθςθ) και 
διαμοιραςμοφ γνϊςθσ (ζκκεςθ, ζρευνα κ.ά.). Συμπλζοντασ με τα ανωτζρω, το Λαογραωικό Μουςείο 
Αχαράβθσ (ΛΜΑ) ςτοχεφει ςτθ διαωφλαξθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ τθσ Κζρκυρασ και ςτθν 
κοινοποίθςι τθσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Μζςω των ςυλλογϊν του ςκοπεφει να γεωυρϊςει το 
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παρελκόν με το παρόν διδάςκοντασ ςτουσ νεότερουσ τον τρόπο ηωισ των προγόνων τουσ και να ωωτίςει τθ 
ςφνδεςθ του παρελκόντοσ με το μζλλον, αναδεικνφοντασ όλα τα ςτοιχεία που ωσ ψθωίδεσ διαμορωϊνουν 
τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα. Σε ςυνεργαςία με το ΛΜΑ ζχω ςχεδιάςει και υλοποιοφμε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για διάωορεσ ομάδεσ επιςκεπτϊν, με αγαπθμζνα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
αωοροφν μακθτζσ του Δθμοτικοφ. Θ ωφςθ των ςυλλογϊν επιτρζπει τθν αξιοποίθςθ μεκόδων –όπωσ 
βιωματικι μάκθςθ, hands on & ελεφκερεσ ξεναγιςεισ, μαιευτικι προςζγγιςθ, παιχνίδι ρόλων– τισ οποίεσ 
ενδεχομζνωσ οι μακθτζσ δεν ζχουν ςυναντιςει ξανά ςε επιςκζψεισ μουςείων του νθςιοφ και που τουσ 
ενκουςιάηουν. Διαωορετικά προγράμματα ανά τάξθ, βαςιςμζνα ςε διαωορετικζσ ενότθτεσ, ςτοχεφουν ςε 
επαναλθπτικζσ επιςκζψεισ. Οι απορίεσ των μακθτϊν ςυχνά αποδεικνφουν τθν απόςχιςθ από τθ ςυλλογικι 
μνιμθ τθσ τότε κακθμερινότθτασ και δείχνουν πόςοι κρίκοι λείπουν από τθν αλυςίδα που ενϊνει τισ γενιζσ 
και τθ γνϊςθ που ςβινει. Θ ςυνεργαςία Μουςείου και Σχολείου ωσ ςτοιχείων πολιτιςμοφ είναι καίρια και 
ςιμερα και ςτο διθνεκζσ. Για αυτόν τον λόγο ςχεδιάηουμε ςυνεχϊσ νζεσ δράςεισ που αγκαλιάηουν νζα 
κζματα. 
 
 
 

Βαςιλείου-Δαμβζργθσ Αλζξανδροσ-Νεκτάριοσ  
Θ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ρθτορικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο  

με δραματοποίθςθ των πρωταγωνιςτϊν που επιχειρθματολογοφν ρθτορικά: 
Ρεντθκονταετία και Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ 

 
Στόχοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να προτείνει πρακτικζσ ρθτορικισ άςκθςθσ με δραματοποίθςθ ιςτορικϊν 
προςϊπων κατά τθ διδαςκαλία προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν μακθμάτων κλαςικισ ωιλολογίασ και 
ιςτορίασ του αρχαίου κόςμου ςτο Ρανεπιςτιμιο. Αναλυτικότερα, το μοντζλο διδακτικισ κα περιλαμβάνει 
ςτθ διδαςκαλία κάκε κζματοσ για τθν Ρεντθκονταετία και τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο τθ δραματοποίθςθ 
ςθμαντικϊν προςϊπων κακϊσ και τθν επιχειρθματολογία τουσ για τισ κζςεισ τουσ με τθ μορωι ρθτορικοφ 
λόγου, απζναντι ςε αυτοφσ που υποςτθρίηουν τθν αντίκετθ κζςθ. Αυτι θ βιωματικι δράςθ κα ζχει ωσ 
πρότυπο τουσ διςςοφσ λόγουσ των ςοωιςτϊν και τισ τετραλογίεσ του Αντιωϊντα κακϊσ και τουσ αγϊνεσ 
λόγων των αρχαίων δραμάτων επί τθ βάςει των ιςτορικϊν ςυμωραηομζνων. Στθν πραγματολογικι 
ςυγκρότθςθ κα ακολουκοφμε τον τρόπο που παρουςιάηει ο Θρόδοτοσ και ο Κουκυδίδθσ τισ δθμθγορίεσ 
των ιςτορικϊν προςϊπων, ενϊ κα υποβοθκοφμαςτε πραγματολογικά από όςα παραδίδουν νεότεροι 
ιςτορικοί ςτθριγμζνοι ςε αρχαιότερεσ πθγζσ (Ρλοφταρχοσ, Διόδωροσ Σικελιϊτθσ κ.ά.). Οι ωοιτθτζσ κα 
υποδφονται δφο ιςτορικά πρόςωπα και κα υποςτθρίηουν ρθτορικά τισ κζςεισ τουσ ςτθν Εκκλθςία του 
Διμου των Ακθναίων. Θ άςκθςθ κα γίνεται με τθ ςυγκρότθςθ ρθτορικοφ λόγου –διαρκρωμζνου κατά τα 
πρότυπα των αρχαίων λόγων (προοίμιον, κζςισ ι διιγθςισ, πίςτεισ, επίλογοσ)– και τθν αγόρευςθ ςτο 
αμωικζατρο. Τζτοιεσ δράςεισ μποροφν να βοθκιςουν τουσ ωοιτθτζσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν 
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ πολιτικισ ρθτορικισ και των δθμοςίων πραγμάτων τότε και τϊρα, κακϊσ κατά τον 
Κουκυδίδθ θ ανκρϊπινθ ωφςθ δεν αλλάηει ςτον χρόνο. Θ γνϊςθ και θ ςυνακόλουκθ ικανότθτα που 
απορρζει από τθ δράςθ αυτι μπορεί να καλλιεργιςει πιο ευςυνείδθτουσ και ϊριμουσ πολίτεσ ςτθν 
κοινωνία μασ. 
 
 

Βαςιλείου-Δαμβζργθσ Αλζξανδροσ-Νεκτάριοσ  
Θ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ και ιςτορίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ  

με τθ δραματοποίθςθ ιςτορικϊν προςϊπων: Θ αρχαία Ελλάδα τον 4ο αιϊνα π.Χ. 
 

Στόχοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να προτείνει εωαρμόςιμεσ πρακτικζσ ρθτορικισ άςκθςθσ με δραματοποίθςθ 
ιςτορικϊν προςϊπων κατά τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ του αρχαίου κόςμου ςτθν Αϋ Γυμναςίου και τθν Αϋ 
Λυκείου και ειδικότερα ςτα κεωάλαια από το τζλοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου μζχρι τθ μάχθ τθσ 
Χαιρϊνειασ (404-338 π.Χ.). Αναλυτικότερα, το μοντζλο διδακτικισ κα περιλαμβάνει ςτθ ωάςθ τθσ 
επεξεργαςίασ και τθσ εμπζδωςθσ κάκε διδακτικισ ενότθτασ τθ δραματοποίθςθ ςθμαντικϊν προςϊπων 
κακϊσ και τθν επιχειρθματολογία τουσ για τισ κζςεισ τουσ με τθ μορωι ρθτορικοφ λόγου, απζναντι ςε 
αυτοφσ που υποςτθρίηουν τθν αντίκετθ κζςθ. Το εγχείρθμα κα ζχει ωσ πρότυπο τουσ διςςοφσ λόγουσ των 
ςοωιςτϊν και τισ τετραλογίεσ του Αντιωϊντα, τουσ αγϊνεσ λόγων των αρχαίων δραμάτων, κακϊσ και τον 
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τρόπο που παρουςιάηει ο Κουκυδίδθσ τισ δθμθγορίεσ των ιςτορικϊν προςϊπων. Δθλαδι, μακθτζσ κα 
υποδφονται δφο ιςτορικά πρόςωπα και κα υποςτθρίηουν ρθτορικά τισ κζςεισ που γνωρίηουμε από τισ 
ωιλολογικζσ και επιγραωικζσ πθγζσ ότι υποςτιριξαν. Τζτοιου είδουσ εγχειριματα, για παράδειγμα, μπορεί 
να είναι ζνασ δραματοποιθμζνοσ διάλογοσ ςτθν Εκκλθςία του Διμου ςτθν Ακινα ι ςτθν Απζλλα ςτθ 
Σπάρτθ. Θ άςκθςθ κα γίνεται με τθ ςυγκρότθςθ ρθτορικοφ λόγου διαρκρωμζνου κατά τα πρότυπα των 
αρχαίων λόγων (προοίμιον, κζςισ ι διιγθςισ, πίςτεισ, επίλογοσ) και τθν αγόρευςθ ςτθ ςχολικι τάξθ. 
 
 

Βίγλθ Μαρία 
Θ νεοελλθνικι τζχνθ ωσ παιδαγωγικό «εργαλείο» για τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ 

 
Θ νεοελλθνικι τζχνθ, όπωσ αυτι διαμορωϊκθκε από τθ γζνεςθ του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ, 
ςυνδζκθκε λειτουργικά και κεςμικά με τθν εξζλιξθ και τθν παρουςία του ςτθν περιωζρεια τθσ Ευρϊπθσ. Θ 
ίδρυςθ του «Σχολείου των Τεχνϊν», οι υποτροωίεσ των καλλιτεχνϊν για ςπουδζσ ςτο Μόναχο, θ ιςτορικι 
ηωγραωικι και τα καλοδουλεμζνα πορτραίτα τθσ ανερχόμενθσ αςτικισ τάξθσ ςτα χρόνια τθσ κυβζρνθςθσ 
Τρικοφπθ αποτελοφν, μεταξφ άλλων, εκωάνςεισ μιασ πνευματικισ δραςτθριότθτασ που ςυνδζεται άμεςα με 
τα δρϊμενα του τόπου τον 19ο αιϊνα. Στθν ίδια λογικι κινείται θ Τζχνθ και κατά το αϋ ιμιςυ του 20οφ 
αιϊνα: Θ «Ομάδα» Τζχνθ» του Νίκου Λφτρα και του Ραρκζνθ ςτθρίχκθκε ςκεναρά από τον Βενιηζλο, ενϊ ο 
Ελλθνικόσ Μοντερνιςμόσ τθσ δεκαετίασ του ’30 γίνεται το ιδεολογικό ζρειςμα για τθν ανάδειξθ του «Γϋ 
Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ» τθσ δικτατορίασ του Μεταξά, κακϊσ κακορίηει με ςαωινεια το αίτθμα για 
ελλθνικότθτα. Πλο αυτό το διάςτθμα, επίςθσ, οι Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε διοργανϊςεισ 
του εξωτερικοφ, καλφπτοντασ τθν ανάγκθ του κράτουσ για διεκνι αναγνϊριςθ. Σε αυτό το πλαίςιο 
τοποκετείται θ παροφςα πρόταςθ, θ οποία δεν επιχειρεί τθν παρουςίαςθ τθσ νεοελλθνικισ τζχνθσ αλλά 
κυρίωσ τθ δυνθτικι χριςθ τθσ ωσ «εργαλείου» για τθ διαςφνδεςι τθσ με το αναλυτικό πρόγραμμα του 
μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτο Σχολείο. Ζργα, ςτιγμιότυπα από τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ τζχνθσ και των 
λειτουργϊν τθσ, μποροφν να ςυνδεκοφν με τθ ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία και να ςυντελζςουν με τρόπο 
γόνιμο και δθμιουργικό πτυχζσ ςε μια διδαςκαλία που ευνοεί τθν κατανόθςθ μζςω μιασ εμπειρίασ θ οποία 
ξεκινά από τθν ψυχι για να καταλιξει ςτθ γνϊςθ. 
 
 

Βλαςτάρθσ Κωνςταντίνοσ  
Από το Σχολείο ςτον Ρολιτιςμό με γζωυρα το παιχνίδι 

 
Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ιςτορικοφσ του 20οφ αι., o Johan Θuizinga, διατφπωςε μια γενικι κεωρία 
για τθ γζνεςθ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ: Ο πολιτιςμόσ γεννιζται από τθν ζμωυτθ τάςθ του άνκρωπου για 
παιχνίδι και οι διάωορεσ πολιτιςμικζσ μορωζσ, από το δίκαιο και τθ ωιλοςοωία ωσ τθν ποίθςθ και τθν τζχνθ, 
μποροφν να κατανοθκοφν ωσ εκδθλϊςεισ ι μεταμορωϊςεισ τθσ κεμελιϊδουσ ορμισ προσ το παιχνίδι. 
Συγγενικι είναι και θ άποψθ του διανοοφμενου Roger Caillois (1961): «Το παιχνίδι είναι ζνα ολικό 
ωαινόμενο». To παιχνίδι, από τθν άλλθ, είναι ςφμωυτο με τθν παιδικι θλικία. Θ παιδαγωγικι και 
εκπαιδευτικι αξία του παιχνιδιοφ υποςτθρίηεται από ςθμαντικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ (Piaget, Vygotsky, 
Bruner) και από ςφγχρονουσ ερευνθτζσ –όπωσ αποτυπϊνεται και ςτθν ζκδοςθ του Μουςείου Σφγχρονθσ 
Τζχνθσ τθσ Νζασ Υόρκθσ «Century of the child». Είναι απαραίτθτο λοιπόν το παιχνίδι να αξιοποιείται και ςτο 
ςχολείο ωσ γζωυρα που ςυνδζει το ςχολείο με τον πολιτιςμό. Θ παροφςα ανακοίνωςθ παρουςιάηει μια 
μελζτθ περίπτωςθσ, όπου παιγνιϊδεισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ 
εωαρμόηονται ςε ζνα Δθμοτικό Σχολείο και ανοίγουν τον δρόμο ςτθν πολιτιςμικι δθμιουργία, 
αξιοποιϊντασ βαςικά χαρακτθριςτικά –όπωσ θ δράςθ, θ ςυμμετοχι, θ ελευκερία, θ ςκζψθ, θ ωανταςία– 
του παιχνιδιοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν άποψθ του ερευνθτι Howard Gardner (1983) που υποςτθρίηει ότι 
οι ευωυΐεσ καλλιεργοφνται ευκολότερα όταν το άτομο είναι ςε μικρι θλικία, κακϊσ είναι ενεργθτικότερο, 
με αυξθμζνθ περιζργεια, ςαν ζνα ςωουγγάρι που «ρουωά» τισ γνϊςεισ,  μποροφμε να κατανοιςουμε 
καλφτερα τον κομβικό ρόλο του παιχνιδιοφ ςτο Δθμοτικό Σχολείο για τθν ανάπτυξθ τθσ πολιτιςμικισ 
δθμιουργίασ. 
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Βλαχάκθ Mαρία  
Θ Οδφςςεια ςε ψθωιακό κόμικ: Ρολιτιςμικι ενςυναίςκθςθ, ιςτορικι ωανταςία και δθμιουργικι ςκζψθ 

 
Θ διδακτικι αξιοποίθςθ των αρχαίων ελλθνικϊν μφκων επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τα 
ιδιαίτερα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των κοινωνιϊν ςτισ οποίεσ γεννικθκαν, όπωσ τθ ςχζςθ ανκρϊπου 
και ωφςθσ, κανονιςτικά πρότυπα, αξίεσ και ικθ. Οι μφκοι ακόμθ επιτρζπουν τθ διερεφνθςθ των αιτιϊν των 
πράξεων δρϊντων προςϊπων και εμπερικλείουν ςτοιχεία τθσ ιςτορικισ αλικειασ, κακϊσ μορωζσ λόγου 
επιηοφν ςτον μφκο και αμοιβαία μορωζσ μφκου υπάρχουν ςτον λόγο. Θ ψθωιακι αωιγθςθ υποςτθρίηει τθν 
ανάπτυξθ ιςτορικϊν δεξιοτιτων, όπωσ θ αναλυτικι και ςυνκετικι ικανότθτα, θ ενςυναίςκθςθ, θ ωανταςία 
και θ δθμιουργικι ςκζψθ. Το ψθωιακό κόμικ αποτελεί μια μορωι ψθωιακισ αωιγθςθσ που παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ  για ερμθνεία  και δθμιουργικι ζκωραςθ, αξιοποιϊντασ τόςο τισ παρεχόμενεσ 
ςτθ διδακτικι διαδικαςία πλθροωορίεσ για το ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ όςο και τισ προςωπικζσ τουσ 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ. Το ψθωιακό κόμικ που παρουςιάηεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ 
δθμιουργικθκε από μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ Δθμοτικοφ με χριςθ εναλλαγισ εικόνων, ςχεδιαςτικϊν 
αναπαραςτάςεων διαωορετικϊν επειςοδίων του ομθρικοφ ζπουσ και διαλόγων μεταξφ των θρϊων, 
ςφμωωνα με τθ κεωρία τθσ διπλισ κωδικοποίθςθσ. Ρεριγράωονται ειδικότερα οι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργικι γραωι και ςτθν ψθωιακι αωιγθςθ κακϊσ επίςθσ και τα 
μακθςιακά αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν. 
 
 
 

Βλαχάκθ Mαρία   
Ανακαλφπτοντασ τθ διαωορετικι ιςτορία του ςχολείου μασ: Ρροωορικζσ μαρτυρίεσ, ιςτορικι εκπαίδευςθ 

και μεταςχθματιςτικι μάκθςθ 
 

Στο πλαίςιο ζρευνασ δράςθσ οι μακθτζσ ενόσ Δθμοτικοφ Σχολείου, αξιοποιϊντασ  προωορικζσ μαρτυρίεσ, 
ανακαλφπτουν άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ιςτορίασ του ςχολείου τουσ. Στον ίδιο χϊρο που βρίςκεται το ςφγχρονο 
διδακτιριο ςτεγαηόταν το 6/τάξιο 48ο Κρατικό Λςραθλιτικό Σχολείο, ζνα από τα τζςςερα κρατικά 
ιςραθλιτικά ςχολεία ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςτο οποίο ωοιτοφςαν 140 παιδιά εβραϊκϊν οικογενειϊν μζχρι και 
τθν άνοιξθ του 1943, πριν κλείςει από τα ναηιςτικά ςτρατεφματα Κατοχισ. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθν ιςτορικι ζρευνα, ςυλλζγοντασ κι ερμθνεφοντασ προωορικζσ μαρτυρίεσ και αρχειακζσ γραπτζσ και 
παραςτατικζσ πθγζσ. Ζτςι, αναπτφςςουν ςθμαντικζσ ιςτορικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ θ κατανόθςθ των 
ςυνκθκϊν, των αξιϊν και των κινιτρων που επθρζαςαν τθ δράςθ των ατόμων, θ τεκμθρίωςθ, θ διακρίβωςθ 
τθσ αιτιότθτασ που ςυνδζει τα ιςτορικά γεγονότα μεταξφ τουσ, θ αναλυτικι και ςυνκετικι ικανότθτα, θ 
ιςτορικι ενςυναίςκθςθ. Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθν ιςτορικι ζρευνα δράςθσ ςυμβάλλει ακόμθ ςτον 
μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων για τον εκνοπολιτιςμικά «άλλο» και τθν αναγνϊριςθ τθσ 
διαχρονικισ πολυπολιτιςμικισ και πολυωωνικισ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ τουσ. 
 
 
 

Βογιατηάκθ Ειρινθ, Αγγελάκθ Ανκι  
Αποτελεςματικότθτα ενεργθτικϊν διδακτικϊν μεκόδων 

 
Θ διδαςκαλία ςτα ςχολεία παλαιότερα γινόταν μζςω μεκόδων με επίκεντρο τον δάςκαλο –
δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία– ο οποίοσ χρθςιμοποιοφςε τθν αωθγθματικι προςζγγιςθ με τθ μζκοδο τθσ 
διάλεξθσ. Εντοφτοισ, οι μζκοδοι με επίκεντρο τον μακθτι ζχουν αναδειχκεί ωσ εναλλακτικι και 
ςυμπλθρωματικι μορωι διδαςκαλίασ και ζχουν πιςτωκεί κετικά με διάωορουσ τρόπουσ, όπωσ θ αποωυγι 
τθσ πλιξθσ και θ καλφτερθ κατανόθςθ του διδακτικοφ υλικοφ. Θ μάκθςθ με επίκεντρο τουσ μακθτζσ είναι 
μια προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ που υποςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου 
ςιμερα. Οι μακθτοκεντρικζσ μζκοδοι απορρζουν από  μια εναλλακτικι κεωρία τθσ γνϊςθσ, γνωςτι ωσ 
εποικοδομθτιςμόσ (κονςτρουκτιβιςμόσ), θ οποία δίνει ζμωαςθ ςτθ δραςτθριότθτα και τθ ςθμαςία τθσ 
πρακτικισ ςτθ διαδικαςία διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ. Μάλιςτα, ςφμωωνα με τον κονςτρουκτιβιςμό, οι 
εκπαιδευτικοί πρζπει να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ  για να ανακαλφψουν και να καταςκευάςουν ενεργά τισ 
γνϊςεισ τουσ, να «μάκουν να μακαίνουν» και να αναπτφςςουν τισ δεξιότθτεσ ςκζψθσ υψθλότερθσ τάξθσ 
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κακϊσ και τθσ ανάλυςθσ και τθσ ςφνκεςθσ μζςα από μακιματα προςανατολιςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 
τθσ τάξθσ. Με αυτι τθν οπτικι, οι μακθτζσ κα πρζπει να αντλοφν, να ςυνδζουν και να αναλφουν τισ 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ μζςω τθσ αυτοανακάλυψθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ 
μακθτζσ και με τον δάςκαλο. Τζλοσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ βαςικόσ κανόνασ τθσ επιτυχθμζνθσ 
ενεργθτικισ διδαςκαλίασ είναι να προςελκφςει τουσ μακθτζσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςε επαγωγικζσ 
πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτθ διενζργεια ομαδικισ εργαςίασ με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ ςε 
παραδοςιακζσ κεματικζσ περιοχζσ. 
 
 

Βουδριςλισ Νικόλαοσ, Βουδριςλι Ναταλία-Γεωργία  
Ο κοςμοπολιτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα: Ζννοια και προοπτικζσ 

 
Στθ ςθμερινι εποχι, πολλοί ακαδθμαϊκοί (παιδαγωγοί, ωιλόςοωοι, κοινωνιολόγοι) επανεξετάηουν το 
ηιτθμα τθσ ταυτότθτασ και τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ και προτείνουν τθν αναβίωςθ του κοςμοπολιτιςμοφ 
(cosmopolitanism) ωσ αντίδοτο ςτα ςθμερινά παγκόςμια προβλιματα. Ο κοςμοπολιτιςμόσ ςαν ζννοια 
ςυναντάται ςε όλεσ τισ ιςτορικζσ περιόδουσ, ωςτόςο ςυχνά ερμθνεφεται με τρόπο που δθμιουργεί 
παρερμθνείεσ ι ςυγχφςεισ. H επάνοδοσ τθσ ζννοιασ του κοςμοπολιτιςμοφ παρουςιάηει ιδιαίτερο 
ενδιαωζρον ςιμερα που ο κόςμοσ μαςτίηεται από τθν κρίςθ, τθν τρομοκρατία, τον πόλεμο. Στο πλαίςιο 
αυτοφ του επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ του κοςμοπολίτθ, ςε ζναν κόςμο που είναι ταυτόχρονα 
διαςυνδεδεμζνοσ και ολοζνα και πιο διαιρεμζνοσ, θ κοςμοπολίτικθ οπτικι μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ 
πυξίδα για να αναγνωρίςουμε τισ θκικζσ υποχρεϊςεισ μασ προσ τον υπόλοιπο κόςμο. Οι υποςτθρικτζσ τθσ 
κοςμοπολίτικθσ αντίλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ (Nussbaum, Osler, Vincent, Starkey, Banks, Held κ.ά. ) τονίηουν 
τθν πολυπλοκότθτα και τισ πολλαπλζσ όψεισ τθσ ανκρϊπινθσ ταυτότθτασ κακϊσ και το πϊσ αυτζσ 
εκπροςωποφνται ςε διάωορα επίπεδα και ςε διαωορετικζσ πολιτικζσ δομζσ τθσ κοινωνίασ · επίςθσ, 
κεωροφν ότι το ηθτοφμενο είναι θ δθμιουργία –κατά τα πρότυπα των ςτωικϊν ωιλοςόωων– μιασ 
οικουμενικισ θκικισ  ςφμωωνα με τθν οποία θ φψιςτθ αωοςίωςι μασ κα είναι ςτθν παγκόςμια κοινότθτα 
του ανκρωπίνου γζνουσ. Ο άνκρωποσ κα πρζπει να είναι πολίτθσ του κόςμου, ςεβόμενοσ τθν ίςθ αξία όλων 
των μελϊν τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ. Ταυτόχρονα, υποςτθρίηουν ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να ςυμβάλλει 
ςτθν καλλιζργεια των αξιϊν τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ιςότθτασ, να αγκαλιάηει τθ διαωορετικότθτα και τον 
πλουραλιςμό και να ςτοχεφει ςτθν απόςβεςθ των εκνικιςμϊν από τα ζκνθ. Στισ μζρεσ μασ, που 
καταγράωονται καταιγιςτικζσ εξελίξεισ, θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να αξιοποιεί τισ αντιλιψεισ περί 
κοςμοπολιτιςμοφ και να υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων του 21ου αιϊνα όςον αωορά 
τόςο τισ τεχνολογικζσ ικανότθτεσ όςο και τισ αξίεσ, τισ γνϊςεισ και τισ διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ που 
απαιτοφνται για να ςυμμετζχουν ςτα δρϊμενα κριτικά και με αυτοπεποίκθςθ, ωσ πολίτεσ τθσ τοπικισ και 
παγκόςμιασ κοινωνίασ. 
 

Βροφτςθ Λουλιανι                                                                                                                                    
Για μια «παιδαγωγικι του πολζμου» μζςα από τον διαπολιτιςμικό διάλογο: Ο Ξενοωϊν Ακθναίοσ ςυνομιλεί 

με τον Κινζηο Σουν Τςου 
 

Με τθν προτεινόμενθ ειςιγθςθ επιδιϊκεται να αναδειχκεί τεκμθριωμζνα ο παιδαγωγικά και γνωςτικά 
επωωελισ διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων ςτο ςχολείο και ιδιαίτερα ςε ό,τι 
αωορά ιςτορικά μεγάλουσ πολιτιςμοφσ με διαωορετικό από το οικείο ευρωπαϊκό αξιακό ςφςτθμα και 
διαωορετικι κοςμοαντίλθψθ, πλουτίηοντασ με τον διά ςφγκριςθσ εντοπιςμό ςυγκλίςεων και αποκλίςεων 
τον διανοθτικό και ψυχικό κόςμο των μακθτϊν και μακθτριϊν αλλά και αμβλφνοντασ υποβολιμαίεσ 
ωανατικζσ ςτάςεισ ζναντι του Άλλου. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι οι ιςτορίεσ πολζμου που προςωζρονται 
ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτο μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτο Λφκειο 
μζςα από τα ζργα του Ξενοωϊντα και του Κουκυδίδθ. Αντιςτικτικά προσ τθν «παιδαγωγικι τθσ ειρινθσ» 
που εμωυτεφει και καλλιεργεί ςτουσ εκκολαπτόμενουσ ενιλικεσ τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ με τουσ άλλουσ, θ 
παροφςα προςζγγιςθ δθμιουργεί ταυτόχρονα το αωετθριακό ζρειςμα για τθν «παιδαγωγικι του πολζμου», 
ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μακαίνουν τουσ κανόνεσ και τουσ όρουσ εμπλοκισ ςε 
μια αναπόωευκτθ ι κάποτε και αναγκαία ςφγκρουςθ (καταςτάςεων ι λόγων). Αυτό επιτυγχάνεται κατά 
τρόπο καρποωόρο, όταν ο Ξενοωϊν ο Ακθναίοσ και ο Κουκυδίδθσ ο Αλιμοφςιοσ, ο Κινζηοσ Σουν Τςου και ο 
Ρρϊςοσ Κλαοφηεβιτσ γίνουν διανοθτικοί ςυνδαιτυμόνεσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν για τθν «τζχνθ 
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του πολζμου». Σφμωωνα με τα παραπάνω, οι ιςτορίεσ αυτζσ του θρακλείτειου «πατζρα των πάντων», του 
πολζμου, παραδίδουν μακιματα παγκόςμιου πολιτιςμοφ, όπου αναποωεφκτωσ υπάρχει θ βία και 
ςφγκρουςθ, θ οποία ωςτόςο ωσ αντικείμενο πραγμάτευςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν 
προτείνεται να αξιοποιείται, προκειμζνου να μυθκοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθν αρχι πωσ το ικοσ 
μπορεί να υπάρχει και ςτο πλαίςιο των πλζον ακραίων καταςτάςεων. 
 
 

Βυκοφλκασ Διονφςιοσ                                                                                                            
 Κινθματογράωοσ και επιχειρθματολογία 

 
Με τθν παροφςα ειςιγθςθ επικυμοφμε να αναωερκοφμε ςτθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ ςχολικισ 
δραςτθριότθτασ που υλοποιικθκε κατά το περαςμζνο ςχολικό ζτοσ από μακθτζσ του 2ου Γενικοφ Λυκείου 
Αγίασ Βαρβάρασ με ςτόχο τθ διδαςκαλία τθσ επιχειρθματολογίασ (debate) μζςα από τθν τζχνθ του 
κινθματογράωου. Το πρόγραμμα διεξιχκθ ςτουσ χϊρουσ του Λδρφματοσ Μιχ. Κακογιάννθσ με τθ 
ςυνεργαςία επαγγελματιϊν του κινθματογράωου και παριγαγε ςθμαντικά αποτελζςματα, καλλιτεχνικά και 
παιδαγωγικά. Κα εςτιάςουμε ςτα δεφτερα, αωοφ παρουςιάςουμε τθν όλθ εξζλιξθ του προγράμματοσ από 
τθν αρχι ωσ τθν ολοκλιρωςι του. 
 
 
 

Γαλάνθσ Ραναγιϊτθσ  
Τζχνθ, παιδεία και ωιλοςοωία ςτθν Αναγζννθςθ και τθ ςθμερινι εκπαίδευςθ: Συντιρθςθ, ριξθ(;) και 

ανανζωςθ 
 

Θ πρωταρχικι κζςθ που ανζκακεν κατείχε θ τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ δικαιολογείται ιςτορικοωιλοςοωικά, 
καταδεικνφοντασ τθν αναγκαιότθτα διεπιςτθμονικισ ζποψθσ των παιδαγωγικϊν ερευνϊν. Θ Λςτορία τθσ 
Εκπαίδευςθσ, κλάδοσ τθσ Κεωρθτικισ Ραιδαγωγικισ, βρίκει ςτοχαςτϊν που επθρζαςαν καταλυτικά το 
εκπαιδευτικό γίγνεςκαι τθσ εκάςτοτε εποχισ και ςαωϊσ ςυνδυάηεται με τθ ωιλοςοωικι κατόπτευςθ τθσ 
«παιδείασ». Θ μελζτθ τουσ αποδεικνφει περίτρανα τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυνζχειασ τθσ παιδαγωγικισ 
κεωρίασ ςτον τομζα τθσ ειςαγωγισ του πολιτιςμοφ ςτα ςχολεία, αλλά και τθσ κατάδειξθσ τθσ επιρροισ που 
ζχουν δεχκεί τα ςφγχρονα μοντζλα διδαςκαλίασ από τθν κλαςικι Ραιδαγωγικι. Για τθν παροφςα εργαςία 
επελζγθ ειδικά θ περίοδοσ τθσ Αναγζννθςθσ, επειδι: α. θ ςαωϊσ περικωριοποιθμζνθ Αναγζννθςθ 
(ςχθματικά 15οσ - 16οσ αι. μ.Χ.) ςτθν ελλθνικι βιβλιογραωία αντιμετωπίηεται αποςπαςματικά, και β. ςε 
αυτι αναβίωςαν τα κλαςικά γράμματα και οι τζχνεσ που απετζλεςαν τθν αωετθρία και τθν κατάλθξθ 
ςυγχρόνωσ του ωιλοςοωικοφ ςτοχαςμοφ. Ο Ζραςμοσ και οι Ουμανιςτζσ διείδαν τθ ςθμαςία τθσ κλαςικισ 
παιδείασ για τον εξευγενιςμό του ανκρϊπου και προςζδωςαν ςε αυτιν ζντονο κρθςκευτικό νόθμα. 
Ραράλλθλα, θ αναγεννθςιακι τζχνθ ωσ ζκωραςθ ιςορροπίασ, μζτρου και ρυκμοφ αποτζλεςε τθ λυδία λίκο 
τθσ ωιλοςοωικισ και παιδαγωγικισ ςκζψθσ τθσ εποχισ, εωόςον ο καλλιτζχνθσ ιταν πολλάκισ και ςτοχαςτισ 
(π.χ. Λεονάρντο ντα Βίντςι). Ραρότι θ παιδεία αποτελοφςε προνόμιο των ιςχυρϊν, αυτό αωενόσ δεν 
εμπόδιςε τθν παιδαγωγικι ςκζψθ τθσ εποχισ να ανελιχκεί ςε επίπεδο καλλιτεχνικισ ευαιςκθςίασ, θκικισ 
ορκότθτασ, μεςότθτασ, πνευματικισ ανόρκωςθσ και αωετζρου ζδωςε ζναυςμα ανάδυςθσ των κεμελίων τθσ 
ωιλελεφκερθσ πολιτικισ ςκζψθσ, αλλαγι που επθρζαςε και τθ γζνεςθ του κράτουσ, εντόσ του οποίου 
ςταδιακά κακιερϊκθκε και γενικεφκθκε θ παιδεία με το ανκρωπιςτικό τθσ πρόςθμο. Σιμερα, παρατθρείται 
μεν γενίκευςθ και των πολιτιςμικϊν ςπουδϊν, αλλά προβάλλει επιτακτικι θ ανάγκθ –αντλϊντασ ιδζεσ από 
το αναγεννθςιακό κεωρθτικό και καλλιτεχνικό οπλοςτάςιο– για τθν τιρθςθ ιςορροπιϊν ςτο Αναλυτικό 
Ρρόγραμμα, ϊςτε να μθν παραγκωνίηονται τα μακιματα τζχνθσ (μουςικι, κζατρο κτλ.), να μετζχουν 
ιςότιμα ςε αυτά όλοι οι μακθτζσ και να προςεγγίηονται ωιλοςοωικά τα επιμζρουσ διδακτζα αντικείμενα. 
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Γελαδάκθ Σόνια                                                                                                                          
Εκπαίδευςθ και Ευρϊπθ ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα: Ρροοπτικζσ και πραγματϊςεισ 

 
Στθν Ευρϊπθ του 19ου αιϊνα με τισ ζντονεσ κοινωνικοπολιτικζσ μεταβολζσ οι ζννοιεσ «εκπαίδευςθ», 
«μζκοδοι διδαςκαλίασ», «ςχολικά εγχειρίδια» κτλ. αποτελοφςαν κοινό τόπο ανάμεςα ςτουσ  Ζλλθνεσ 
λογίουσ, όποια κι αν ιταν θ ιδεολογικι τουσ τοποκζτθςθ ι οι εκπαιδευτικζσ τουσ καταβολζσ. Γιατί υπιρχαν 
ςίγουρα δφο τάςεισ. Από τθ μια, ιταν όςοι ζςτρεωαν τθν πλάτθ ςτθν Ευρϊπθ και ηθτοφςαν να μθν 
πθγαίνουν οι νζοι εκεί για ςπουδζσ ι καταδίκαηαν τθν εκμάκθςθ των ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν και, από τθν 
άλλθ, όςοι οραματίηονταν το εκπαιδευτικό μζλλον του ζκνουσ με τα μάτια ςτραμμζνα ςτθν Ευρϊπθ. 
Ανάμεςα ςτουσ τελευταίουσ και ο προερχόμενοσ από αςτικι οικογζνεια τθσ Σμφρνθσ Κοραισ, ο 
ςπουδαγμζνοσ ςτθ Γαλλία, ο ςτοχαςτισ, ο δθμιουργόσ. Ο Κοραισ που, κακϊσ οι κοινωνίεσ είχαν αρχίςει να 
πιςτεφουν ςτο παιδί και να ελπίηουν ςε μια εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν πραγμάτων, κατζβαλλε γενναίεσ 
προςπάκειεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο υπό δθμιουργία νεοελλθνικό 
κράτοσ. Κοντά του, τόςο ιδεολογικά όςο και πρακτικά, οι διευκυντζσ του ελλθνόγλωςςου ωιλολογικοφ 
περιοδικοφ «Ερμισ ο Λόγιοσ», οι Άνκιμοσ Γαηισ, Κεόκλθτοσ Φαρμακίδθσ και Κωνςταντίνοσ Κοκκινάκθσ. Ο 
πρϊτοσ ευτφχθςε να δει κάποιεσ από τισ προτάςεισ του να γίνονται αποδεκτζσ από τα αντιπροςωπευτικά 
όργανα του ζκνουσ (Ρελοποννθςιακι Γερουςία, Εκνοςυνελεφςεισ) κατά τθ διάρκεια τθσ επανάςταςθσ του 
1821, ενϊ οι δεφτεροι είχαν προςωπικι ςυμβολι ςτα εκπαιδευτικά πράγματα μετά τθν ίδρυςθ του 
νεοελλθνικοφ κράτουσ. Πλοι ωςτόςο ςυνετζλεςαν με τον τρόπο τουσ ςτθ μεταωορά των ευρωπαϊκϊν 
εκπαιδευτικϊν ιδεϊν και πρακτικϊν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα κατά τα πρϊτα χρόνια του 19ου 
αιϊνα και γενικότερα, ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ ςτον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ. 
 
 

Γεμζλου Δζςποινα  
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουςείου Λςτορίασ και Φυςικισ του 1ου Γυμναςίου Χίου:  

Γνωρίηοντασ το μουςείο μζςα από ζνα παραμφκι 
 

Το 1ο Γυμνάςιο Χίου-«Σχολι Χίου», που ιδρφκθκε το 1792 με πρωτοβουλία του Αδαμάντιου Κοραι και με 
τθ ςυμβολι των ευπόρων Χίων τθσ διαςποράσ, δεν είναι μόνο το πρϊτο και ιςτορικότερο Γυμνάςιο του 
νθςιοφ αλλά και ζνα από τα αρχαιότερα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Μεςογείου. Στον χϊρο του ςτεγάηεται 
ζνα ςθμαντικό μουςείο που δθμιουργικθκε τθ δεκαετία του ‘50 από εμπνευςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ 
ςυνδρομι των μακθτϊν και τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ζνα μουςείο  που εξακολουκεί να εμπλουτίηεται 
ςυνεχϊσ μζχρι ςιμερα. Ρεριλαμβάνει Αίκουςα Λςτορίασ (με γκραβοφρεσ, χάρτεσ, όπλα, εικόνεσ, 
χειρόγραωα, παλαιζσ ωωτογραωίεσ, νομίςματα, βιβλιοκικθ με ςπάνια βιβλία και ςχολικά εγχειρίδια), 
Αίκουςα Λαογραωίασ με υλικό από τθν κακθμερινι ηωι και τον λαϊκό βίο τθσ Χίου των δφο περαςμζνων 
αιϊνων (ςκεφθ, εργαλεία, ωορεςιζσ, διακοςμθτικά) και Αίκουςα Κετικϊν Επιςτθμϊν με ςπάνια και 
πρωτοποριακά για τθν εποχι τουσ όργανα –κάποια του 19ου αι.– που χρθςιμοποιοφνταν για τθ διδαςκαλία 
τθσ Φυςικισ και τθσ Χθμείασ ςτθ Σχολι τθσ Χίου. Το Μουςείο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του ςχολείου 
και είναι ςυνυωαςμζνο με τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν, αωοφ πολλζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
υλοποιοφνται τα τελευταία χρόνια ςτον χϊρο του από εν ενεργεία αλλά και από ςυνταξιοφχουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςε εκελοντικι βάςθ. Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα παρουςιάςουμε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που υλοποιικθκε το ςχ. ζτοσ 2017-2018 ςτο Μουςείο του 1ου Γυμναςίου Χίου. Το πρόγραμμα 
απευκυνόταν ςε μακθτζσ Νθπιαγωγείου και πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ και είχε ωσ βαςικό ςτόχο να 
ωζρει μικρζσ θλικιακά ομάδεσ ςε επαωι με το Μουςείο μζςα από ζνα βιωματικό παραμφκι - κυνιγι 
κθςαυροφ, με ςυνδυαςμό αωιγθςθσ και δράςθσ, ςτον χϊρο του. 
 

 
Γεωργακοποφλου Αγγελικι                                                                                                                                

               H Διδαςκαλία τθσ Αντιγόνθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
 

Ρόςο δφςκολο είναι να κατανοιςουν τα νοιματα και να αντιλθωκοφν τα παιδιά του Δθμοτικοφ το μζγεκοσ 
τθσ Αρχαίασ Τραγωδίασ; Το κίνθτρο για τθ διερεφνθςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ υπιρξε θ ςυμμετοχι 
των μακθτϊν μιασ τάξθσ Δθμοτικοφ ςχολείου ςε ωεςτιβάλ αρχαίου κεάτρου. Θ γνωριμία των μακθτϊν τθσ  
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Γϋ τάξθσ με το ςυναρπαςτικό και ξεχωριςτό είδοσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ ζγινε με τρόπο 
παιγνιϊδθ και απλουςτευμζνο, όπωσ αρμόηει ςε παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ. Μετά τθν απαιτοφμενθ 
αναωορά ςτο αρχαίο δράμα τζκθκε το θκικό δίλθμμα που αντιμετϊπιςε θ θρωίδα τθσ τραγωδίασ, 
προςαρμοςμζνο όμωσ ςτο ςιμερα και τοποκετθμζνο ςτο πλαίςιο μιασ απλισ ερϊτθςθσ. Το ερϊτθμα ιταν 
αν τα ίδια τα παιδιά κα εναντιϊνονταν ςτισ εντολζσ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ για να βοθκιςουν ζνα 
ςυγγενικό τουσ πρόςωπο, όποιο και αν ιταν το τίμθμα που κα ζπρεπε να πλθρϊςουν για τθν απόωαςι 
τουσ. Θ απάντθςθ που δόκθκε ιταν ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό κετικι, εωόςον οι μακθτζσ ζδωςαν μεγάλθ 
βαρφτθτα ςτθ ςυναιςκθματικι ςχζςθ αγάπθσ που ζχουν με τα πρόςωπα τθσ οικογζνειάσ τουσ. Αυτι ιταν θ 
πρϊτθ προςζγγιςθ του δράματοσ. Το επόμενο βιμα ιταν θ ανάπτυξθ τθσ υπόκεςθσ του δραματικοφ 
κειμζνου, θ ανάδειξθ τθσ τραγικότθτασ των προςϊπων και ωυςικά θ επιςιμανςθ και θ κατανόθςθ των 
διαχρονικϊν παιδευτικϊν μθνυμάτων τθσ τραγωδίασ. Σκοπόσ του όλου εγχειριματοσ ιταν θ ςυμβολικι 
αναπαράςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τραγωδίασ, ζτςι ϊςτε τα παιδιά να αντιλθωκοφν τα νοιματα και τα 
αναπάντθτα αιϊνια υπαρξιακά ερωτιματα του ανκρϊπου που πραγματεφεται το αρχαίο κείμενο. Το 
εγχείρθμα ολοκλθρϊκθκε με τθν πραγματοποίθςθ χοροκεατρικισ παράςταςθσ από τα παιδιά με τθν 
υποςτιριξθ μουςικισ θ οποία επζνδυςε κατάλλθλα ςυγκεκριμζνα χωρία του κειμζνου. Με αυτόν τον τρόπο 
αποδόκθκε ςυμβολικά ο χαρακτιρασ τθσ τραγωδίασ.  
 
 
 

Γεωργαντηζλθ Λωάννα                                                                                                                                   
      Θ τζχνθ των Βιτρό ςτθν προςχολικι θλικία 

 
Στο πλαίςιο τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ, το κζμα που αναπτφχκθκε είναι θ προςζγγιςθ τθσ τεχνοτροπίασ των 
βιτρό. Ρϊσ μποροφμε, δθλαδι, να μετατρζψουμε το ωυςικό χρωματιςτό γυαλί ςε ζνα ζργο τζχνθσ. Στόχοσ 
ιταν να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν καλλιτεχνικι κουλτοφρα των παιδιϊν, να καλλιεργιςουμε τισ εικαςτικζσ 
τουσ δεξιότθτεσ, να εξάρουμε τθ ωανταςία τουσ και να εμπλουτίςουμε το λεξιλόγιο τουσ μζςα ςε ζνα 
πλοφςιο από μακθςιακά ερεκίςματα περιβάλλον. Με αωορμι μια καταςκευι για τον χειμϊνα, δόκθκε θ 
ιδζα του κολάη ςε διάωορα χρϊματα. Στθ ςυνζχεια, ζνα παιδί μάσ είπε ότι αυτι θ καταςκευι γίνεται και ςε 
γυαλί και λζγεται βιτρό. Στο πλαίςιο των ωυςικϊν επιςτθμϊν είπαμε ότι το γυαλί –είτε τεχνθτό είτε 
ωυςικό– είναι το μόνο αντικείμενο που μπορεί να διαπερνά το ωωσ. Καλζςαμε τθν κα Λακωβίδου, 
κακθγιτρια τεχνικισ των βιτρό, και μασ ζδειξε μια ςειρά χρωματιςτϊν γυαλιϊν που χρθςιμοποιεί κακϊσ 
και τα εργαλεία τθσ. Στθ ςυνζχεια, είδαμε ζργα του Tiffannny και του Leonardo da Vinci και εςτιάςαμε ςτισ 
ομοιότθτεσ και τισ διαωορζσ (μακθματικά και παιδί). Τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να ωτιάξουν τα δικά τουσ 
παηλ-βιτρό  από χρωματιςτά πλαςτικά κομματάκια (εξάςκθςθ λεπτισ κινθτικότθτασ). Το παραμφκι Το δώρο 
τθσ παπλωματοφσ ιταν θ επόμενθ δραςτθριότθτα. Τα παιδιά παρακολοφκθςαν το θλεκτρονικό βιβλίο και 
είδαν ζνα βιτρό –που ιδθ θ κακθγιτρια  είχε ωιλοτεχνιςει– ςε κάκε πλευρά του οποίου απεικονιηόταν και 
μια εικόνα από το παραμφκι. Θ διακεματικι ενότθτα ολοκλθρϊκθκε με τθν επίςκεψι μασ ςτο Δθμαρχείο 
τθσ Νίκαιασ, με τθ ςυνοδεία των γονζων, για να δοφμε ζνα ζργο-βιτρό τθσ κα Λακωβίδου (παιδί και 
ανκρωπογενζσ περιβάλλον). Αξιολόγθςθ: Το πρόγραμμα «Θ τζχνθ των βιτρό ςτθν προςχολικι θλικία» 
ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία, εωόςον οι ςτόχοι επιτεφχκθκαν πλιρωσ. Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν με 
ενκουςιαςμό και προκυμία ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και  αποκόμιςαν με μεγάλθ χαρά ζνα ζργο τζχνθσ 
που δθμιοφργθςαν τα ίδια. 
 
 

Γεωργίου Ελζνθ 
Σκθνοκετϊντασ τθν Λςτορία: Το Κζατρο Ντοκουμζντο και οι εωαρμογζσ του ςτθ ςχολικι τάξθ 

 
Το Κζατρο Ντοκουμζντο, μια μορωι κεάτρου που λόγω του μεγάλου ποςοςτοφ του αναλωαβθτιςμοφ 
γεννικθκε και άρχιςε να αναπτφςςεται ωσ εκδοχι τθσ ρϊςικθσ προπαγάνδασ μετά τθ επανάςταςθ του 
1917 επθρεάηοντασ μεγάλουσ καλλιτζχνεσ του κεάτρου, μια μορωι κεάτρου που αναηωπυρϊνεται ςε κάκε 
περίοδο μεγάλθσ κοινωνικισ αναταραχισ, ωτάνει ωσ ςτισ μζρεσ μασ ωσ ζνα ςθμαντικό κεατρικό είδοσ οι 
εκπρόςωποι του οποίου επεξεργάηονται πρωτογενείσ πθγζσ, αλθκινά περιςτατικά, αναδεικνφοντασ 
κομμάτια τθσ ιςτορίασ, τθσ πολιτικισ, τθσ κοινωνίασ. Στθν ανακοίνωςθ κα αναδειχτεί ο τρόποσ με τον οποίο 
μποροφμε να εντάξουμε τισ τεχνικζσ και τθν εωαρμογι του Κεάτρου Ντοκουμζντο ςε ζνα πρόγραμμα ι 
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πρότηεκτ για μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου, ζτςι ϊςτε θ δθμιουργικι κεατρικι διαδικαςία να αποτελζςει 
για το ςφνολο των εμπλεκόμενων ςτθ διαδικαςία μακθτϊν, εργαλείο ζρευνασ τθσ Λςτορίασ. Με απόλυτα 
δθμιουργικό τρόπο του οποίου ο ςτόχοσ κα ζχει και καλλιτεχνικό αποτζλεςμα, μποροφμε να διδάξουμε 
ςτουσ μακθτζσ μασ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και να τουσ κάνουμε κοινωνοφσ μιασ ερευνθτικισ 
διαδικαςίασ τθσ οποίασ οι εωαρμογζσ αντανακλοφν ςε κάκε επιςτιμθ. Με το βλζμμα ςτθν πρωτογενι 
πθγι, το πρϊτο γεγονόσ, τθν προςωπικι μαρτυρία ι καταγραωι οι μακθτζσ, εκκινϊντασ από τθν Λςτορία, 
κα μάκουν να ερευνοφν ιςτορικά αλλά και ςυγχρονικά και τελικά να μεταςχθματίηουν ςε μια μορωι τζχνθσ 
κάκε πεδίο των ενδιαωερόντων τουσ. 
 

Γεωργίου Λωάννθσ  
Biophilia: Ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 
H παροφςα εργαςία εξετάηει τθν προςαρμογι και τθν εωαρμογι του προγράμματοσ Biophilia ςτισ ελλθνικζσ 
εκπαιδευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Θ ζννοια τθσ Biophilia μπορεί να περιγραωεί ωσ θ τάςθ του ανκρϊπου να 
αλλθλεπιδρά ι να ςχετίηεται με άλλεσ μορωζσ ηωισ ςτθ ωφςθ. Το πρόγραμμα Biophilia είναι μια ζμπνευςθ 
τθσ Λςλανδισ τραγουδίςτριασ Bjork. Ρρωτοπαρουςιάςτθκε το 2011 με το ομϊνυμο άλμπουμ τθσ Bjork, το 
Biophilia, με ςτόχο να καταςτεί μια πολυμορωικι ςυνεργατικι εκπαιδευτικι πλατωόρμα, όπου οι μακθτζσ 
καλοφνται να εξερευνιςουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ ωφςθ, τθν τεχνολογία και τθ μουςικι και να 
αξιοποιιςουν τθν τεχνολογία και το διαδίκτυο, προκειμζνου να δθμιουργιςουν δικά τουσ ζργα. Για τθν 
εξζλιξθ του προγράμματοσ θ Bjork ςυνεργάςτθκε με μια ςειρά από επιςτιμονεσ, μουςικοφσ, ςυγγραωείσ 
και δθμιουργοφσ εωαρμογϊν ςε υπολογιςτζσ. Θ αποτελεςματικότθτα του εγχειριματοσ ιταν τόςο μεγάλθ, 
ϊςτε το πρόγραμμα κατάωερε να κερδίςει τθν κρατικι ςτιριξθ, αλλά και να αξιοποιθκεί ςε εκπαιδευτικά 
προγράμματα χωρϊν όπωσ θ Φινλανδία και θ Σουθδία. Το 2011 του απονεμικθκε το πρϊτο βραβείο από 
τθ EURPIO, ενϊ από τότε ζχει μια διαρκϊσ εξελιςςόμενθ δυναμικι πορεία. Θ ςυμμετοχι του 1ου ΓΕΛ 
Ρφργου ςτο πρόγραμμα Erasmus+ «SMART-Science Meets Art» αποτζλεςε τθν αωορμι για τθν εμπλοκι μασ 
ςτο παραπάνω πρόγραμμα. Κατά τθν επίςκεψι μασ ςτο Λςλανδικό ςχολείο που ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα, 
μπορζςαμε να δοφμε από κοντά τθν πρακτικι εωαρμογι του προγράμματοσ αλλά και τθν αποδοχι του από 
τουσ μακθτζσ. Επιςτρζωοντασ, μια ομάδα 15 μακθτϊν ςυμμετείχε ςε μια απόπειρα να αξιοποιθκοφν οι 
τεχνικζσ του προγράμματοσ. Θ παροφςα εργαςία περιγράωει τισ τεχνικζσ και τον τρόπο με τον οποίο 
εργαςτικαμε –προκειμζνου να υλοποιιςουμε το πρόγραμμα ςε ζνα ελλθνικό ςχολείο με ςαωϊσ 
υποδεζςτερο εξοπλιςμό από το αντίςτοιχο ςχολείο του εξωτερικοφ– αλλά κυρίωσ τα αποτελζςματά του και 
τθν αποδοχι του από τουσ μακθτζσ μασ. 
 
 

Γιαννοποφλου Ευμορωία, Γιαννοφλθ Βαςιλικι  
Θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, τθσ αυτοεκτίμθςθσ 

και τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ μακθτϊν/τριϊν με και χωρίσ ιπιεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
 

Τα τελευταία χρόνια θ εκπαιδευτικι ζρευνα εςτιάηει ςτθν προϊκθςθ του ευ ηθν των μακθτϊν/τριϊν και 
ςτθν πρόλθψθ αναωορικά με τθν ψυχικι τουσ υγεία. Αρκετζσ μελζτεσ ζχουν αςχολθκεί με τθ διερεφνθςθ 
τθσ ςχζςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ, τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ ςτον μακθτικό 
πλθκυςμό, αλλά λίγεσ δίνουν ζμωαςθ ςτθ διερεφνθςθ των παραπάνω εννοιϊν ςτα παιδιά με ιπιεσ ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα είναι θ ικανότθτα προςαρμογισ των παιδιϊν, όταν 
εκτίκενται ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ. Ωσ ζννοια θ αυτοεκτίμθςθ αναωζρεται ςτθν υποκειμενικι κρίςθ ενόσ 
ατόμου για τθν αξία του, θ οποία μπορεί να μθν αντικατοπτρίηει τθν πραγματικότθτα. Θ 
αυτοαποτελεςματικότθτα, αωορά απόψεισ ι προβλζψεισ ςχετικά με το πόςο καλά μπορεί κάποιοσ να 
εκτελζςει πράξεισ που απαιτοφνται για να αντιμετωπίςει μελλοντικζσ καταςτάςεισ. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ 
αυτισ είναι να παρουςιάςει τθ ςχζςθ μεταξφ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, αυτοεκτίμθςθσ και 
αυτοαποτελεςματικότθτασ ςε μακθτζσ/-ιτριεσ με και ςε μακθτζσ/-ιτριεσ χωρίσ ιπιεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ. Στθν ζρευνα ςυμμετζχουν μακθτζσ/-ιτριεσ με ιπιεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και μακθτζσ/-
ιτριεσ τυπικισ ανάπτυξθσ που ωοιτοφν ςτισ Ε’ και Στ’ τάξεισ Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Κεςςαλονίκθσ. Τα 
εργαλεία που χορθγικθκαν ςτουσ μακθτζσ/-ιτριεσ ιταν οι ελλθνικζσ προςαρμογζσ των ακόλουκων 
εργαλείων: α. Resilience Youth Development Module, β. Culture-Free Self-esteem Inventory for Children, και 
γ. Children’s Self-efficacy for Peer Interaction Scale. Αναμζνεται ότι κα προκφψουν διαωορζσ μεταξφ των 
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δφο ομάδων παιδιϊν ωσ προσ τα επίπεδα ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, αυτοεκτίμθςθσ και 
αυτοαποτελεςματικότθτασ. 
 
 

Γιάντςιου Διμθτρα, εντετηι Μαρία 
Ρρόταςθ Εωαρμογισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Νανοτεχνολογίασ για παιδιά Γ’ Γυμναςίου ςε ζνα 

Ερευνθτικό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
 

Θ παροφςα πρόταςθ αωορά μια πρωτότυπθ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, τθν ειςαγωγι μακθτϊν Γϋ 
Γυμναςίου ςτθ Νανοτεχνολογία, ζνα νζο επιςτθμονικό πεδίο ςτο οποίο ςυνδυάηονται γνϊςεισ από 
διαωορετικά επιςτθμονικά πεδία, όπωσ τθσ Φυςικισ, τθσ Χθμείασ, τθσ Βιολογίασ, τθσ Επιςτιμθσ και τθσ 
Τεχνολογίασ Υλικϊν. Θ πρωτοτυπία ζγκειται όχι μόνο ςτο γνωςτικό αντικείμενο αλλά και ςτο ότι οι μακθτζσ 
ςυμμετζχουν ςε δομθμζνεσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψισ τουσ ςτα εργαςτιρια και τουσ αυκεντικοφσ χϊρουσ εργαςίασ επιςτθμόνων ςτο Ερευνθτικό 
Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ». Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάςςεται ςτισ 
λεγόμενεσ μθ τυπικζσ μορωζσ εκπαίδευςθσ, αωοφ ςυνδυάηει διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν 
χϊρα και ςτο ςχολείο αλλά και ςε ζνα ερευνθτικό κζντρο ωυςικϊν επιςτιμων. Επίςθσ, το προτεινόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ ςφγχρονεσ όψεισ τθσ εκπαίδευςθσ για τισ 
ωυςικζσ επιςτιμεσ, όπωσ ο διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και θ εκπαιδευτικι τουσ 
αξία, οι ιδζεσ των μακθτϊν για ςχετικζσ ζννοιεσ και ωαινόμενα και οι δυςκολίεσ κατανόθςισ τουσ, οι αρχζσ 
τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ - διδαςκαλίασ, κακϊσ και οι τρόποι καλλιζργειασ απαραίτθτων κομβικϊν 
ικανοτιτων και αντίλθψθσ διαωορετικϊν επιπζδων διερεφνθςθσ. Το «επιςτθμονικό μουςείο» (μουςεία ι 
κζντρα ωυςικϊν επιςτθμϊν και τεχνολογίασ) αποτελεί τον πλζον οργανωμζνο οργανιςμό παροχισ 
επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ. Για αυτόν τον λόγο θ περαιτζρω ςφνδεςι του με τθν εκπαίδευςθ τόςο του 
ευρζωσ κοινοφ όςο και των διάωορων μακθτικϊν πλθκυςμϊν είναι ςθμαντικι ςυνκικθ για τθ διαμόρωωςθ 
ενόσ περιβάλλοντοσ διάδοςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθ μορωι τθσ επιςτθμονικισ καλλιζργειασ. Θ  
ςτενι ςυνεργαςία μουςείου - ςχολείου παίρνει ουςιαςτικι μορωι ςτο πλαίςιο του ολοκλθρωμζνου 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και απαιτεί ςτενι και λειτουργικι ςυνεργαςία των υπεφκυνων του μουςείου 
με το ςχολείο και τον/τθν εκπαιδευτικό. Με τα ολοκλθρωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα βριςκόμαςτε 
κοντά ςτθν περάτωςθ ενόσ ευρζωσ ωάςματοσ εκπαιδευτικϊν, γνωςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν και 
ψυχοκινθτικϊν ςτόχων που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ καλλιζργειασ. 
 

 
Γκαβογιάννθ Γιϊτα (Βόνθ)  

Το βιβλίο ωσ ζργο τζχνθσ: Θ επικοινωνιακι λειτουργία του εικαςτικοφ βιβλίου και θ ςυμβολι του ςτο πεδίο 
τθσ ανάγνωςθσ 

 
Τα βιβλία είναι κακρζωτθσ του ανκρϊπινου νου. Είναι ζνασ κόςμοσ. Κάκε βιβλίο απαιτεί διαωορετικι 
ανάγνωςθ και ανοίγει νζεσ δυνατότθτεσ ςτον αναγνϊςτθ. Θ κακοριςμζνθ μορωι του βιβλίου μπορεί να 
αποτελζςει αντικείμενο τζχνθσ. Ο όροσ artists' book (εικαςτικό βιβλίο) περιγράωει ζνα βιβλίο ςχεδιαςμζνο 
εξ ολοκλιρου από τον ίδιο τον καλλιτζχνθ ωσ ενιαία ζκωραςθ, που ςθμαίνει ότι το μινυμά του είναι το 
ςφνολο των υλικϊν και μορωικϊν ςτοιχείων που το ςυναπαρτίηουν. Το βιβλίο ωσ ζργο τζχνθσ ςυμβάλλει 
ςτθν καλλιζργεια τθσ αγάπθσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ χαράσ του ξεωυλλίςματοσ κακϊσ και ςτθν πρόκλθςθ 
τθσ επικυμίασ του  κεατι-αναγνϊςτθ να ςυμμετζχει ςτθν περιπζτεια τθσ ανακάλυψθσ. Το βιβλίο ςτθ 
ςφγχρονθ τζχνθ βιϊνεται ωσ ςυνφπαρξθ πραγματικότθτασ και ωανταςίασ, λειτουργεί ωσ εργαλείο 
παράςταςθσ και αναπαράςταςθσ του κόςμου, ωσ ζνα ιςχυρά επικοινωνιακό χρθςτικό αντικείμενο και ωσ 
ζνα εκτικζμενο ζργο που ειςάγει μια πρωτότυπθ και απρόςμενθ αωθγθματικότθτα και ποιθτικι ςτο πεδίο 
τθσ ανάγνωςθσ. Θ διττι ωφςθ του εικαςτικοφ βιβλίου ωσ ζργο τζχνθσ αλλά και ωσ μια ιδιότυπθ μορωι 
βιβλίου ςυνιςτά μια πρόκλθςθ αναωορικά με το πϊσ κα κοινωνθκεί το εικαςτικό αυτό προϊόν ςτον κεατι-
αναγνϊςτθ. Θ αξιοποίθςθ του εικαςτικοφ βιβλίου βρίςκει πρόςωορο ζδαωοσ και ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ μζςα από ιςόρροπεσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και δθμιουργίασ artists' books από τουσ 
μακθτζσ. Το παιδί μζςα από τθ δφναμθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ γνωρίηει και εξοικειϊνεται με το 
βιβλίο. Θ δυνατότθτα εξερεφνθςθσ, ςυμμετοχικότθτασ και εμπειρίασ ςτθ ςυνκικθ μιασ βιβλιοκικθσ κακϊσ 
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και θ δθμιουργία χειροποίθτων μοναδικϊν ζργων προάγουν τθν ανάγνωςθ, τθ ωιλαναγνωςία, τθν 
αιςκθτικι και τον πολιτιςμό. 
 
 

Γκαρνάρα οδοφλα, Μυλωνά Βαλαςία  
Ροιοτικι και Δθμιουργικι Εκπαιδευτικι Θγεςία: Ζννοιεσ ςυγκρουόμενεσ ι ςυςχετιηόμενεσ; 

 
Θ διοικθτικι θγεςία τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ζνα πεδίο που απαςχολεί πολλοφσ ερευνθτζσ. Οι 
προκλιςεισ του 21ου αιϊνα, θ παγκοςμιοποίθςθ, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και θ διάχυςθ τθσ πλθροωορίασ 
και τθσ γνϊςθσ απαιτοφν ζνα ςχολείο ευζλικτο, ικανό να αντιμετωπίηει τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ, 
προςαρμοςτικό ςτισ εξελίξεισ, δθμιουργικό ωσ προσ τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ και ποιοτικό ωσ προσ τισ 
επιλογζσ του για τθ χάραξθ τθσ πορείασ του. Τα χαρακτθριςτικά του διευκυντι εξετάηονται με απϊτερο 
ςκοπό τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του αλλά και τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
Νζα μοντζλα θγετικισ ςυμπεριωοράσ ςυνάδουν με τθν τάςθ τθσ εποχισ που προτρζπει τθν ταφτιςθ των 
ρόλων «διευκυντισ» και «θγζτθσ». Στόχοσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιαςτοφν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ και δθμιουργικισ ςχολικισ θγεςίασ και θ ςθμαςία του ςυγκεραςμοφ των δφο 
αυτϊν παραμζτρων. Συμπεραςματικά, ο ρόλοσ του διευκυντι και ο τρόποσ που θγείται εντοπίηονται ςτθ 
δθμιουργικι και ποιοτικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ο δθμιουργικόσ 
και ποιοτικόσ διευκυντισ-θγζτθσ είναι αυτόσ που αναπτφςςει ςτουσ ςυνεργάτεσ του τθ δθμιουργικότθτα 
και τθν ικανότθτα να καινοτομοφν, αναηθτϊντασ τθ ςυνεχι και ποιοτικι βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και 
επενδφοντασ ςτθ διαρκι βελτίωςθ τθσ προςωπικισ επίδοςθσ των ςυνεργατϊν του. 
 
 

Γκιόκα Αναςταςία, Μπαλισ Αναςτάςιοσ  
Εικαςτικι ζκωραςθ  πανανκρϊπινων αξιϊν  μζςω TuxPaint με αωορμι το παραμφκι  «Θ Φζνια  των ιχων»: 

Μια διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
 
Θ εκπαίδευςθ δεν πρζπει  να ταυτίηεται αποκλειςτικά με τθν  απόκτθςθ γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων. Το ςχολείο κα πρζπει –μετά τθν οικογζνεια– να προςωζρει και θκικι αγωγι.   Θ   καλλιζργεια 
πανανκρϊπινων αξιϊν ωσ ζνασ από τουσ διαχρονικοφσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ – ιδιαίτερα όταν 
αξιοποιοφνται οι  Τζχνεσ με αρωγό τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ – ςυμβάλλει ςτακερά,  ϊςτε οι νζοι να 
ολοκλθρωκοφν ωσ προςωπικότθτεσ, να καλλιεργθκοφν ψυχικά και πνευματικά  και να μπορζςουν, μζςω 
κριτικισ ςτάςθσ, ωσ αυριανοί πολίτεσ αωενόσ να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ κοινωνίασ και 
αωετζρου να καταςτοφν  ικανοί να τθν ανανεϊςουν.  Ο εκπαιδευτικόσ καλείται –πάντα ςε ςυμωωνία με τα 
Α.Ρ.Σ. και Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.–  να ςυνδζςει και διακεματικά όλα τα γνωςτικά αντικείμενα με ανκρωπιςτικά 
μθνφματα και να προβλθματίςει τουσ μακθτζσ ςε αξίεσ και ςυμπεριωορζσ, ιδιαίτερα ςε μια 
πολυπολιτιςμικι τάξθ. Ωσ κίνθτρο για τουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ ςτθν όλθ  διαδικαςία αξιοποιικθκε το 
παραμφκι  «Θ Φζνια των ιχων», το οποίο με ελκυςτικό τρόπο ςτοχεφει ςτθν πολυπολιτιςμικι 
ευαιςκθτοποίθςι τουσ, περνϊντασ μθνφματα ιςότθτασ και ςεβαςμοφ προσ κάκε άνκρωπο που διαωζρει 
από εμάσ με οποιονδιποτε τρόπο. Οι μακθτζσ  αποτφπωςαν εικαςτικά με τθν υποςτιριξθ του λογιςμικοφ 
TuxPaint και με τον δικό τουσ μοναδικό  τρόπο τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ που άντλθςαν από το παραμφκι 
μζςω τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ. Θ  «ψθωιακι» ηωγραωικι, ωσ μια από τισ 
εκωάνςεισ του πολιτιςμοφ, ζγινε το  βαςικό μζςο επικοινωνίασ των παιδιϊν, μζςο διαπραγμάτευςθσ, 
αποτφπωςθσ και ζκωραςθσ των ςυναιςκθμάτων, των ενδιαωερόντων, των ςκζψεων, των αωθγιςεων και 
των προςδοκιϊν των δθμιουργϊν τουσ, ζνα παράκυρο ςτον εςωτερικό τουσ κόςμο. Με τθν αυκόρμθτθ 
ηωγραωικι τουσ δραςτθριότθτα τα παιδιά οδθγικθκαν ςε μια διαδικαςία αυτομάκθςθσ αλλά και μάκθςθσ 
ςυνφπαρξθσ με τον  «άλλο». Θ δθμιουργία «μοναδικϊν κι ανεπανάλθπτων» εμπειριϊν μζςα κι ζξω από το 
ςχολείο, οι οποίεσ κα οδθγιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν «πραγματικι» κατανόθςθ του κόςμου, είναι το 
ηθτοφμενο του ςφγχρονου ςχολείου και προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ προςανατολίηεται θ ςφγχρονθ 
εκπαιδευτικι πολιτικι. 
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Γκόλια Αικατερίνθ                                                                                                                                                
Θ χριςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν ςτατιςτικϊν εννοιϊν: 

Μεκοδολογία για τθ δθμιουργία εγχειριδίου 
 

Ζνα αποτελεςματικό ςχολικό περιβάλλον αποτελεί κακοριςτικό και ηωτικό παράγοντα για τθν εκπαίδευςθ 
των μελλοντικϊν πολιτϊν ενόσ κράτουσ. Ρολλζσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει προσ τθν κατεφκυνςθ του 
μεταςχθματιςμοφ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ από ςυγκεντρωτικό ςε αποκεντρωτικό (OECD, 
2017). Αν και θ ςχολικι αυτονομία παραμζνει ζνα ςθμαντικό ηιτθμα, θ ςυμπεριωορά, θ προςωπικότθτα, θ 
εκπαιδευτικι κατάρτιςθ και θ ςωςτι προετοιμαςία κάκε εκπαιδευτικοφ όςον αωορά τθν προεργαςία τθσ 
κακοριςμζνθσ φλθσ αλλά και τον κακοριςμό εκπαιδευτικϊν ςτόχων μζςα ςτθν τάξθ ζρχονται να 
ςυμπλθρϊςουν το ζργο τθσ κεντρικισ εξουςίασ και να ςυμβάλλουν ςτθ διαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Αν και το μάκθμα τθσ Στατιςτικισ υπάρχει ςτθν φλθ όλων των εκπαιδευτικϊν 
βακμίδων, πολλοί μακθτζσ αγνοοφν τθν φπαρξθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ ςτατιςτικισ. Θ παροφςα εργαςία ζχει 
ωσ ςκοπό να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε από τθν ομάδα τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ 
Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ) για τθ δθμιουργία του εγχειριδίου «Οι αρικμοί και θ ηωι μασ», Τεφχοσ ΛΛ (2018) κατάλλθλου 
για μακθτζσ του Δθμοτικοφ και των πρϊτων τάξεων του Γυμναςίου. Συγκεκριμζνα, το εγχειρίδιο ςτθρίχκθκε 
ςτθν απεικόνιςθ (inforgraphic) των επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (ΕΣΣ), τα οποία αναπτφςςονται και 
παράγονται κατά τθ διενζργεια των ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ και αωοροφν διάωορουσ τομείσ του πολιτιςμοφ 
και τθσ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν. Θ απεικόνιςθ των ΕΣΣ γίνεται με ευχάριςτο και κατανοθτό τρόπο, 
εωόςον ζχει υποςτθριχκεί ότι θ χριςθ εικόνασ και χιοφμορ κινθτοποιεί, διαωωτίηει τθ ςκζψθ και ενιςχφει 
τθν αυτό-εκτίμθςθ των μακθτϊν, μειϊνοντασ τθν ίδια ςτιγμι το άγχοσ τουσ μπροςτά ςε μια νζα και 
δφςκολθ γνϊςθ που τουσ παρουςιάηεται. Ζτςι, μετατρζπεται μια ςυνθκιςμζνθ διδαςκαλία ςε βιωματικι. 
Επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται οι δομθμζνεσ ερωτιςεισ, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τθν αρχικι γνϊςθ, τισ 
υποκειμενικζσ εμπειρίεσ, τθν κατανόθςθ εννοιϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ άμεςθσ επικοινωνίασ των 
εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ. 
 
 

Γκρίλθσ Γεϊργιοσ  
Εγϊ και ο Άλλοσ ι Εγϊ και ο Αδερωόσ; Διδακτικό ςενάριο για τθν ενότθτα «Ορκοδοξία και 

Ρολυπολιτιςμικότθτα» ςτο Μάκθμα των Κρθςκευτικϊν τθσ Β’ Λυκείου 
 

Το τελευταίο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν δομείται πάνω ςε ζναν 
νζο κρθςκειοπαιδαγωγικό προςανατολιςμό, κακϊσ επιχειρείται αωενόσ ζνα άνοιγμα του μακιματοσ ςτισ 
υπόλοιπεσ μεγάλεσ κρθςκείεσ και χριςτιανικζσ ομολογίεσ και αωετζρου μια προςζγγιςθ ςτα μεγάλα 
προβλιματα του ςφγχρονου κόςμου. Ραράλλθλα με τθν οικειοποίθςθ των οικουμενικϊν αξιϊν τθσ 
Ορκοδοξίασ, επιδιϊκεται ο κριτικόσ κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ των μακθτϊν και θ καλλιζργεια 
δεξιοτιτων και υπεφκυνων ςτάςεων, απαραίτθτων ςε ζναν ςφγχρονο δθμοκρατικό πολίτθ. Ραιδαγωγικά 
υιοκετείται το μοντζλο του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ, ςφμωωνα με το οποίο θ γνϊςθ δεν 
αντιμετωπίηεται ωσ φλθ που πρζπει να απομνθμονευκεί, αλλά δθμιουργείται από τουσ/τισ ίδιουσ/εσ 
τουσ/τισ μακθτζσ/-ιτριεσ, κακϊσ προςεγγίηουν βιωματικά, ανακαλφπτουν ςυνεργατικά και νοθματοδοτοφν 
προςωπικά το προςωερόμενο προσ διερεφνθςθ υλικό, μζςα από κατάλλθλεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 
που ζχει ςχεδιάςει και ενορχθςτρϊνει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. Θ παροφςα εργαςία αποτελεί το ςχζδιο 
μακιματοσ για τθν ενότθτα «Ορκοδοξία και Ρολυπολιτιςμικότθτα», όπωσ αυτό εκπονικθκε τον Δεκζμβριο 
του 2017 ςε δφο ΓΕΛ τθσ πρωτεφουςασ, ςφμωωνα με τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Θ ανάπτυξθ τθσ 
ενότθτασ βαςίςτθκε ςτα τζςςερα ςτάδια τθσ Βιωματικισ Μεκόδου (Βιϊνοντασ, Νοθματοδοτϊντασ, 
Αναλφοντασ, Εωαρμόηοντασ) και ζγινε ςε δφο διδακτικζσ ϊρεσ. Οι μακθτζσ/-ιτριεσ κλικθκαν να διαλεχκοφν 
κριτικά με ςφγχρονεσ (ακόμθ και αμωιλεγόμενεσ) όψεισ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, επεξεργάςτθκαν 
δθμιουργικά πολυτροπικά κείμενα (ωωτογραωίεσ και ζργα τζχνθσ), ενεπλάκθςαν ενεργά ςε 
ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, γνϊριςαν μζςα από διαωορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ τθν 
αδελωοποιθτικι ςτάςθ τθσ Ορκοδοξίασ, νοθματοδότθςαν κρθςκευτικά επίκαιρεσ προβλθματικζσ 
κοινωνικζσ καταςτάςεισ και τελικά ζλαβαν προςωπικι κζςθ ςτο ηιτθμα. Θ αξιολόγθςθ των απαντιςεων 
των μακθτϊν/τριϊν ςτα Φφλλα Εργαςίασ δείχνει ότι πζτυχαν επαρκϊσ να προςδιορίςουν τθ κρθςκευτικι 
διάςταςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, να εκτιμιςουν τθ χριςτιανικι κζςθ για τον 
«κρθςκευτικά ζτερο» και τον «ξζνο» και να αναδείξουν τρόπουσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων ςε 
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πολυκρθςκευτικά περιβάλλοντα, δθλαδι οικειοποιικθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό τα Ρροςδοκϊμενα 
Μακθςιακά Αποτελζςματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.  
 
 

Γλεοφδθ Γεωργία                                                                                                                                    
  Νοιάηομαι και Δρω: ο εκελοντιςμόσ ςτο ςχολείο ωσ πεδίο ανάπτυξθσ πολιτιςτικϊν δράςεων και ςυνοχισ 

τθσ τοπικισ κοινότθτασ 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω» αποτελεί μια καινοτόμο επιςτθμονικι παρζμβαςθ ςτθν 
Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν καλλιζργεια του εκελοντιςμοφ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ μζςω μιασ μακθτοκεντρικισ και βιωματικισ προςζγγιςθσ και 
μεκοδολογίασ. Υλοποιείται από το 2015 ζωσ και ςιμερα από το Μδρυμα Λαμπράκθ ςε ςυνεργαςία με το Μθ 
Κερδοςκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ. Στα τρία χρόνια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ζχουν ςυμμετάςχει 
ςυνολικά 38.400 μακθτζσ και 2.760 εκπαιδευτικοί από 481 ςχολεία, που ςυνεργάςτθκαν με περιςςότερεσ 
από 1.600 οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και άλλουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ αναπτφςςοντασ 
εκελοντικζσ δράςεισ κοινωνικισ προςωοράσ. Θ ανάπτυξθ των εκελοντικϊν δράςεων των ςχολείων 
βαςίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ: Ρροςωορά ςτον ςυνάνκρωπο, Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ, Ρερίκαλψθ 
ηϊων και Ηωι ςτθν κοινότθτα. Μζςω τθσ τακτικισ καταγραωισ των εκελοντικϊν δράςεων των ςχολικϊν 
μονάδων παρατθριςαμε ότι ζνασ αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ ςχολείων επιλζγει να ςχεδιάςει και να 
υλοποιιςει δράςεισ πολιτιςμοφ και τζχνθσ με ςτόχο τθν καλλιζργεια του εκελοντιςμοφ και τθσ 
αλλθλεγγφθσ. Θ παροφςα επιςτθμονικι εργαςία κα αναδείξει ςτο πρϊτο μζροσ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά των πολιτιςτικϊν δράςεων που επιλζγουν να εωαρμόςουν οι ςχολικζσ μονάδεσ και τθ 
ςφνδεςι τουσ με τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία του προγράμματοσ «Νοιάηομαι και Δρω», κακϊσ και τισ 
δυςκολίεσ και τα εμπόδια που αντιμετωπίηονται κατά τθν υλοποίθςι τουσ ςτο ςχολικό πλαίςιο. Το δεφτερο 
μζροσ τθσ εργαςίασ κα αναλφςει τα ςυμπεράςματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ των ςυγκεκριμζνων πολιτιςτικϊν 
δράςεων. Λδιαίτερθ ζμωαςθ κα δοκεί ςτισ ςυνζργειεσ των ςχολείων με εξωτερικοφσ εταίρουσ όπωσ θ 
οικογζνεια, οι τοπικοί ωορείσ και θ Κοινωνία των Ρολιτϊν, ςτθ βιωςιμότθτα των δράςεων και ςτθν 
ανάπτυξθ επιπρόςκετων δραςτθριοτιτων, ςτθ δθμιουργία ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν, ςτθ ςυνοχι και 
οργάνωςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ςτθν ενίςχυςθ του εκελοντιςμοφ ωσ ςτάςθ ηωισ και ςτον αντίκτυπο των 
πολιτιςτικϊν δράςεων ςτθ διαμόρωωςθ του ενεργοφ πολίτθ. Κα ακολουκιςουν αναςτοχαςμόσ και 
προτάςεισ, αποςκοπϊντασ ςτθ βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν δράςεων και ςτθν εδραίωςι τουσ ωσ όχθμα για 
ενδυνάμωςθ τθσ εκελοντικισ κουλτοφρασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

 
Δελθγιάννθσ Χριςτοσ                                                                                                                             

Απόπειρεσ κυβερνθτικισ παρζμβαςθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο: Τα πανεπιςτθμιακά νομοςχζδια των κυβερνιςεων 
Βοφλγαρθ (1868, 1874) 

 
Οι κυβερνιςεισ του Δθμθτρίου Βοφλγαρθ των ετϊν 1868 και 1874 προςπάκθςαν δφο ωορζσ να 
προωκιςουν ςτθ Βουλι νομοςχζδια που αωοροφςαν τθν ολοκλιρωςθ και αποςαωινιςθ του προςωρινοφ 
πανεπιςτθμιακοφ Οργανιςμοφ του 1837. Ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ οι προτεινόμενοι Οργανιςμοί δεν 
είχαν διαωορζσ. Οι Υπουργοί Εκκλθςιαςτικϊν και Δθμοςίου Εκπαιδεφςεωσ Αναςτάςιοσ Μαυρομιχάλθσ 
(1868) και Λωάννθσ Βαλαςόπουλοσ (1874) προϊκθςαν διατάξεισ που ζκεταν τθν Κυβζρνθςθ, μζςω του 
Υπουργείου, ωσ ρυκμιςτι τθσ λειτουργίασ του Ρανεπιςτθμίου. Θ κυβερνθτικι παρζμβαςθ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο αωοροφςε τον κακοριςμό των εδρϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ, τισ μιςκολογικζσ τουσ 
απολαβζσ, τθ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμιακϊν ςυγγραμμάτων και τθν επιβολι διδάκτρων ςτουσ 
ωοιτθτζσ. Πμωσ θ προςπάκεια ανακατατάξεων ςτον πανεπιςτθμιακό κεςμό προςζκρουςε ςτισ διεκνείσ 
εξελίξεισ, ςτθν κρίςθ του κοινοβουλευτικοφ κεςμοφ και ςε ςκάνδαλα διαωκοράσ. Το διεκνζσ ηιτθμα τθσ 
Κριτθσ τθσ περιόδου 1868-1869 και τα «Στθλιτικά» ςε ςυνδυαςμό με τα «Σιμωνιακά» τθσ περιόδου 1874-
1875 οδιγθςαν ςε πτϊςθ και των δφο κυβερνιςεων του Δ. Βοφλγαρθ. Άλλωςτε, θ πολιτικι κατάςταςθ τθσ 
περιόδου 1864-1875 ιταν αρκετά ρευςτι με πολλζσ εναλλαγζσ κυβερνιςεων. Το κόμμα του Βοφλγαρθ 
κινοφμενο καιροςκοπικά ςτθν πολιτικι ςκθνι προςπακοφςε να παραμείνει ςτθν εξουςία με κάκε τρόπο 
χρθςιμοποιϊντασ πελατειακζσ πρακτικζσ και ενίοτε αυταρχικζσ μεκόδουσ. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ κα 
κινθκεί ςτο πρότυπο τθσ ιςτορικό-κοινωνικισ ανάλυςθσ και ερμθνείασ των πθγϊν και ιδιαίτερα ςτθ 
ςυγκριτικι ανάλυςθ των μελετϊμενων νομοςχεδίων με τον προςωρινό κανονιςμό του 1837. Για τισ ανάγκεσ 



 
40 

τθσ μελζτθσ ζγινε αποδελτίωςθ ςτο τμιμα Εωθμερίδων και Ρεριοδικϊν και ςτο τμιμα Ρρακτικϊν τθσ 
Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ των Ελλινων. Μελετικθκαν ωφλλα εωθμερίδων τθσ εποχισ, προκειμζνου να 
αποτυπωκεί το κοινωνικό και πολιτικό πλαίςιο και οι αντιδράςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά τθ 
δθμοςιοποίθςθ των νομοςχεδίων. Επίςθσ, αναηθτικθκε αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εκκλθςιαςτικϊν 
και Δθμοςίασ Εκπαιδεφςεωσ ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ. 
 
 

Δελθκάρθ Ραραςκευι                                                                                                               
   Εννοιολογιςεισ τθσ τζχνθσ ςτο δθμόςιο ςχολείο: Κριτικι ανάγνωςθ των ειςθγιςεων του 1ου Ρανελλινιου 

Συνεδρίου τθσ ΡΔΕ Νοτίου Αιγαίου 
 

Το κείμενο αυτό διερευνά τουσ όρουσ ςυγκρότθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ τζχνθσ, όπωσ διαωαίνονται ςτα 
πρόςωατα δθμοςιευμζνα –με τθν επιμζλειά μου– ειςθγθτικά κείμενα του 1ου Ρανελλινιου Συνεδρίου που 
διοργάνωςε το Τμιμα Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Ρεριωερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου υπό τθν αιγίδα του ΥΡΡΕΚ ςτισ 10, 11 και 12 
Λουνίου 2016 με τίτλο «Αναδεικνφοντασ γζωυρεσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτθ Διδακτικι και τθν Τζχνθ ςτο 
δθμόςιο ςχολείο». Κεωρθτικά και μεκοδολογικά αντλοφμε από τθν πολιτικι κεωρία του λόγου (political 
discourse theory), όπωσ αυτι κεμελιϊνεται από τουσ Ernesto Laclau, Chantal Mouffe και Γιάννθ 
Σταυρακάκθ. Κακϊσ ρθτόσ ςτόχοσ του Συνεδρίου ιταν να καταγραωοφν διδακτικζσ πρακτικζσ και διδακτικζσ 
μεκοδολογικζσ επιλογζσ που αξιοποιοφν μορωζσ τζχνθσ με ενταξιακι παιδαγωγικι πρόκεςθ, αναλφουμε 
εδϊ τισ ςυναρκρϊςεισ (articulations) με τισ οποίεσ προςλαμβάνεται θ τζχνθ ςτθν ενταξιακι τθσ διάςταςθ 
από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ειςθγθτζσ/-ιτριεσ ςτα ποικίλα μακθςιακά περιβάλλοντα που επιχειρείται (π.χ. 
ςτθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ, των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, των Μακθματικϊν, τθσ Οικονομίασ) και ανάλογα 
με τισ ςτοχεφςεισ που αυτοί επικαλοφνται (π.χ. αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκωοβιςμοφ, κριτικόσ 
γραμματιςμόσ, εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο, ζνταξθ μακθτϊν και μακθτριϊν με αναπθρία). Ερευνθτικό εφρθμα 
είναι ότι θ ενταξιακι διάςταςθ τθσ τζχνθσ ςυνάγεται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςχεδόν αναγωγιςτικά και 
ευκφγραμμα από τισ παιδαγωγικζσ προκζςεισ που επικαλοφνται όςοι/εσ εωαρμόηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ ςυγκεκριμζνων ςχολικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων ι πολιτιςτικϊν και 
περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων και εργαςτθρίων. Αυτό ενδεχομζνωσ ερμθνεφεται ωσ ζκωραςθ τθσ βακιάσ 
αγωνίασ και αμθχανίασ ςτθν οποία περιζρχονται, με αωορμι ςυγκεκριμζνα μακθςιακά χαρακτθριςτικά των 
μακθτϊν και μακθτριϊν, οι ςυγκεκριμζνοι εκπαιδευτικοί (άνδρεσ και γυναίκεσ). Οι εκπαιδευτικοί 
διακρίνουν ςε αυτά τα χαρακτθριςτικά μεταμωιεςμζνεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και επιχειροφν να τα 
αντιμετωπίςουν όςο πιο δθμιουργικά μποροφν, παρά το γεγονόσ ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ –από 
όςο μπορεί να ςυναχκεί από τα ςφντομα βιογραωικά ςθμειϊματα που ςυνοδεφουν τα κείμενα– δεν ζχουν 
επιςτθμονικι εξοικείωςθ με τθ διδακτικι των τεχνϊν ςτο ςχολείο.  
 
 
 

Δθμάκθσ Μάριοσ  
Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ ςε ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ του mentoring ςτο πλαίςιο 

άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου 
 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ λζξθ μζντορασ ζχει ελλθνικι καταγωγι, θ χριςθ του όρου ςτο πλαίςιο τθσ εγχϊριασ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ βρίςκεται ςε πρϊιμο και άτυπο ςτάδιο. Μια προςπάκεια ειςαγωγισ και 
οριοκζτθςθσ του κεςμοφ του mentoring για τθν κακοδιγθςθ / υποςτιριξθ του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ 
ςτθ ςχολικι μονάδα ζγινε με τον Ν. 3848/2010, όμωσ λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικϊν 
ςυνκθκϊν που επικράτθςαν τθν τελευταία δεκαετία ςτθ χϊρα μασ ο κεςμόσ αυτόσ δε ςτθρίχκθκε οφτε από 
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα οφτε από τθν πολιτικι θγεςία και ςταδιακά εγκαταλείωκθκε. Σκοπό τθσ 
ζρευνασ αποτζλεςε θ διερεφνθςθ των απόψεων εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ αναωορικά με τον κεςμό 
του μζντορα και τθν αναγκαιότθτα εωαρμογισ του ςτο πλαίςιο άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου. 
Ειδικότερα, θ ςθμαςία τθσ ζρευνασ ζγκειται ςτθ διερεφνθςθ τθσ  διεκνϊσ αποδεκτισ άποψθσ ότι το 
mentoring μπορεί να ςυμβάλλει αωενόσ ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των νεοδιοριηόμενων 
εκπαιδευτικϊν και κατά ςυνζπεια ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου και αωετζρου 
ςτθν ενεργοποίθςθ του κεςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί 
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ειδικισ αγωγισ ςτο ιδιαίτερο και απαιτθτικό εργαςιακό περιβάλλον των ειδικϊν ςχολείων. Το δείγμα τθσ 
ζρευνασ αποτζλεςαν 143 εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ τθσ Ρεριωζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, ενϊ τα 
δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν μζςω ερωτθματολογίου. Από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ προζκυψε ότι οι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα του mentoring για το εκπαιδευτικό τουσ ζργο, κεωροφν ότι θ 
παρουςία του μζντορα επιδρά κετικά τόςο ςτθν ευνοϊκι ειςαγωγι και προςαρμογι τουσ ςτο ςχολικό 
περιβάλλον όςο και ςτθν παροχι ποιοτικοφ ζργου και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων από τουσ ίδιουσ, ενϊ 
ςυνδζουν το mentoring με τθν οργάνωςθ και ενδοχπθρεςιακι ςυνεργαςία ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.  
 

 
Δθμθτρακοποφλου Σπυριδοφλα  

Οι Εκπαιδευτικοί «παίρνουν» τον λόγο για τα Αρχαία Ελλθνικά: Αντιλιψεισ, παραδοχζσ και προτάςεισ 
αναμόρωωςθσ 

 
Θ παροφςα ζρευνα προςπακεί να αποτυπϊςει τισ αντιλιψεισ και παραδοχζσ μιασ ομάδασ εκπαιδευτικϊν 
για τουσ ςκοποφσ και τθ διδαςκαλία του αντικειμζνου τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, με 
απϊτερθ επιδίωξθ τθ διατφπωςθ προτάςεων αναμόρωωςθσ του αντικειμζνου. Μζςα από τθν ανάλυςθ των 
ςτοιχείων που ςυγκροτοφν τθν προςωπικι κεωρία των εκπαιδευτικϊν τθσ πράξθσ, αναδεικνφονται 
προβλθματικά ςθμεία αλλά και καλζσ πρακτικζσ για το μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν, όπωσ αυτό ζχει 
διαμορωωκεί κατά τα τελευταία ζτθ. Ωσ υποκείμενα τθσ ζρευνασ επιςτρατεφκθκαν δεκατζςςερισ 
εκπαιδευτικοί, μζντορεσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν του Ρρογράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Κεωρία Ρράξθ και Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου» του τμιματοσ 
Φιλοςοωίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ  τθσ Φιλοςοωικισ Σχολισ. Για τθν ανάλυςθ υιοκετικθκε θ 
κεματικι ανάλυςθ περιεχομζνου ςε ποιοτικά δεδομζνα που αντλικθκαν από θμι-δομθμζνεσ ςε βάκοσ 
ςυνεντεφξεισ και μθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ. Θ ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων κατζλθξε ςτθν πρόταξθ 
τθσ αρχαιογνωςίασ ζναντι τθσ αρχαιογλωςςίασ και ςτθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ του μακιματοσ μζςω τθσ 
επικαιροποίθςισ του, τθσ αξιοποίθςθσ των αρχϊν τθσ βιωματικότθτασ και τθσ διαςφνδεςθσ με τα Νζα 
Ελλθνικά. Θ εμπλοκι ςτθν ζρευνα παρείχε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ προςωπικό αναςτοχαςτικό όωελοσ, ενϊ 
ταυτόχρονα θ ερμθνεία τθσ πρακτικισ τουσ αποτελεί γόνιμο πεδίο προβλθματιςμοφ για τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα ευρφτερα κακϊσ και για τον ςχεδιαςμό επιμζρουσ επιμορωωτικϊν δράςεων. 
 
 

Δθμόπουλοσ Βαςίλθσ                                                                                                                                        
Ο ςχολικόσ εκωοβιςμόσ και το παράδοξο τθσ αςτακομακαρονάδασ 

 
Επιλζξαμε τον ςυγκεκριμζνο τίτλο, προκειμζνου να καταδείξουμε τθν παρανόθςθ του bullying ι αλλιϊσ τθν 
παράδοξθ τάςθ μασ να ςυμωωνοφμε για πράγματα που οι περιςςότεροι αντιλαμβάνονται διαωορετικά. Στο 
πλαίςιο τθσ τάςθσ αυτισ, όπωσ κάποτε εκκειάηαμε ζνα ωαγθτό που ο κακζνασ ετοίμαηε με το δικό του 
γοφςτο, ζτςι και ςιμερα –ςε δραματικζσ πλζον ςυνκικεσ– εςτιάηουμε ςε ζνα πρόβλθμα που ο κακζνασ 
προςεγγίηει με τουσ δικοφσ του όρουσ. Ζνα πρόβλθμα που εν προκειμζνω δεν αωορά κάκε άνιςθ διαμάχθ ι 
ςφγκρουςθ όςο ςκλθρι κι αν είναι, το οποίο για να επιλφςουμε, οωείλουμε να διαχωρίςουμε τθ βία από τθ 
δφναμθ. Και τοφτο διότι θ δεφτερθ –ςτο πεδίο τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ– δε ςχετίηεται με τουσ μυσ, αλλά 
με τθν ικανότθτα του κακενόσ να αναλαμβάνει ωσ άτομο το ςυλλογικό χρζοσ που του αναλογεί. Ζνα χρζοσ 
που για να το αποδεχτοφμε, κα πρζπει να μεριμνιςουμε για τθν επανζνωςθ τθσ αγωγισ με τθν 
εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε οι αξίεσ μασ να αποκτιςουν εκ νζου δεξιότθτεσ και οι δεξιότθτεσ να αποκτιςουν τθ 
χαμζνθ τουσ αξία.  
 
 
 

Δθμοποφλου Λουλία  
«Ψθωιακό ςχολείο» και κεωρθτικά μακιματα: Απόψεισ δαςκάλων και ωιλολόγων για τθ χριςθ του 

«Φωτόδεντρου» ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
 

Θ αλματϊδθσ εξζλιξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροωορίασ και τθσ επικοινωνίασ ιδθ από τθν τελευταία 
δεκαετία του 20οφ αιϊνα ζχει ανοίξει νζουσ ορίηοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για 
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παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ ςχολικι τάξθ ζχουν δθμιουργθκεί πολλζσ διαδικτυακζσ 
εκπαιδευτικζσ πλατωόρμεσ από τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να αντλοφν υποςτθρικτικό 
μακθςιακό υλικό για τθ διδαςκαλία τουσ. Μια τζτοια ψθωιακι πλατωόρμα είναι και το «Φωτόδεντρο», ο 
εκνικόσ ςυςςωρευτισ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου που αποτελεί τθν κεντρικι θλεκτρονικι υπθρεςία του 
Υπουργείου Ραιδείασ για τθν αναηιτθςθ και τθ διάκεςθ ψθωιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα ςχολεία. Θ 
παροφςα ζρευνα ςτοχεφει ςτθ διερεφνθςθ των απόψεων εν ενεργεία δαςκάλων και ωιλολόγων για τθ 
χριςθ τθσ ψθωιακισ πλατωόρμασ «Φωτόδεντρο» τόςο κατά τθν προετοιμαςία όςο και κατά τθ διδαςκαλία 
των βαςικϊν κεωρθτικϊν μακθμάτων (Λςτορία, Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα, Νεοελλθνικι Λογοτεχνία) τθσ 
Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα. Για τα παραπάνω μακθςιακά αντικείμενα 
θ ςυγκεκριμζνθ ψθωιακι πλατωόρμα περιλαμβάνει ποικίλο υλικό, το οποίο ζχει ςτόχο –εκτόσ από τθν 
αποτελεςματικότερθ κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ εκ μζρουσ των μακθτϊν– τθν επαωι των μακθτϊν με τισ 
διάωορεσ εκωάνςεισ του πολιτιςμοφ. Ωσ όργανο ςυλλογισ δεδομζνων κα χρθςιμοποιθκεί θ ςυνζντευξθ, 
ενϊ για τθν ανάλυςθ του υλικοφ των ςυνεντεφξεων κα χρθςιμοποιθκεί θ ποιοτικι ανάλυςθ περιεχομζνου. 
 
 
 

Διμου Ραραςκευι  
Τα Αρχαία Ελλθνικά ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Διακεματικι Ρρόταςθ Διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο πλαίςιο τθσ Λςτορίασ. Εωαρμογι από τθ Συγχρονία ςτθ Διαχρονία 
 
Με τθν παροφςα εργαςία προτείνεται θ διακεματικι γνωριμία των μακθτϊν του Δθμοτικοφ με τθν Αρχαία 
Ελλθνικι Γλϊςςα και τισ ςυνικειεσ των Αρχαίων Ελλινων, ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ 
Λςτορίασ. Με βάςθ το Αναλυτικό Ρρόγραμμα και το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
τθσ Λςτορίασ βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ είναι θ ανάπτυξθ ιςτορικισ ςκζψθσ και ςυνείδθςθσ μζςα 
από τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων και τθσ ςυμπεριωοράσ των ανκρϊπων ςε ςυγκεκριμζνεσ 
καταςτάςεισ. Με αυτόν τον τρόπο ο μακθτισ κακίςταται ικανόσ να αντιλθωκεί ότι ο ςφγχρονοσ κόςμοσ 
αποτελεί άρρθκτθ ςυνζχεια του παρελκόντοσ. Εκτόσ των ιςτορικϊν γεγονότων, ωςτόςο, αναγκαίο είναι κάτι 
τζτοιο να επιτευχκεί με τθ γλϊςςα και τισ ςυνικειεσ του τόπου μασ. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ κινείται 
ζνασ από τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ: «να ενδιαωερκοφν οι μακθτζσ για τθν κακθμερινι ηωι των 
ανκρϊπων ςτα αρχαία χρόνια». Τζτοια πρόβλεψθ ςυναντάται ςτθν 5θ ενότθτα του ςχολικοφ εγχειριδίου 
και ςυγκεκριμζνα ςτθν υποενότθτα «Θ γλϊςςα που μιλάω», ϊςτε να εντρυωιςουν οι μακθτζσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, κατανοϊντασ αωενόσ τθ διαχρονικότθτά τθσ και αωετζρου πωσ πρόκειται για ζνα 
διαρκϊσ εξελιςςόμενο ανκρϊπινο δθμιοφργθμα με κάποια όμωσ αναλλοίωτα ςτοιχεία. Στθ βάςθ των 
ανωτζρω, δθμιουργικθκε ζνα ςενάριο με τίτλο «Ενδυμαςία και Υπόδθςθ των Αρχαίων Ελλινων», το οποίο 
είναι δυνατόν να αποτελζςει ζναυςμα για ζνα τζτοιο εγχείρθμα. Μζςα από αυτό το ςενάριο οι μακθτζσ 
αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν αρχαιοελλθνικζσ ενδυμαςίεσ αναγνωρίηοντασ τα διακριτά 
χαρακτθριςτικά τουσ, να οικειωκοφν το λεξιλόγιο που αωορά τθν ενδυμαςία και τθν υπόδθςθ 
αντιλαμβανόμενοι τθ ςυνζχεια αυτϊν των λζξεων ςτον χρόνο και τζλοσ να βιϊςουν ομαδοςυνεργατικά τον 
τρόπο καταςκευισ και βαωισ των ενδυμάτων ςτθν αρχαία Ελλάδα. 
 
 

Διακογεωργίου Αικατερίνθ Ραναγιοφλα, Κουτςιοφμπα Ολυμπία  
Μανωλιοφ Ανκοφλα, Μαςτροκοφκου Αικατερίνθ  

Ο κινθματογράωοσ ςτθν εκπαίδευςθ: το παράδειγμα του if... 
 

Θ χριςθ του κινθματογράωου ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί εξζλιξθ τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ. Ππωσ όλα 
τα νζα μζςα, ζτςι και ο κινθματογράωοσ δε κα μποροφςε να μθν αποτελεί μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ· μάλιςτα, 
βρίςκει πολλοφσ υποςτθρικτζσ τόςο από τθν μεριά των εκπαιδευτικϊν όςο και από τθ μεριά των μακθτϊν. 
Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ ταινίασ «If….» και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 
τθσ Αγγλίασ τθ δεκαετία του ’60. Ειδικότερα, θ ςφνδεςθ τθσ ταινίασ «If….» με τθν εκπαίδευςθ και θ 
αξιοποίθςι τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι κριτικζσ κατατάςςουν τθν ταινία «If….» ςε μια από τισ πιο 
επιβλθτικζσ ταινίεσ νεανικισ εξζγερςθσ και ωσ ςθμείο αναωοράσ τθσ ςφγχρονθσ αντικουλτοφρασ. 
Υποςτθρίηεται ότι κα είναι πάντα επίκαιρθ, αωοφ παραμζνει ζτςι εδϊ και ςαράντα ζξι χρόνια, από τότε που 
γυρίςτθκε. Κεωρείται ςφμβολο μιασ εποχισ που προςπάκθςε να αλλάξει τον κόςμο. Θ εργαςία αποτελείται 
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από τζςςερα μζρθ. Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ ταινίασ, τθν περίλθψι τθσ, πλθροωορίεσ 
ςχετικά με τθν τοποκεςία που γυρίςτθκε κακϊσ και ςτοιχεία αιςκθτικισ, όπωσ θ ανάλυςθ τθσ 
ωωτογραωίασ, τθσ μουςικισ και τθσ ενδυματολογίασ τθσ ταινίασ. Το δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει το 
κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εργαςίασ και πλθροωορίεσ για το κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 
Αγγλία τθ δεκαετία του 1960. Συγκεκριμζνα, ςτο δεφτερο μζροσ περιλαμβάνονται ςτοιχεία για τθν 
εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι και τθν κοινωνία αλλά και τθ κεωρία του Durkheim κακϊσ επίςθσ και 
ςτοιχεία για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Αγγλίασ ςιμερα. Το τρίτο μζροσ αωορά τον ςχολιαςμό τθσ 
ταινίασ και αναλφεται ςε τζςςερισ υποενότθτεσ: τθν Εκπαίδευςθ, τθν Λεραρχία μζςα ςτο ςχολείο, τα 
Σφμβολα και τθν Ρεικαρχία· ςτο τζλοσ αναωζρονται τα ςυμπεράςματα. Στο τζταρτο μζροσ περιγράωεται θ 
διδακτικι αξιοποίθςθ μιασ ςκθνισ τθσ ταινίασ θ οποία αναωζρεται ςτο πρόβλθμα του ςχολικοφ 
εκωοβιςμοφ (Bullying) και ςχετίηεται με μακιματα του Δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα τθσ ΣΤϋ τάξθσ.  
 
 

Διάμεςθ Κυριακι  
Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ μζςα από τα τραγοφδια 

 
Οι παραδοςιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ ςτο ςχολείο για τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων των μακθτϊν 
αμωιςβθτοφνται όλο και περιςςότερο τόςο από τουσ μακθτζσ όςο και από τουσ διδάςκοντεσ και οδθγοφν 
ςε εξωςχολικζσ προςπάκειεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ μόρωωςθσ. Θ γνϊςθ εμωανίηεται κατακερματιςμζνθ 
μζςα από τθν φλθ των μακθμάτων, όπωσ αυτά διδάςκονται ςφμωωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θ 
εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςυχνά πζρα από τα επίςθμα κείμενα και από τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ όπωσ 
αυτζσ διδάςκονται ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ, πειραματίηεται με νζεσ πρακτικζσ με πρωτογενι ςτόχο να 
κινιςει το ενδιαωζρον των μακθτϊν, ϊςτε να αναπτφξουν δεξιότθτεσ που κα τουσ οδθγοφν ςτθν 
αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και που κα ςυνδζονται με τθ ηωι. Θ αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ και θ αςυνείδθτθ ςτοχοκεςία τθσ ςωαιρικισ μόρωωςθσ αποτελεί ςτακερό διακφβευμα τθσ 
εκπαίδευςθσ. Το ςθμερινό ςχολείο ςυχνά δεν προάγει τθ γενικι μόρωωςθ και τθν καλλιζργεια του 
πνεφματοσ. Για μια πιο ςωαιρικι παιδεία πολλζσ ωορζσ αναηθτοφμε λφςεισ ςε διδακτικζσ πρακτικζσ που 
προάγουν τθν αυτενζργεια, τθ δθμιουργικότθτα και τθν εωευρετικότθτα των μακθτϊν, δθλαδι ςε 
καινοτόμεσ δράςεισ. Στο πλαίςιο του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ι και παράλλθλα με το επίςθμο 
πρόγραμμα οι καινοτόμεσ δράςεισ προωκοφν τθν ανάπτυξθ προςωπικϊν δεξιοτιτων, τθ μφθςθ ςτθν 
ομαδικι εργαςία, τθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν. Στο 
παρόν εργαςτιρι προτείνουμε μια δράςθ που ζρχεται να αναςφρει ςτο μυαλό των μακθτϊν γνϊςεισ μζςα 
από τισ πολιτιςτικζσ αναωορζσ τραγουδιϊν που ακοφγονται κακθμερινά. Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ πρζπει οι 
ίδιοι να αναηθτιςουν τισ πλθροωορίεσ και να προςεγγίςουν τθν εκάςτοτε ςθμαςία που μπορεί να πάρει μια 
αναωορά ανάλογα με το διακείμενο. 
 
 

Δουηίνα Μαρίλθ  
Δθμιουργικι γραωι και νεότερθ ποίθςθ 

 
Θ προςζγγιςθ τθσ δθμιουργικισ γραωισ ζχει ςυνδεκεί με τον κεςμό του εργαςτθρίου (workshop), ενόσ 
κεςμοφ που διαωζρει από τθν παραδοςιακι τάξθ. Ρϊσ αντιδρά θ τάξθ, όταν μεταμορωϊνεται ςε εργαςτιρι 
δθμιουργικισ γραωισ; Ρϊσ μεταμορωϊνεται το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, όταν ο δάςκαλοσ τολμά να 
ειςάγει δυναμικά τθν παράμετρο τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν τάξθ και να προςεγγίςει μζςω αυτισ τθ 
νεότερθ ποίθςθ; Πταν το ςτοιχείο του τυχαίου, του μθ προςχεδιαςμζνου δεν «ξορκίηεται», αλλά 
αναδεικνφεται ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ; Πταν οι μακθτζσ καλοφνται να αντιδράςουν δθμιουργικά 
απζναντι ςτα κείμενα ωσ αναγνϊςτεσ και ωσ ποιθτζσ;  Στθν παρουςίαςθ αυτι προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραωισ, που εωαρμόςτθκαν κατά τθν προςζγγιςθ τθσ νεότερθσ ποίθςθσ ςε 
τάξθ Γϋ Γυμναςίου, θ οποία λειτοφργθςε ωσ ςυναλλακτικό εργαςτιριο δθμιουργικισ γραωισ. Θ τόλμθ (γιατί 
θ ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο προχποκζτει τθν τόλμθ τθσ ζκκεςθσ και του πειραματιςμοφ), θ τφχθ (αωοφ ωσ 
ζναν βακμό θ δθμιουργία είναι απρόβλεπτθ, ζνα αποτζλεςμα ςυγκυριϊν) και θ τζχνθ (κακϊσ θ δθμιουργία 
κειμζνων απαιτεί μια επιδεξιότθτα ςτθν τζχνθ του αναγιγνϊςκειν και του γράωειν) ενςταλάηονται δυναμικά 
ςτθ διδακτικι πράξθ τθσ νεότερθσ ποίθςθσ, καλωςορίηοντασ τθ δθμιουργικότθτα ςτο μάκθμα τθσ 
Λογοτεχνίασ… 
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Δουκάκθ Μαρία, Ραπαδθμθτρίου Γιϊτα                                                                                                       
 Θ αιςκθτικι του ςχολικοφ χϊρου ωσ παιδαγωγικό εργαλείο:  

Εικαςτικζσ δράςεισ με κάκε ευκαιρία 
 

Στο πλαίςιο ενόσ μακροχρόνιου ςτρατθγικοφ ςχεδίου που ακολουκοφμε ςτο ςχολείο μασ, το 15ο Γυμνάςιο 
Ρεριςτερίου, αναπτφςςουμε μια ςειρά δράςεων –Ο Ζπαινοσ, θ Ρροτροπι, θ καλλιζργεια τθσ Αιςκθτικισ, θ 
ενίςχυςθ τθσ Ταυτότθτασ, το Εκπαιδευτικό Ραιχνίδι– που απορρζουν από τθν Ραιδαγωγικι τθσ Χαράσ. Από 
τισ δράςεισ αυτζσ εςτιάηουμε εδϊ ςε ό,τι αωορά τθν αιςκθτικι του ςχολικοφ χϊρου και τθν παιδαγωγικι 
τθσ ςθμαςία, ςε μια δθλαδι –όπωσ εμείσ ονομάηουμε– «Επανάςταςθ τθσ Ομορωιάσ και Άςκθςθ ςτο Ωραίο 
και το Καλό». Στθν παροφςα ειςιγθςθ αναπτφςςουμε: α.  τθν άποψι μασ ςχετικά με το πϊσ θ βελτίωςθ τθσ 
αιςκθτικισ του ςχολικοφ χϊρου επιδρά κακοριςτικά ςτθ δόμθςθ ουςιαςτικϊν ανκρϊπινων ςχζςεων 
ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αλλά και ςτθν αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 
γενικότερα, και β. το πϊσ με βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτον ςχολικό χϊρο μποροφμε να ωροντίηουμε 
ςυςτθματικά με ςυνζχεια και ςυνζπεια όχι μόνο για τθ λειτουργικότθτα και τθν υγιεινι του αλλά και για 
τθν αιςκθτικι του. Μάλιςτα, παρακζτουμε και ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από τουσ τρόπουσ που ζχουμε 
εωαρμόςει τισ παραπάνω αρχζσ ςε διάωορουσ χϊρουσ εντόσ και εκτόσ του διδακτθρίου μασ. 
 
 

Δοφλωθσ Γεϊργιοσ  
«Λδιαίτερα» υπθρεςιακά βιβλία από το Λςτορικό Αρχείο του Ρειραματικοφ Σχολείου Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν: Αναηθτϊντασ τθν ταυτότθτα του Σχολείου ςτον 21ο αιϊνα 
 

Το Ρειραματικό Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ιδρφκθκε το 1929 από τον κακθγθτι Ραιδαγωγικισ 
Νικόλαο Εξαρχόπουλο. Θ ιδιαιτερότθτα του ςχολείου αποτυπϊνεται εφγλωττα ςτο Λςτορικό Αρχείο του, τα 
τεκμιρια του οποίου αποτελοφν αντικείμενο ςυςτθματικισ καταγραωισ και μελζτθσ από τον μακθτικό 
Πμιλο Λςτορικοφ Αρχείου που λειτουργεί ςτο ςχολείο υπό τθν εποπτεία τριϊν εκπαιδευτικϊν. Στθν 
ανακοίνωςθ αυτι παρουςιάηονται αυτά ακριβϊσ τα «ιδιαίτερα» τεκμιρια του αρχείου, κυρίωσ από τισ δφο 
πρϊτεσ δεκαετίεσ λειτουργίασ τοφ ςχολείου, ϊςτε να διαωανοφν κατά το δυνατόν οι προκζςεισ τθσ ίδρυςθσ 
και ο χαρακτιρασ του ςχολείου. Γίνεται αναωορά ςε υπθρεςιακά βιβλία, όπωσ το Βιβλίον Ππάξεων ηοῦ 

Ἐπόπηος και το Βιβλίον Ἐξεπσομένων Ἐγγπάθων ηῆρ Ἐποπηείαρ ηοῦ Πειπαμαηικοῦ Σσολείος (1929-1937), από τα 
οποία αναδεικνφεται θ ςχζςθ του ςχολείου με το Ρανεπιςτιμιο μζςω του Επόπτθ, του κακθγθτι 
Ραιδαγωγικισ. Ο ρόλοσ του Σχολείου ςτθ μετεκπαίδευςθ κακθγθτϊν προκφπτει από το Βιβλίον Πράξεων ηῆρ 

Ἐπιηποπῆρ ἐπὶ ηῶν Ἐξεηάζεων ηῶν ἐν ηῷ ΠΣΠΑ ἀζκοςμένων πηςσιούσων ηοῦ Πανεπιζηημίος (1937), ενϊ διατθρείται 
και ζνα χαρακτθριςτικό για τθν εποχι λυτό ζγγραωο με ςχετικζσ οδθγίεσ προσ τουσ εξεταηομζνουσ αλλά και 
οριςμζνα Βιβλιάπια ἀκποάζεων διδαζκαλιῶν. Θ ιδιότθτα του Διευκυντι να ζχει τον βακμό του Γενικοφ 
Επικεωρθτι διαωαίνεται ςτο Βιβλίον Ππάξεων ηοῦ Γιεςθςνηοῦ ηοῦ ΠΣΠΑ ὡρ Γενικοῦ Ἐπιθεωπηηοῦ καὶ Ἐπιθεωπηηοῦ 

Γημοηικοῦ Σσολείος (1931-1971). Θ ςυλλειτουργία εξάλλου Δθμοτικοφ και Γυμναςίου αποτυπϊνεται ςτα 
Ππακηικὰ Κοινῶν Σςνεδπιῶν (1930-1953). Σε ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ αωοροφν το Βιβλίον 

ἀναγπαθῆρ ἐκθέζεων πεππαγμένων ὑπό ηῶν καθηγηηῶν καί διδαζκάλων (1936 και εξήρ), το Βιβλίον κήπος (1932) και 
τα Βιβλία Ἐπικοινωνίαρ μεηαξὺ γονέων καὶ ηῶν διδαζκόνηων (1932 και εξήρ). Τζλοσ, ξεχωριςτι μζριμνα για τθν 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ΡΣΡΑ αποδεικνφουν το Βιβλίον Κπίζεων πεπὶ ηοῦ ζσολείος (1935-
1937) και το Βιβλίον Ἐπιςκεπτῶν (1930-1940). Θ αρχειακι ζρευνα ςτο ΡΣΡΑ επιδιϊκει να 
επαναπροςδιορίςει τθν ταυτότθτά του ςτον 21ο αιϊνα, κακϊσ το ςχολείο  ςυμπλθρϊνει 90 χρόνια 
λειτουργίασ, αλλά και να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ για τθν Ραιδεία μασ. 
  
 

Δρίβα Ανδριανι                                                                                                                                 
  Διακεματικι διδαςκαλία για τθν προςχολικι και τθν πρωτοςχολικι θλικία με βάςθ το ζργο του Ευγζνιου 

Τριβιηά Το τθγάνι του Διμιου 
 

Το προτεινόμενο πολυεπίπεδο και πολυδιάςτατο ζργο –Το τθγάνι του Διμιου του Ευγζνιου Τριβιηά– 
ενδείκνυται τόςο για τζρψθ όςο και για διδακτικι αξιοποίθςθ. Με μια προςζγγιςθ ςτα επίπεδα γλωςςικισ 
ανάλυςθσ, προτείνονται τρόποι χριςθσ του για γλωςςικι διδαςκαλία. Με αωόρμθςθ ευτράπελεσ αναωορζσ 
ςτο κείμενο ςε μακθματικζσ ζννοιεσ (αρικμοφσ, κλάςματα, τοπολογικζσ ςχζςεισ κ.ά.) δίνεται θ δυνατότθτα 
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για δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ ζννοιεσ αυτζσ. Εντοπίηονται ιςτορικζσ αναωορζσ για πρακτικζσ και 
ικθ του μεςαίωνα, κακϊσ και λογοπαίγνια που παραπζμπουν ςε εγκυκλοπαιδικζσ αναωορζσ, τα οποία και 
αξιοποιοφνται ςε διάωορα μακιματα. Διατυπϊνονται ακόμθ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για ςχετικά 
παιχνίδια και χριςθ του ζργου ςτα καλλιτεχνικά μακιματα.  
 
 

Δρογγίτθ Μαρία, Δθμόπουλοσ Κωνςταντίνοσ  
Θ διακικθ του κακθγθτι: Ρϊσ ζνα διιγθμα γίνεται κεατρικό ζργο 

 
Το κζμα τθσ ειςιγθςισ μασ είναι θ μετατροπι ενόσ διθγιματοσ ςε κεατρικό ζργο. Ρρόκειται για διδακτικό 
ςενάριο που ςτθρίηεται ςτθ μελζτθ ενόσ διθγιματοσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθ διαςκευι του ςε κεατρικό 
κείμενο. Στο πλαίςιο πολιτιςτικοφ προγράμματοσ του ςχολείου μασ, ανεβάςαμε ωζτοσ το κεατρικό ζργο «Θ 
Διακικθ» του Μάριου Ροντίκα που ςτθρίηεται ςτο διιγθμα Η διακικθ του κακθγθτι του Δθμιτρθ Χατηι. 
Ρροχωριςαμε ςτθ δθμιουργία αυτοφ του διδακτικοφ ςεναρίου, εωόςον θ δραματοποίθςθ λογοτεχνικοφ 
κειμζνου προκάλεςε το ενδιαωζρον των μακθτϊν. Το ζργο αναωζρεται ςε ζναν κακθγθτι και μακθτζσ 
ςχολείου και επιλζχκθκε γιατί: α. οι ιρωεσ του είναι γνωςτοί ςτουσ μακθτζσ ωσ κοινωνικοί τφποι και ωορείσ 
που κακορίηουν τθ ηωι μιασ μικρισ επαρχιακισ πόλθσ, όπωσ θ δικι τουσ, και β. το διιγθμα Η διακικθ του 
κακθγθτι του Δθμιτρθ Χατηι είναι ζνα λογοτεχνικό κείμενο που διακζτει αρκετά χαρακτθριςτικά –όπωσ 
αωιγθςθ, περιγραωι, διάλογοσ, πλοκι, ςυγκροφςεισ θρϊων– τθσ λογοτεχνικισ αωθγθματικισ τεχνικισ που 
ζχουν διδαχτεί οι μακθτζσ και δε κα δυςκολεφονταν πολφ ςτθ μετατροπι τθσ περιγραωισ και αωιγθςθσ ςε 
διάλογο. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιιςαμε είναι κυρίωσ θ ομαδοςυνεργατικι. Στοχεφςαμε αωενόσ ςτθν 
άςκθςθ των μακθτϊν ςτο να εντοπίηουν τα ςτοιχεία κεατρικότθτασ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, να 
κατανοοφν τθν ιδιαιτερότθτα του κεατρικοφ κειμζνου και να εωαρμόηουν τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ και 
αωετζρου ςτθν καλλιζργεια τθσ ωανταςίασ και τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ. Το ςενάριο υλοποιείται ςε τρεισ 
διδακτικζσ ϊρεσ. Συνοπτικά αναωζρουμε ότι τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 
για τθν ανάγνωςθ και μελζτθ του διθγιματοσ. Τθ δεφτερθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ κάκε ομάδασ 
αναλαμβάνουν να ταυτιςτοφν με ιρωεσ και να τουσ ηωντανζψουν, ςτθριηόμενοι ςτισ τεχνικζσ 
δραματοποίθςθσ και ςτο ωφλλο εργαςίασ που τουσ ζχει δοκεί. Τζλοσ, τθν τρίτθ διδακτικι ϊρα κάκε ομάδα 
παρουςιάηει τθ δραματοποίθςθ με τθ μορωι πλζον κεατρικοφ κειμζνου. Για τθ διευκόλυνςθ των μακθτϊν 
είναι απαραίτθτθ θ παρακολοφκθςθ τθσ αντίςτοιχθσ κεατρικισ παράςταςθσ. Οι δικοί μασ μακθτζσ 
ανζβαςαν το ζργο ςε κεατρικι παράςταςθ, από τθν οποία κα ςασ παρουςιάςουμε ςφντομα αποςπάςματα. 
Τα ςυμπεράςματά μασ είναι ότι οι ςτόχοι μασ επιτεφχκθκαν και ότι μζςα από μια τζτοια διαδικαςία οι 
μακθτζσ εξοικειϊνονται με το λογοτεχνικό και κεατρικό κείμενο, αγαποφν περιςςότερο τθ λογοτεχνία και 
το κζατρο. 
 
 

Δροςινοφ-Κορζα Μαρία, Σπυροποφλου Ελιςςάβετ  
 Διδαςκαλία γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςε ενιλικεσ με Διανοθτικζσ Αναπτυξιακζσ Αναπθρίεσ  (ΔΑΑ) με ζμωαςθ 

τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο τθσ πόλθσ 
 

Θ παροφςα εργαςία μελετά τα επίπεδα κοινωνικϊν δεξιοτιτων κακϊσ και τα επίπεδα δεξιοτιτων 
μακθςιακισ ετοιμότθτασ ςτθ ςυναιςκθματικι οργάνωςθ ςφμωωνα με τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ και τθν 
ενταξιακι ωιλοςοωία του Ρλαιςίου Αναλυτικοφ προγράμματοσ Ειδικισ Αγωγισ (ΡΑΡΕΑ) κατά τθ διάρκεια 
τθσ διδαςκαλίασ γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςε ενιλικεσ με Διανοθτικζσ Αναπτυξιακζσ Αναπθρίεσ (ΔΑΑ), 
προκειμζνου να επιςκεωτοφν με ςυνοδό το μουςείο τθσ πόλθσ. Στισ επί μζρουσ υποκζςεισ διερευνϊνται οι 
γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ ωσ προσ τα επίπεδα τθσ μακθςιακισ και προεπαγγελματικισ ετοιμότθτασ 
αναωορικά με τθ λειτουργικι προςαρμοςτικι ςυμπεριωορά για τθν επίςκεψθ ςτο Στρατιωτικό Μουςείο τθσ 
Καλαμάτασ. Επιπλζον, εξετάηονται οι γλωςςικζσ τουσ  δεξιότθτεσ ωσ προσ τα επίπεδα προεπαγγελματικισ 
ετοιμότθτασ αναωορικά με τθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ ςτουσ κοινοτικοφσ ςτακμοφσ τθσ 
πόλθσ τουσ, όπωσ είναι το μουςείο. Θ ζρευνα πραγματοποιείται ςτο Κζντρο Φυςικισ και Λατρικισ 
Αποκατάςταςθσ (ΚΕΦΛΑΡ) ςε δφο ομάδεσ 12 ενθλίκων θλικίασ 18 ετϊν και άνω με διαγνωςμζνεσ 
διανοθτικζσ και αναπτυξιακζσ αναπθρίεσ. Από αυτοφσ οι οκτϊ είναι γυναίκεσ με μζςο όρο θλικίασ 30 
χρονϊν και οι τζςςερισ  άνδρεσ με μζςο όρο θλικίασ 35 χρονϊν. Μεκοδολογικά αξιοποιικθκε θ 
μεκοδολογία παρατιρθςθσ ατόμων με ΔΑΑ με ετεροπαρατθριςεισ ωσ προσ τθ λειτουργικι προςαρμοςτικι 
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ςυμπεριωορά ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ ςτθν κοινότθτα και αυτοπαρατθριςεισ του διδάςκοντα ςυνοδοφ 
ερευνθτι. Ρροκειμζνου να οριςτοφν οι διδακτικζσ προτεραιότθτεσ, χρθςιμοποιικθκαν οι λίςτεσ ελζγχου 
βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ςτθ ςυναιςκθματικι τουσ οργάνωςθ. Ακόμθ, 
εωαρμόςτθκε θ μεκοδολογία ειδικϊν διδακτικϊν παρεμβάςεων ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςφμωωνα 
με το Στοχευμζνο Ατομικό Δομθμζνο Ενταξιακό Ρρόγραμμα Ραρζμβαςθσ ΕΑΕ (ΣΑΔΕΡΕΑΕ). Στα 
αποτελζςματα καταγράωθκε θ κετικι τουσ ανταπόκριςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα του 
ΚΕΦΛΑΡ. Τζλοσ, ωάνθκε θ δυςκολία προςαρμογισ τθσ ςυμπεριωοράσ των ενθλίκων με ΔΑΑ λόγω τθσ 
αδυναμίασ κατανόθςθσ γλωςςικϊν εννοιϊν ι κανόνων που διατυπϊνονται γλωςςικά αλλά και τθσ 
αδυναμίασ προςβαςιμότθτασ ςτουσ μουςειακοφσ χϊρουσ τθσ πόλθσ που ηουν. 
 
 
 

Εγγλζηου Φωτεινι  
Θ πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον: Καλλιεργϊντασ τισ 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν 
 

Το ςχολείο αποτελεί ζνα κεςμικά κατοχυρωμζνο πολιτιςμικό πλαίςιο (context), όπου αναπτφςςονται 
ποικίλεσ μορωζσ λεκτικισ και μθ-λεκτικισ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ μεταξφ διαωορετικϊν εμπλεκόμενων 
κοινωνικϊν ομάδων (εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και γονζων, εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ, 
εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν / πολιτιςμικϊν ωορζων). Θ επικοινωνιακι αλλθλεπίδραςθ μζςα ςε αυτό το 
πλαίςιο ζχει τθ δφναμθ να διαμορωϊνει πολιτιςμικά μορωϊματα, θκικζσ αξίεσ, ςυνειδιςεισ και 
ταυτότθτεσ. Επίςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να επιδρά ςτον αυτο-κακοριςμό των εμπλεκομζνων ςτθν 
επικοινωνία ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ και τον κόςμο κακϊσ και ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ ατομικισ 
ςυνείδθςθσ. Ππωσ ωαίνεται από τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί κατζχουν νευραλγικι κζςθ ςτο πλζγμα 
των παιδαγωγικϊν επικοινωνιακϊν ςχζςεων που αναπτφςςονται ςτο ςχολικό περιβάλλον. Λόγω τθσ 
επαγγελματικισ τουσ ιδιότθτασ βρίςκονται διαρκϊσ εκτεκειμζνοι ςε επικοινωνιακζσ διαδράςεισ, μζςω των 
οποίων επιτυγχάνονται ςυνικωσ επικυμθτζσ πολιτιςμικζσ δράςεισ, που διαςωαλίηουν τθ ςυνοχι μεταξφ 
ςχολείου και κοινωνίασ προάγοντασ τθ γνϊςθ και τον πολιτιςμό. Ωςτόςο, αρκετά ςυχνά κατά τθν 
επικοινωνιακι διάδραςθ οι εκπαιδευτικοί δζχονται ζντονθ κριτικι από μακθτζσ, ςυναδζλωουσ, γονείσ. 
Αρκετά ςυχνά επίςθσ θ αρνθτικι ζκβαςθ τθσ επικοινωνίασ οδθγεί ςε ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ διαταράςςουν 
τθν ομαλι λειτουργία του ςχολικοφ πλαιςίου, κίγουν τθν ατομικι και επαγγελματικι υπόςταςθ των 
εκπαιδευτικϊν ι/και διαμορωϊνουν ζνα ανεπικφμθτο ςχολικό κλίμα. Στόχοσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι 
να διερευνιςει με ποιουσ τρόπουσ και μζςα από ποιεσ πρακτικζσ, κα μποροφςαν να ενιςχυκοφν βαςικζσ 
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν τόςο ςε λεκτικό όςο και ςε μθ λεκτικό επίπεδο. Ρροσ αυτιν 
τθν κατεφκυνςθ, μζςα από τθν παρουςίαςθ ςθμαντικϊν επικοινωνιακϊν μοντζλων κα επιδιϊξουμε να 
αναδείξουμε ζννοιεσ-κλειδιά ςχετικά με τθν επιτυχι μετάδοςθ μθνυμάτων και τθν αποωυγι πρακτικϊν που 
πικανόν επθρεάηουν αρνθτικά τθν ζκβαςθ τθσ επικοινωνίασ και οδθγοφν κατ’ επζκταςθ ςτθ διαμόρωωςθ 
ανεπικφμθτων ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ μάκθςθ, τθ ςχολικι κουλτοφρα 
και τον ανκρϊπινο πολιτιςμό. 
 
 

Εμβαλωτισ Αναςτάςιοσ, Χατηθγιαννίδου Λωάννα, Καλλιάρα Ελζνθ,  
Μπάρτηθ Αωροδίτθ, Αρβανιτάκθ Γεωργία  

Διερεφνθςθ αντιλιψεων μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν για τθν Επιςτιμθ και τουσ επιςτιμονεσ: Μια πρϊτθ 
ανάγνωςθ των δεδομζνων 

 
Ενϊ θ εναςχόλθςθ των πολιτϊν με κοινωνικο-επιςτθμονικά κζματα διευρφνεται και θ ανάγκθ διαχείριςθσ 
και επίλυςθσ ςχετικϊν προβλθμάτων ςτθν κακθμερινότθτά τουσ κακίςταται επιβεβλθμζνθ, οι μετριςεισ 
των δεικτϊν επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ προβλθματίηουν και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ανθςυχοφν. 
Στθν Ελλάδα θ ερευνθτικι εναςχόλθςθ με τα παραπάνω κζματα δε ςυνοδεφεται από –ανάλογθ του 
προβλιματοσ– παραγωγι επιςτθμονικοφ λόγου. Μικρόσ αρικμόσ εμπειρικϊν ερευνϊν εςτιάηει ςτθ ςχετικι 
κεματολογία, επιτρζποντασ τθν αναγνϊριςθ ενόσ ςθμαντικοφ βιβλιογραωικοφ κενοφ. Στθ ςυγκεκριμζνθ 
δθμοςίευςθ επιχειρείται θ παρουςίαςθ μιασ ζρευνασ μικρισ κλίμακασ ςε ωοιτθτζσ/τριεσ Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ αναωορικά με τισ αντιλιψεισ τουσ για τθν Επιςτιμθ και τουσ επιςτιμονεσ. Θ ζρευνα εντάςςεται 
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ςε ζνα ωιλόδοξο πολυμεκοδικό ερευνθτικό εγχείρθμα, το οποίο ςτοχεφει να αναδείξει, τεκμθριϊςει και 
ερμθνεφςει τισ χαμθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν ςε κζματα επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ, ενδείξεισ οι 
οποίεσ εμωανίηουν τα ίδια χαρακτθριςτικά και αναλογίεσ τόςο γενικότερα ςε άτομα μεγαλφτερθσ (τθσ 
ςχολικισ) θλικίασ αλλά και ειδικότερα ςε εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι καλοφνται να (δια)μεςολαβιςουν, 
δθμιουργϊντασ, βελτιϊνοντασ και τροποποιϊντασ γνϊςεισ, αντιλιψεισ και ςτάςεισ μακθτϊν και (κατά 
ςυνζπεια) αυριανϊν πολιτϊν για τθν Επιςτιμθ. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε δείγμα ωοιτθτϊν/τριϊν 
Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. Ο δειγματολθπτικόσ ςχεδιαςμόσ εωαρμόςτθκε με τθ 
βοικεια ειδικά διαμορωωμζνου ερωτθματολογίου ςυγκροτθμζνου κυρίωσ με ανοικτζσ ερωτιςεισ. Θ 
επεξεργαςία και θ ανάλυςθ του εμπειρικοφ υλικοφ επιτρζπει τον ιςχυριςμό ότι οι ωοιτθτζσ/τριεσ του 
δείγματοσ διακζτουν ζνα μάλλον απλοϊκό ςφςτθμα επιςτθμικϊν αντιλιψεων, το οποίο βαςίηεται ςε 
βαςικζσ παραδοχζσ για τθ ωφςθ τθσ γνϊςθσ και τθ διαδικαςία του γιγνϊςκειν. Επιπλζον, για τουσ 
ωοιτθτζσ/τριεσ του δείγματοσ οι επιςτιμονεσ ςυνεχίηουν (ςτερεοτυπικά) να διακζτουν κοινωνικά 
χαρακτθριςτικά απόμακρων και ιδιότροπων ερευνθτϊν, ενϊ οι πθγζσ των αντιλιψεϊν τουσ είναι κυρίωσ το 
διαδίκτυο και τα μζςα ενθμζρωςθσ. 
 
 

Ηάχοσ Λουκάσ, Μζγα Γεωργία  
Ανάπτυξθ οριηόντιων ικανοτιτων των μακθτϊν δια μζςου τθσ τζχνθσ και του ςτοχαςτικοφ διαλόγου 

 
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ γίνεται παρουςίαςθ δφο ςυναωϊν ωσ προσ τθ ωιλοςοωία τουσ 
εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων, οι οποίεσ εωαρμόςτθκαν ςε μακθτζσ 6θσ τάξθσ. Στόχοσ τουσ είναι, μεταξφ 
άλλων, θ ανάπτυξθ των οριηόντιων ικανοτιτων των μακθτϊν με ζμωαςθ ςτον κριτικό ςτοχαςμό, θ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ ςτθν κακθμερινι ηωι, ο πικανόσ 
μεταςχθματιςμόσ δυςλειτουργικϊν απόψεων των μακθτϊν για τισ ζννοιεσ αυτζσ και θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι 
οι επιλογζσ μασ κακορίηουν τθν πορεία τθσ ηωισ μασ. Το κεωρθτικό υπόβακρο των εκπαιδευτικϊν 
προςεγγίςεων ςτθρίηεται ςτθ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία του Α. 
Κόκκου, ςτθ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ του J. Mezirow, ςτθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ ζργων τζχνθσ με 
βάςθ το μοντζλο του D. Perkins και ςτθ δυναμικι τθσ ςτοχαςτικισ ςυηιτθςθσ για μικρζσ θλικίεσ (J. Heynes). 
Ειδικότερα ωσ προσ τισ οριηόντιεσ ικανότθτεσ των μακθτϊν, οι προςεγγίςεισ ςτοχεφουν ςτθν ενεργοποίθςθ 
τθσ εναλλακτικισ ματιάσ, τθσ δεκτικότθτασ ςε νζεσ ιδζεσ, τθσ κριτικισ εξζταςθσ των απόψεων. Λδιαίτερθ 
ζμωαςθ δίνεται ςτον ςτοχαςμό και ειδικότερα ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ - αναγνϊριςθ μιασ προβλθματικισ 
κατάςταςθσ κακϊσ και ςτισ διεργαςίεσ επίλυςισ τθσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ωσ προβλθματικι 
κατάςταςθ ορίςτθκε θ ςφγχυςθ των μακθτϊν για το τι ςυνιςτά τισ ζννοιεσ «τζχνθ» και «πολιτιςμόσ», 
ζννοιεσ που –αν και ακοφν ςυχνά ςτθν κακθμερινι τουσ ςχολικι ηωι– αδυνατοφν να ςυνειδθτοποιιςουν 
τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Και οι δφο εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ 
εςτιάηουν ςτο δυςεπίλυτο πρόβλθμα τθσ επιςτροωισ των Μαρμάρων του Ραρκενϊνα ςτον τόπο τουσ.  
 
 

Ηάχου Σοωία                                                                                                                                                        
Θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα ςε παιδιά και ενιλικεσ: Ραράδειγμα κεματικισ 

ενότθτασ «Ο χρόνοσ κυλά... » 
 

Αωορμι για τθ δθμιουργία του αρχετφπου διδαςκαλίασ με τίτλο «Ο χρόνοσ κυλά» ςτάκθκε το εξ 
αποςτάςεωσ επιμορωωτικό πρόγραμμα «Διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα ςε παιδιά και 
ενιλικεσ». Επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα, διότι θ αωομοίωςθ τθσ χρονικισ ακολουκίασ ςτθν 
κακθμερινι ηωι αλλά και θ κατανόθςθ των Μακθματικϊν και τθσ Γεωμετρίασ κακίςτανται ιδιαίτερα 
πολφτιμα για τθν πλιρθ ζνταξθ παιδιϊν και ενθλίκων από άλλεσ χϊρεσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. 
Στθν αρχι τθσ ειςιγθςθσ παρουςιάηονται οι κεωρθτικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ του 
αρχετφπου διδαςκαλίασ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ δομι του αρχετφπου και αναπτφςςονται 
επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία: θ προ-οργάνωςθ, όπου περιλαμβάνονται θ πορεία διδαςκαλίασ, οι 
μεκοδολογικζσ επιλογζσ και θ ςτοχοκεςία· το περιεχόμενο διδαςκαλίασ, όπου περιλαμβάνονται το κυρίωσ 
κζμα και οι μακθτικζσ δράςεισ· και, τζλοσ, θ αξιολόγθςθ και θ μεταγνωςτικι διαπίςτωςθ. Θ ειςιγθςθ 
κλείνει με πρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ και δυνατότθτεσ επζκταςθσ του αρχζτυπου. 
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Ηζηου Αναςταςία, Δθμθτρίου Ευαγγελία  
Αναςκαωικά παιχνίδια ςτθν Εκπαίδευςθ 

 
Θ αναςκαωι αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ και το βαςικότερο ςτάδιο τθσ 
αρχαιολογικισ ζρευνασ. Ρρόκειται για επιςτθμονικι εργαςία, θ οποία πραγματοποιείται ςτο πεδίο, δθλαδι 
ςτον χϊρο που διενεργείται θ αναςκαωι, ςυνεχίηεται ςτο εργαςτιριο (ςυντιρθςθ, καταγραωι, ταξινόμθςθ 
των ευρθμάτων) και ολοκλθρϊνεται ςτθ βιβλιοκικθ (μελζτθ και δθμοςίευςθ). Στόχοσ μιασ αναςκαωισ δεν 
είναι μόνο θ ανάδειξθ των υλικϊν καταλοίπων των ανκρϊπινων κοινωνιϊν που ζδραςαν κατά το παρελκόν 
αλλά και θ κατανόθςθ και θ ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των αναςκαωικϊν ευρθμάτων, γεγονόσ που 
ςυμβάλλει ςτθν προςπάκεια αναςφνκεςθσ τθσ ηωισ και τθσ δραςτθριότθτασ των κοινωνιϊν του 
παρελκόντοσ. Πταν θ αρχαιολογικι αναςκαωι μετατρζπεται ςε διδακτικι πρόταςθ, ο βαςικόσ τθσ ςτόχοσ 
ζγκειται αωενόσ ςτθ βιωματικι εμπειρία και αωετζρου ςτθν απόκτθςθ από τουσ μακθτζσ βαςικϊν 
δεξιοτιτων ζρευνασ και μεκοδολογίασ. Επιπρόςκετα, ενιςχφεται θ ιςτορικι γνϊςθ και θ πολιτιςτικι 
ταυτότθτα μζςω τθσ ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ενϊ κατανοείται πλθρζςτερα ο ιςτορικόσ 
χρόνοσ. Ειδικότερα, θ δθμόςια πλευρά τθσ αρχαιολογίασ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνεται ςε διάωορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα δειγματικισ αναςκαωισ που υλοποιοφνται κυρίωσ από μουςεία, πανεπιςτιμια 
και αρχαιολογικοφσ ωορείσ, αποτελεί ζνα καινοτόμο μζςο εκπαιδευτικισ πρακτικισ που ςυνενϊνει τθ 
διεπιςτθμονικότθτα και τθ διακεματικότθτα. Σκοπό τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ αποτελεί θ παρουςίαςθ του 
βαςικοφ κεωρθτικοφ πλαιςίου τθσ αρχαιολογικισ αναςκαωισ. Επίςθσ, κα αποτυπωκοφν τα πλεονεκτιματα 
τθσ ειςαγωγισ τθσ αρχαιολογικισ αναςκαωισ ιδθ από τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ραράλλθλα, κα 
αποτυπωκοφν τα βαςικά βιματα ςχεδιαςμοφ, προκειμζνου να οργανωκεί θ προςομοίωςθ αναςκαωισ ςτθν 
εκπαιδευτικι πρακτικι, κυρίωσ ςτισ περιοχζσ που δεν υποςτθρίηονται από αντίςτοιχα προγράμματα 
μουςείων ι θ πρόςβαςθ ςε αυτά κακίςταται δφςκολθ. Ωσ εκ τοφτου, θ ςφνδεςθ τθσ αρχαιολογικισ 
αναςκαωισ με τθν εκπαίδευςθ προςωζρει ευκαιρίεσ βιωματικϊν και πολφπλευρων μακθςιακϊν 
δραςτθριοτιτων που ενεργοποιοφν τουσ μακθτζσ ςτθ διαμόρωωςθ ενόσ ςυνόλου ςχζςεων τόςο με τθ 
μάκθςθ όςο και με τθν κοινωνία, αποτελϊντασ μια πρόκλθςθ που ενκαρρφνει τθ δθμιουργικότθτα και 
προωκεί τθ ηωντανι ςχζςθ με τθ γνϊςθ και τθν κοινωνία. 

 
 

Ηιβα Μάνκα 
Ραιδαγωγικι αξιοποίθςθ του παραδοςιακοφ χοροφ ςτθ διδαςκαλία του λαϊκοφ πολιτιςμοφ ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ «Ραρδαλά Τςουράπια»: Μια διδακτικι πρόταςθ 
 

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται ζνα ςχζδιο διδαςκαλίασ με το οποίο επιχειρικθκε θ γνωριμία των 
μακθτϊν με διαωορετικζσ μορωζσ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, με αωορμι τθ διδαςκαλία του παραδοςιακοφ 
χοροφ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν και 
ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. Το πρόγραμμα υλοποιικθκε με μακθτζσ τθσ Γϋ 
τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου και είχε ςαν ςτόχο όχι μόνο τθν εκμάκθςθ του χορευτικοφ μοτίβου αλλά και τθν 
επαωι των μακθτϊν μζςα από μια ενεργό διαδικαςία με τον παραδοςιακό χορό και κατϋ επζκταςθ με τον 
λαϊκό πολιτιςμό. Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ςτθ βάςθ τθσ διακεματικότθτασ και ςε ςυνδυαςμό με τα 
ενδιαωζροντα των παιδιϊν, διιρκθςε δϊδεκα διδακτικζσ ϊρεσ και ολοκλθρϊκθκε με τθν παρουςίαςθ του 
χοροφ και του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε ςτουσ γονείσ και ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Θ αξιολόγθςθ του 
προγράμματοσ ζγινε κυρίωσ μζςα από αναςτοχαςτικι ςυηιτθςθ, από τθν οποία διαωάνθκε ότι ο χορόσ 
αποτελεί ζνα πυκνό και πολυδιάςτατο ωαινόμενο, θ αξιοποίθςθ του οποίου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
προςωζρεται για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων  που ςτο ςφνολό τουσ ακολουκοφν όλουσ τουσ 
άξονεσ τθσ ςτοχοκεςίασ του Bloom. 
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Ηιωντάκθ Ηωι                                                                                                                                                   
Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ των οικογενειϊν: Θ ςχζςθ τθσ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ με τθ ωροντιςτθριακι εκπαίδευςθ 
 

Θ παροφςα ειςιγθςθ επιχειρεί να ςκιαγραωιςει τισ απόψεισ και τισ ςτάςεισ των γονζων ςχετικά με τθν 
εκπαιδευτικι πορεία των μακθτϊν ςτθν εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. Το ηιτθμα αυτό 
ςυνδζεται άρρθκτα με τθν τρζχουςα κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ κακϊσ και με ηθτιματα όπωσ θ 
ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ, θ ωετιχοποίθςθ των πανελλθνίων εξετάςεων για τθν είςοδο ςτο 
Ρανεπιςτιμιο και ο «αχανισ» εκπαιδευτικόσ τομζασ, όπωσ προκφπτει από τθν διαδοχικι εναλλαγι των 
κυβερνιςεων, τθ μαηικοποίθςθ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθ ςυνεχιηόμενθ επζκταςθ τθσ ιδιωτικισ 
διδαςκαλίασ. Στο προαναωερκζν κεωρθτικό πλαίςιο, θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να ςκιαγραωιςει τθ 
ςχζςθ μεταξφ κρατικισ και ςυμπλθρωματικισ εκπαίδευςθσ ςτθν περίοδο πριν και κατόπιν τθσ κρίςθσ, τθν 
ερμθνεία τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, ακόμθ και από οικογζνειεσ όπου ο ζνασ ι και οι δφο γονείσ 
είναι άνεργοι, κακϊσ και τθν εμμονι ςτισ κεωρθτικζσ ςπουδζσ παρά τισ προωανείσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ για πρακτικά επαγγζλματα. Ωσ ερευνθτικι μζκοδοσ χρθςιμοποιείται θ ςυνζντευξθ και 
ςυγκεκριμζνα θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ με τθ χριςθ οδθγοφ ςυνζντευξθσ. Διενεργικθκαν τριάντα 
ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα από γονείσ μακθτϊν Γυμναςίου και Λυκείου από όλθ τθν Ελλάδα.  
 
 

Ηουγανζλθ Άννα, Κατςιωι Σπυριδοφλα  
Αρχιτεκτονικι για παιδιά: Ρροςκομίηοντασ ερεκίςματα για τον ςχολικό δομθμζνο χϊρο 

 
Αωορμι για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςε Δθμοτικά Σχολεία 
τθσ Βοιωτίασ αποτζλεςε τόςο θ οικονομικι κρίςθ όςο και θ ανάγκθ χάραξθσ νζων ευρθματικϊν δρόμων, 
που οδθγεί ςε μια προβλθματικι ςχετικά με τον ρόλο του ςχολείου ωσ κεςμοφ και τθ δυνατότθτα τθσ 
αρχιτεκτονικισ των ςχολικϊν κτθρίων να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ. Στο 
πλαίςιο του προγράμματοσ «Αρχιτεκτονικισ για παιδιά», οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των μεγαλφτερων 
τάξεων των Δθμοτικϊν Σχολείων (Ε’-ΣΤ’) κλικθκαν να διατυπϊςουν με λόγο και εικόνεσ (ωωτογραωίεσ / 
ηωγραωιζσ) αλλά και με άλλουσ τρόπουσ ελεφκερθσ ζκωραςθσ (κολάη, video) τθν άποψι τουσ για τον δικό 
τουσ ςχολικό χϊρο και μζςα από αυτιν τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ να εκωράςουν τθ γενικότερθ άποψι 
τουσ για το δομθμζνο περιβάλλον ςτθν πόλθ τουσ. Αωόρμθςθ τθσ προςπάκειασ ςτάκθκε ερωτθματολόγιο 
που ςυνζταξαν κακθγθτζσ τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του ΕΜΡ ςε ςυνεργαςία με ωοιτθτζσ και ωοιτιτριεσ, 
το οποίο ζδωςε ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τθν άποψι τουσ για το περιβάλλον ηωισ τουσ, 
το ανκρωπογενζσ αλλά και το ωυςικό. Με εωαλτιριο τθν άποψι τουσ για τον ςχολικό χϊρο, ζγινε 
προςπάκεια να διερευνθκοφν οι δυνατότθτεσ τθσ αρχιτεκτονικισ των ςχολικϊν κτθρίων, ϊςτε αυτά να 
ςυμβάλλουν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ραράλλθλα, ανιχνεφτθκαν οι απόψεισ των παιδιϊν για τα 
ςτοιχεία βελτίωςθσ του ςχολικοφ χϊρου. Στθν πράξθ  διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, 
μελετϊντασ τθν ιςτορία του ςχολείου τουσ, αποτφπωςαν, αποτίμθςαν και ανακεϊρθςαν τισ απόψεισ τουσ 
για τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου ηωισ τουσ. 
 
 

Ηωγόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Μπαντοφνα Μαρία  
Θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ ςε Διευκυντζσ Σχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 
Θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ εμπίπτει ςτο πεδίο ενδιαωζροντοσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, εξαιτίασ 
τθσ ςυμβολισ και επίδραςθσ που ζχει ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων και ςτθν ποιότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Το ζργο του/τθσ Διευκυντι/ντριασ των ςχολικϊν μονάδων είναι 
πολυδιάςτατο και πολυςφνκετο και είναι ιδιαίτερο ςθμαντικό για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των 
ςχολικϊν μονάδων. Μια ςειρά από αγχογόνεσ καταςτάςεισ, όταν αυτζσ εκδθλϊνονται για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα, μποροφν να οδθγιςουν ςε επαγγελματικι εξουκζνωςθ, επθρεάηοντασ αρνθτικά τόςο τον/τθν 
Διευκυντι/ντρια όςο και τθ λειτουργία του ςχολείου. Συνιςτϊςεσ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, 
ςφμωωνα με τθν προςζγγιςθ τθσ Maslach, είναι θ ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ, θ αποπροςωποποίθςθ και θ 
μειωμζνθ προςωπικι επίτευξθ. Στο γενικό μζροσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ γίνεται αναωορά 
ςτθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ και ςτισ ςυνιςτϊςεσ τθσ. Στο ειδικό μζροσ με τθ μζκοδο τθσ ποςοτικισ 



 
50 

ζρευνασ γίνεται διερεφνθςθ του ωαινομζνου τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτθν Θλεία. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να διερευνιςει το επίπεδο τθσ 
επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ςφμωωνα με τισ αντιλιψεισ των Διευκυντϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτον Ν. Θλείασ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 66 Διευκυντζσ ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ από το ςφνολο των Διευκυντϊν (67) όλου του νομοφ Θλείασ. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων 
χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο καταγραωισ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ OLBI (Oldenburg 
Burnout Inventory). Το ερωτθματολόγιο OLBI εξετάηει δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ: 
τθ ςυναιςκθματικι και ςωματικι εξάντλθςθ και τθν απομάκρυνςθ από τθν εργαςία ι αποςταςιοποίθςθ. Το 
28,8% των Διευκυντϊν/ντριϊν οι οποίοι εργάηονται ςτον χϊρο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
εμωάνιςαν υψθλό επίπεδο αποςταςιοποίθςθσ από τθν εργαςία τουσ και το 3% παρουςίαςε υψθλό επίπεδο 
ςυναιςκθματικισ και ςωματικισ εξάντλθςθσ από τθν εργαςία τουσ. Συμπεραςματικά, θ πλειονότθτα των 
ςυμμετεχόντων Διευκυντϊν/ντριϊν τθσ ζρευνασ εμωάνιςε μζτρια επίπεδα αποςταςιοποίθςθσ και μζτρια 
επίπεδα ςυναιςκθματικισ και ςωματικισ εξάντλθςθσ από τον χϊρο εργαςίασ. Συνδυαςτικά, όπωσ 
προκφπτει από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ, θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ των Διευκυντϊν/ντριϊν κινείται ςε 
μζτρια επίπεδα. 
 
 

Θλία Ελζνθ                                                                                                                                                            
Θ μετάδοςθ ιδεϊν και αξιϊν με τθν αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο: Ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ με 

νιπια 
 

Θ αδιαμωιςβιτθτθ παιδαγωγικι δφναμθ τθσ λογοτεχνίασ, εωόςον προςωζρει βιϊματα ωσ ςυνζπεια του 
δθμιουργικοφ ρόλου του αναγνϊςτθ, ςυνιςτά πολφτιμο ςφμμαχο του εκπαιδευτικοφ. Στα λογοτεχνικά 
κείμενα τα πρόςωπα είναι ωορείσ ιδεϊν και αξιϊν. Κακϊσ ταυτιηόμαςτε μαηί τουσ, προςλαμβάνουμε τισ 
ιδζεσ και τισ αξίεσ τουσ με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο. Ειδικότερα για τουσ μικρότερθσ θλικίασ 
αναγνϊςτεσ που δυςκολεφονται να αντιλθωκοφν αωθρθμζνεσ ζννοιεσ, ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ μετάδοςθσ 
κα μποροφςε να κεωρθκεί ιδεϊδθσ, με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι κα επιλεγεί μια διδακτικι προςζγγιςθ 
που κα επιτρζψει ςτουσ μακθτζσ να εκωράςουν τισ αναγνωςτικζσ εντυπϊςεισ τουσ από τθν επαωι με το 
κείμενο. Ζτςι, κα αναδειχκοφν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε μακθτι-αναγνϊςτθ αλλά και νζα ςτοιχεία 
του ίδιου του λογοτεχνικοφ ζργου που είναι ανεξάντλθτο. Σχετικά με τθ μετάδοςθ ιδεϊν και αξιϊν ςτο 
Νθπιαγωγείο μζςα από τθ λογοτεχνία παρακζτουμε δφο περιπτϊςεισ. Στθν πρϊτθ επιδιϊκεται θ 
ευαιςκθτοποίθςθ των νθπίων για το δικαίωμα κάκε παιδιοφ να μεγαλϊνει ξζνοιαςτο ςε αςωαλζσ 
περιβάλλον. Το κείμενο που επιλζγεται για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου είναι Το κορίτςι με τα 
ςπίρτα του Άντερςεν. Με ερζκιςμα τθν εμβλθματικι, διαχρονικι θρωίδα που προςπακεί να ηεςτακεί 
ανάβοντασ ζνα-ζνα τα ςπίρτα τθσ, τα νιπια δθμιουργοφν πρωτότυπα αωθγθματικά κείμενα αναηθτϊντασ 
για εκείνθ μια οικογζνεια και παρουςιάηοντάσ τθν να παρατθρεί τουσ ανκρϊπουσ γφρω τθσ και να 
ονειρεφεται μια οικογενειακι ηωι κοντά τουσ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, προκειμζνου οι μακθτζσ να 
ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςπουδαιότθτα του ωυςικοφ κόςμου, αξιοποιείται ςτθ διδαςκαλία θ περιεκτικότθτα 
και θ ευςτοχία ενόσ εφκολα κατανοθτοφ αποςπάςματοσ του ζργου Αναφορά ςτον Γκρζκο του Καηαντηάκθ. 
Τα νιπια που καλοφνται να αναδιθγθκοφν το απόςπαςμα ςτθν τάξθ αντικακιςτοφν τον εαυτό τουσ με τον 
μακθτι που ηθτά να διακοπεί θ διδαςκαλία, προκειμζνου να απολαφςει καλφτερα το κελάθδιςμα ενόσ 
πουλιοφ. Βιϊνουν ζτςι τθν ουςιαςτικι ςχζςθ με τθ ωφςθ, θ οποία προκφπτει άλλωςτε από το ςφνολο του 
ζργου του ςυγκεκριμζνου ςυγγραωζα.  

 
 

Θλιοφδθ Χριςτίνα  
Κατανοϊντασ τθν ψθωιακι ανάπτυξθ μζςα από τθ δθμιουργία ςχολικϊν μουςειακϊν γωνιϊν 

 
Οι ςφγχρονεσ οπτικζσ για τον πολυςχιδι ρόλο του μουςείου ωσ χϊρου μάκθςθσ - επικοινωνίασ - 
ψυχαγωγίασ αλλάηουν ςυνεχϊσ τθν εικόνα του και τθ ςχζςθ του με τουσ πολίτεσ μιασ ψθωιακισ εποχισ 
(netizens), οι οποίοι αωενόσ βιϊνουν τθν τεχνολογία ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ κακθμερινότθτασ και 
τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και αωετζρου εξακολουκοφν να ζχουν ανάγκθ το ωυςικό βίωμα και τθν 
ουςιαςτικά ενςϊματθ «εμπειρία» ςε οποιαδιποτε διαδικαςία και χϊρο μάκθςθσ, όπωσ είναι το ςχολείο 
και το μουςείο. Γι’ αυτό και τα μουςεία επιχειροφν ςυχνά να αμβλφνουν το ςτερεότυπο ότι πρόκειται για 



 
51 

χϊρουσ του «μθν αγγίηετε» ι απλϊσ για αποκικεσ πραγμάτων, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ προωκείται 
ζνασ νζοσ παιδοκεντρικόσ ςχεδιαςμόσ με δυνατότθτεσ διάδραςθσ, ενεργοφ ρόλου και εμβφκιςθσ του 
επιςκζπτθ ςτο μουςειακό περιβάλλον ςυνικωσ μζςω τθσ τεχνολογίασ. Θ παροφςα μελζτθ αξιοποιεί τισ 
αρχζσ ενόσ ςφγχρονου μουςειακοφ ςχεδιαςμοφ, εξετάηοντασ ηθτιματα ανάπτυξθσ ςχολικϊν μουςειακϊν 
γωνιϊν. Συγκεκριμζνα, εξετάηεται ωσ μελζτθ περίπτωςθσ θ δθμιουργία ςυλλογϊν τεκμθρίων τθσ επιςτιμθσ 
τθσ πλθροωορικισ και τθσ τεχνολογίασ εντόσ του ςχολικοφ χϊρου που κα ενςωματϊνει τθ ςχζςθ του 
ςφγχρονου παιδιοφ με τθν τεχνολογία αλλά και τθν ανάγκθ του ωυςικοφ βιϊματοσ ςτον κατεξοχιν 
παιδοκεντρικό χϊρο, το ςχολείο. Μελετϊνται επιπλζον ηθτιματα μνιμθσ, ψυχολογίασ και διαχείριςθσ ςε 
ςχζςθ με τισ επιδράςεισ τισ τεχνολογίασ, ξεπερνϊντασ τθ γραμμικι αωιγθςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ 
ςυλλογισ. Θ δθμιουργία τθσ ςχολικισ μουςειακισ γωνιάσ κα περιγραωεί ςε όλα τθσ τα ςτάδια με ςυν-
δθμιουργό το παιδί για το παιδί και με τθ δθμιουργία μιασ ςυλλογισ για τθν ψθωιακι ανάπτυξθ με τθν 
αξιοποίθςθ εργαλείων ψθωιακισ ανάπτυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο διττόσ ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ 
αντανακλά το δίπολο εικονικοφ - πραγματικοφ κόςμου, εικονικισ - πραγματικισ εικόνασ που το παιδί ι ο 
ζωθβοσ καλείται να διαχειριςτεί, προςδίδοντασ αξία ςτον ρόλο του ςχολείου και του μουςείου ωσ ωορζων 
μάκθςθσ και αγωγισ.  

 
 

Κεοδωρακοποφλου Κωμαΐτςα  
Θ επαγγελματικι ανζλιξθ ωσ κίνθτρο ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 
Θ διερεφνθςθ των παραγόντων που ωκοφν τουσ ενιλικεσ ςτθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων εντάςςεται πλζον ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Ραράλλθλα, οι 
μελετθτζσ του εν λόγω πεδίου τόςο ςτον ελλθνικό όςο και ςτον διεκνι χϊρο αναδεικνφουν τθ ςθμαςία που 
ζχει θ διερεφνθςθ των κινιτρων ςτουσ ενιλικεσ που παρακολουκοφν προγράμματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, 
όταν αρκετά ςυχνά ςυμπεριλαμβάνουν ςτα ζργα τουσ κεωάλαια ι ενότθτεσ που κίγουν ςυναωι ηθτιματα. 
Θ ζρευνα που ακολουκεί διεξιχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ και αποτελεί μζροσ τθσ. 
Τα ερευνθτικά δεδομζνα αντλικθκαν από το Ρρόγραμμα «Οδυςςζασ» του Λδρφματοσ Νεολαίασ και Διά 
Βίου Μάκθςθσ (ΛΝΕΔΛΒΛΜ). Σκοπόσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ είναι θ διερεφνθςθ μζςα από τθ ςυγκριτικι 
μελζτθ ερευνϊν μιασ ςυγκεκριμζνθσ διάςταςθσ του πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων που αωορά το 
ωαινόμενο διερεφνθςθσ των κινιτρων των ςπουδαςτϊν ςτα τμιματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθ 
ςθμαςία που αναδείχκθκε ότι ζχει το κίνθτρο τθσ «επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ». Θ παροφςα μελζτθ 
ςυγκεκριμζνα επιχειρεί να εντοπίςει τθν αξία και τθ βαρφτθτα που ζχει το εν λόγω κίνθτρο, ωσ ςθμαντικι 
αιτία / κίνθτρο που ωκεί τουσ μετανάςτεσ να ςυμμετάςχουν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία είναι θ 
ςυνδυαςτικι, δθλαδι και θ ποςοτικι και θ ποιοτικι ζρευνα. Θ εωαρμογι μικτϊν μεκόδων, ςτο πλαίςιο 
ζρευνασ όπου ςυνδυάηονται ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μζκοδοι, αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο και 
κεωρείται αξιόπιςτθ μζκοδοσ, κακϊσ δφναται να κεωαλαιοποιεί τα πλεονεκτιματα των ποιοτικϊν και 
ποςοτικϊν μελετϊν. Κατά τθν ποςοτικι ζρευνα και προκειμζνου να διερευνθκοφν οι απόψεισ των ενθλίκων 
μεταναςτϊν ςχετικά με τα κίνθτρα ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα, αποωαςίςτθκε θ χριςθ γνωςτοφ 
ερωτθματολογίου. Αναωορικά με τθν ποιοτικι ζρευνα προκρίκθκε θ διεξαγωγι ατομικϊν ςυνεντεφξεων, 
προκειμζνου να διερευνθκοφν ςε βάκοσ οι απόψεισ των μεταναςτϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα. Τα 
ςυμπεράςματα των δφο ερευνϊν, όπωσ προκφπτουν με το πζρασ τθσ ζρευνασ, μποροφν να αξιοποιθκοφν 
για τον ςχεδιαςμό καταλλθλότερων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για ενιλικεσ. Επιπλζον, δφνανται να 
ςυςχετιςκοφν με ςυμπεράςματα αντίςτοιχων ερευνθτικϊν προςπακειϊν που ςυναντϊνται ςτθν ελλθνικι 
και διεκνι βιβλιογραωία.  
 
 

Κεοχαρόπουλοσ Χριςτοσ, Τςιάρασ Αςτζριοσ  
Το κουκλοκζατρο ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ τθσ ενςυναίςκθςθσ ςε μακθτζσ του Δθμοτικοφ ςχολείου:  

Μια ζρευνα δράςθσ ςτθ Δϋ τάξθ Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Ακινασ 
 
Θ παροφςα εργαςία εξετάηει αν το κουκλοκζατρο μπορεί να ενιςχφςει τθν ενςυναίςκθςθ μακθτϊν τθσ Δϋ 
Δθμοτικοφ, μζςω μιασ ζρευνασ-δράςθσ ςε Δθμοτικό Σχολείο του Ρεριςτερίου με μακθτζσ θλικίασ 9-10 
ετϊν, ενταγμζνουσ ςε δφο ομάδεσ δείγματοσ (n=46),  με τθν πρϊτθ ωσ πειραματικι ομάδα (n1=23) και τθ 



 
52 

δεφτερθ ωσ ομάδα ελζγχου (n2=23). Σε 16 ςυνολικά προγραμματιςμζνεσ παρεμβάςεισ, από τον Νοζμβριο 
του 2016 ωσ το Μάρτιο του 2017, οι μακθτζσ αυτοςχεδίαςαν με χριςθ γαντόκουκλων πάνω ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ καταςτάςεισ, προκειμζνου να προςεγγίςουν τθν κοινωνικι αυτι δεξιότθτα και να 
βιϊςουν οι ίδιοι τισ οπτικζσ τρίτων. Ρριν και μετά από τισ παραπάνω δράςεισ ςυμπλθρϊκθκε από τισ δυο 
ομάδεσ δείγματοσ θ ςτακμιςμζνθ αυτοαναωορικι κλίμακα μζτρθςθσ τθσ ενςυναίςκθςθσ Index of Empathy 
for Children and Adolescents (IECA) τθσ Bryant (1982). Το ερωτθματολόγιο αναλφκθκε με το ςτατιςτικό 
πρόγραμμα SPSS και απζδωςε υψθλι τιμι εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ για τα 22 ςυνολικά ςτοιχεία 
μζτρθςθσ τθσ ενςυναίςκθςθσ (Cronbach’s α= ,863). Επίςθσ, τθρικθκε θμερολόγιο καταγραωισ για τθν 
πειραματικι ομάδα μζςω τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ του ερευνθτι και πραγματοποιικθκαν 
εςτιαςμζνεσ ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ μακθτϊν. Ακολουκϊντασ τισ 
βιβλιογραωικζσ ζρευνεσ, οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ ζπειτα από τισ αναπαραςτάςεισ ιςτοριϊν με 
κουκλοκεατρικζσ τεχνικζσ βελτίωςαν ςθμαντικά τα ποςοςτά ενςυναίςκθςισ τουσ. Επίςθσ, όςον αωορά τα 
δευτερεφοντα ερευνθτικά ερωτιματα, επιβεβαιϊκθκαν οι αντίςτοιχεσ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ, κακϊσ 
διαπιςτϊκθκε ότι μετά το πζρασ των παρεμβάςεων ενιςχφκθκε θ ενεργθτικι ακρόαςθ των μακθτϊν και 
βελτιϊκθκαν οι επιδόςεισ τουσ ςτα μακιματα, ενϊ παράλλθλα μειϊκθκαν ςθμαντικά οι ςυγκροφςεισ και οι 
επικετικζσ ςυμπεριωορζσ μεταξφ τουσ. Αντίκετα με τθν πλειοψθωία των ερευνϊν και τθν αρχικι μασ 
υπόκεςθ, θ παροφςα εργαςία εμωάνιςε τα αγόρια να προθγοφνται των κοριτςιϊν ωσ προσ τθν εκδιλωςθ 
ενςυναίςκθςθσ με ποςοςτό 56,5% ζναντι 43,5%. Ρεραιτζρω ζρευνεσ μποροφν να εςτιάςουν ςτα 
δευτερεφοντα ερωτιματα και να χρθςιμοποιιςουν ςτακμιςμζνεσ αυτοαναωορικζσ ι και ετεροαναωορικζσ 
κλίμακεσ, ϊςτε να εξαχκοφν ζγκυρα και αξιόπιςτα ςυμπεράςματα. 
 
 

Κθβαίου Στυλιανι 
Κλινικι νευροψυχολογία ζκωραςθσ ςυναιςκιματοσ χρονίωσ παςχόντων παιδιϊν 

 
Άγνωςτο, ζωσ τϊρα, αν πόςο εφκολο ι δφςκολο να καταλάβουμε, επακριβϊσ, το ςυναίςκθμα μικροφ 
παιδιοφ, από τθν ζκωραςι του, ςτθν οικογζνεια, ςτο ςχολείο ι όπου αλλοφ, ανεξάρτθτα παραγόντων 
πολιτιςμικισ, κρθςκευτικισ, κοινωνικοοικονομικισ ι άλλθσ κατάςταςθσ. Θ Υποομάδα (Κωνςταντίνοσ 
Δθμουλάσ, Κεοδϊρα Ραπαδθμθτρίου, Ευριπίδθσ Δθμουλάσ, Ζλλθ Βζλλιου, Βαςιλικι Ηθςοποφλου, Γεϊργιοσ 
Ηαμπζτογλου, Δθμιτριοσ Δθμάκασ, Διονφςιοσ Μπαρμπάκασ, Νεκταρία – Φιλίτςα Αγραωιϊτθ, Σταμάτθσ 
Ξαγρεμμενάκοσ, Σουλτάνα Χουβαρδά, Δθμιτριοσ Λιόβασ) τθσ διεπιςτθμονικισ Ομάδασ Εργαςίασ 
Ψυχοβιοαναλυτικισ Ζρευνασ «ἐκ τῶν ὑςτζρων», εργάςτθκε ςτο να δειχτεί θ «ζξοδοσ» του ςυναιςκιματοσ 
ςτο πρόςωπο, του παιδιοφ, ακόμα και όταν δεν πάςχει από χρόνιο νόςθμα, με ςκοπό να εξαχκοφν, κατ’ 
αναλογία, ςυμπεράςματα, για τα παιδιά με αυτό. Σε αντιπροςωπευτικό δείγμα 144 παιδιϊν (6, 9 και 11 
ετϊν, ιςάρικμων αγοριϊν και κοριτςιϊν, ςε κάκε ομάδα), μαγνθτοςκοπικθκε θ διαδικαςία ζκωραςθσ τθσ 
ςυγκίνθςθσ, που κα επροκαλείτο από τθν ακρόαςθ μουςικϊν κομματιϊν, με, από ζνα ςθμείο και μετά, 
τεχνθτι (αθδιαςτικι νοθτικι εικόνα) εμπλοκι τθσ ανζλιξθσ τθσ  προβλεπόμενθσ να βγει, ςτθν ζκωραςθ, 
ςυγκίνθςθσ. Στο τζλοσ κάκε ωάςθσ, το υποκείμενο κατζγραωε (1-7)  ό,τι αιςκάνκθκε. Τθ βιντεοταινία είδαν 
4 κριτζσ (δφο άντρεσ, δφο γυναίκεσ) και αποτφπωςαν (1-7) τθ ςυναιςκθματικι ζκωραςθ των υποκειμζνων.  
Βρζκθκε (κριτιριο το «περιςςότερο» ι «λιγότερο», μεταξφ ωάςεων τθσ όλθσ διαδικαςίασ), για όλα τα 
άτομα (ενδοχποκειμενικό πείραμα, Wilcoxon και Whitney Mann tests, επίπεδα ςθμαντικότθτασ: 0,05, 
0,005, 0,0005),  αφξθςθ τθσ εκωραςτικισ δυνατότθτασ κυρίωσ των παιδιϊν 9 ετϊν. Θ βίωςθ, κυρίωσ τθσ 
λφπθσ, είναι μεγαλφτερθ τθσ ζκωραςθσ. Τα μικρότερα παιδιά δυςκολεφονται να εκωραςτοφν, λόγω τθσ μθ 
ειςζτι νευρομυϊκισ ωρίμανςθσ του προςϊπου των. Τα μεγαλφτερα παιδιά αποωεφγουν τθ ςυγκινθςιακι 
ζκωραςι τουσ, για ψυχοκοινωνικοφσ, κφρια, λόγουσ. Οι γονείσ, οι δάςκαλοι, κάκε εμπλεκόμενοσ, ωσ προσ 
τθν εκωραηόμενθ  ςυναιςκθματικι ςυμπεριωορά μικρϊν (από το νθπιαγωγείο μζχρι και το τζλοσ του 
Δθμοτικοφ Σχολείου) παιδιϊν πρζπει να γνωρίηουν, ότι, τουλάχιςτον, θ λφπθ, ιδίωσ των πολφ μικρϊν 
παιδιϊν, αλλά και των  τθσ προεωθβικισ θλικίασ, είναι πολφ μεγαλφτερθ, απ’ όςο νομίηουν. 
 

Λαςονίδου Φωςτιρα 
Δθμιουργικι Γραωι και Νζεσ Τεχνολογίεσ: Μια ςχζςθ ςφγκρουςθσ ι αρμονίασ; 

 
Θ ζρευνα αυτι που βρίςκεται ςε εξζλιξθ κζτει το ερϊτθμα των ςχζςεων που μπορεί να υπάρχουν ανάμεςα 
ςτθν Δθμιουργικι Γραωι και τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ και ωιλοδοξεί να αναδείξει ευνοϊκζσ ςυνκικεσ αλλά και 
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δυςκολίεσ, ςτρατθγικζσ που υιοκετοφνται από μακθτζσ τθσ Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο δθμοτικό κακϊσ και τα 
αποτελζςματα των προςπακειϊν τουσ για τθν παραγωγι κειμζνων ςτθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα με τθ βοικεια 
των νζων τεχνολογιϊν. Θ ζρευνά μασ ζχει ςαν ςτόχο να μελετιςει ζνα πρωτότυπο τρόπο εωαρμογισ τθσ 
μεκόδου με προςανατολιςμό ςτθ δράςθ που ειςθγείται το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναωοράσ για τισ 
Γλϊςςεσ (ΚΕΡ, 2001, 10). Θ πρόταςι μασ ςυνδυάηει τα πεδία τθσ διδακτικισ των γλωςςϊν, τθσ λογοτεχνίασ 
και τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου ςτθ γαλλικι γλϊςςα με τθ βοικεια ψθωιακϊν πόρων επιχειρϊντασ να 
κινιςει το ενδιαωζρον των μακθτϊν και να προςδιορίςει τθν ιδιαιτερότθτα και τον αντίκτυπο των 
εργαςτθρίων Δθμιουργικισ Γραωισ (Δ.Γ.) ςτθν οικοδόμθςθ των γλωςςικϊν και  διαπολιτιςμικϊν 
ικανοτιτων των μακθτϊν κακϊσ και ςτθν ικανότθτα ςυνεχοφσ λόγου. 
 

 
Λωακειμίδθσ Ραναγιϊτθσ  
Μουςειοπαιδαγωγικι 

 
Το ςφγχρονο μουςείο, ιδιαίτερα τθν τελευταία δεκαετία, διατθρεί και ενιςχφει τον εκπαιδευτικό του ρόλο 
μζςω των αναμορωωμζνων εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων που απευκφνονται ςε μακθτζσ 
διαωορετικϊν εκπαιδευτικϊν βακμίδων, θλικίασ και μορωωτικοφ επιπζδου· με αυτόν τον τρόπο επιδιϊκει 
να τουσ προςεγγίςει και να καταςτεί ιδανικό περιβάλλον μάκθςθσ, χαράσ, δθμιουργίασ και διάδοςθσ του 
πολιτιςμοφ. Από τθν άλλθ, το ςφγχρονο ςχολείο ςτοχεφοντασ ςτθν προετοιμαςία του μακθτι για τισ 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ και υιοκετϊντασ μια μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ διδαςκαλίασ, 
όπωσ υπαγορεφει θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι, κεωρεί κακικον του να τον καταςτιςει ενεργό και ςκεπτόμενο 
παιδί και μετζπειτα πολίτθ και όχι πακθτικό δζκτθ ζξωκεν διαμορωωμζνων και τυποποιθμζνων γνϊςεων. Ο 
μακθτισ λοιπόν καλείται να αναπτφξει ποικίλεσ δεξιότθτεσ (δθμιουργικότθτα, κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, 
πνεφμα ςυνεργαςίασ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, καινοτομία, να μάκει πϊσ να μακαίνει, καλλιζργεια 
αιςκθτικισ) τόςο ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ όςο και ςτο πλαίςιο τθσ 
ςφνδεςθσ τθσ παιδείασ με τισ τζχνεσ. Θ μάκθςθ ςτο μουςειακό περιβάλλον εςτιάηει ςε ζναν ολιςτικό τρόπο 
προςζγγιςθσ, εωόςον αωενόσ επιδιϊκεται θ μάκθςθ μζςω τθσ διερεφνθςθσ και τθσ βιωματικισ 
προςζγγιςθσ και αωετζρου εωαρμόηονται οι αρχζσ του εποικοδομθτιςμοφ, ο οποίοσ επικεντρϊνεται ςτο 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ και ςτθρίηεται ςτθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
κατακτθμζνων γνϊςεων από τον μακθτι. Ραράλλθλα, υιοκετείται θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, 
ςφμωωνα με τθν οποίαθ ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ δεν περιορίηεται ςτθ γλωςςικι και λογικο-μακθματικι που 
είναι ευρζωσ γνωςτζσ και ο άνκρωποσ μπορεί να αναπτφξει επτά τουλάχιςτον μορωζσ νοθμοςφνθσ. Θ 
μάκθςθ μζςω τθσ τζχνθσ και μζςα από τθν τζχνθ επιτρζπει ςτισ μορωζσ αυτζσ νοθμοςφνθσ να αναπτυχκοφν 
και να αναδειχκοφν, εμπλουτίηοντασ τθ μακθςιακι διαδικαςία. Θ μουςειακι αγωγι ςυμπλθρϊνει, αλλά 
δεν υποκακιςτά, τθν τυπικι εκπαίδευςθ, προςωζροντασ νζα μζςα ι και μεκόδουσ μάκθςθσ.  
 
 

Λωάννου Αικατερίνθ 
Ο παιδαγωγικόσ λόγοσ του François Fénelon ςτο ζργο Τφχαι Τθλεμάχου 

 
Ο οικονομικόσ και ςτρατιωτικόσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ Γαλλίασ και Βρετανίασ κατά τον 17ο και 18ο αιϊνα 
και θ απολυταρχικι διακυβζρνθςθ του Λουδοβίκου ΛΔ’, ςφμωωνα με τθν οποία θ Γαλλία ζκετε ωσ 
προτεραιότθτα τισ ςτρατιωτικζσ ςυρράξεισ, οδιγθςαν  πολλοφσ να υποςτθρίξουν ότι αυτι θ πρακτικι κα 
ζπρεπε να αλλάξει, προτοφ προκλθκεί καταςτροωι ςτθν πολιτικι και οικονομικι ηωι του κράτουσ. Ο 
βαςιλιάσ δζχκθκε ςκλθρζσ κριτικζσ για τισ ςτρατιωτικζσ και εμπορικζσ επιλογζσ του, με ςθμαντικότερο 
εκωραςτι αυτϊν των ιδεϊν τον Αρχιεπίςκοπο FrançoisFénelon, ο οποίοσμζςα από το πολιτικό του 
μυκιςτόρθμα Τφχαι Τθλεμάχου κζλθςε να ετοιμάςει ζνα ςχζδιο δράςθσ, ϊςτε  ωσ παιδαγωγόσ του 
διαδόχου του κρόνουνα βοθκιςει τον μακθτι του να αποκτιςει τθν θκικι εκπαίδευςθ που πίςτευε ότι 
χρειαηόταν ζνασ πρίγκιπασ. Ο αρχικόσ του ςτόχοσ ιταν θ καλλιζργεια τθσ πολιτικισ ςοωίασ και τθσ θκικισ 
διδαςκαλίασ, μζςα από τθν απαρίκμθςθ των κινδφνων που ελλοχεφουν από τθ δίψα για πλοφτο και 
επεκτατικοφσ πολζμουσ. Ο Fénelon υποςτθρίηει ότι ο πόλεμοσ εκωράηει μόνο ματαιοδοξία και ότι ο 
βαςιλιάσ που προκαλεί πολζμουσ,αντί να ςυνειςωζρει ςτθν πρόοδο του λαοφ του, οδθγεί τθν ανκρωπότθτα 
ςτθν καταςτροωι. Ο ςυγγραωζασ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ παράδειγμα τον πόλεμο τθσ Τροίασ, παρουςιάηει τα 
προβλιματα που προκλικθκαν ςτθν Αρχαία Ελλάδα: καταςτρατιγθςθ νόμων, παραμζλθςθ τθσ γεωργίασ, 
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παρεμπόδιςθ τθσ προόδου των επιςτθμϊν και φωεςθ του πολιτιςμοφ.Θ παροφςα εργαςία ζχει ςκοπό να 
αναδείξει τον παιδαγωγικό λόγο του Fénelon μζςα από το λογοτεχνικό του ζργο Τφχαι Τθλεμάχου, το οποίο 
είχε καταλυτικι επίδραςθ ςτθν εκπαίδευςθ του πρίγκιπα-μακθτι του, αλλά επθρζαςε και τθ ςκζψθ των 
μεταγενζςτερων ωιλοςόωων και ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ τθσ εποχισ, διότι –μολονότι ζχει παιδαγωγικό 
χαρακτιρα– είναι ιδεολογικά ωορτιςμζνο. Ο ςυγγραωζασ υπθρετϊντασ πιςτά τουσ ςτόχουσ τθσ κλαςικισ 
παιδείασ τοποκετεί το ζργο του ςτο κλαςικό παρελκόν, για να δθλϊςει το  αζναο ςτο παρόνικοσ που 
βοθκά τθν κοινωνία να εξελιχκεί. Ζτςι ςυνζβαλε ςτθν οικοδόμθςθ θκικϊν και πολιτικϊν αξιϊν, 
ενκαρρφνοντασ τθν πνευματικι καλλιζργεια και τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ. 
 
 

Καδιγιαννόπουλοσ Γεϊργιοσ 
Ρροβλιματα και δυςκολίεσ ςτθν ζνταξθ των προςωυγοπαίδων ςτθν εκπαίδευςθ. 

Ο ρόλοσ του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ Ρροςωφγων 
 

Τα τελευταία τρία χρόνια ο ελλαδικόσ χϊροσ υποδζχεται ςθμαντικό αρικμό προςωφγων, οι οποίοι 
ςυνακροίηονται ςτο διαρκζσ μεταναςτευτικό ρεφμα προσ το εςωτερικό τθσ χϊρασ. Στο διαμορωωκζν αυτό 
πλαίςιο, αναωφονται και πρζπει να ικανοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικό επίπεδο, κακϊσ 
οι προςωυγοπαίδεσ, όπωσ και τα υπόλοιπα παιδιά, διατθροφν το αναωαίρετο δικαίωμα τθσ ωοίτθςθσ ςτο 
ςχολείο. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει και να αναλφςει τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ που 
ανακφπτουν ςτθν προςπάκεια να ενταχκοφν τα προςωυγόπουλα ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 
κακϊσ και να προτείνει ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν επίλυςθ ι άμβλυνςι τουσ. Θ εργαςία, επίςθσ, 
αποςκοπεί να αναδείξει τον ρόλο του ςυντονιςτι εκπαίδευςθσ προςωφγων ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
προβλθματικϊν καταςτάςεων και των δυςχερειϊν που πρζπει να υπερκεραςτοφν, προκειμζνου να 
επιτευχκεί με ομαλό τρόπο θ ζνταξθ των προςωυγοπαίδων ςτο ελλθνικό ςχολείο. Θ παροφςα εργαςία 
καταλιγει ςε οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα. Ρρϊτον, το υωιςτάμενο νομικό πλαίςιο εμπεριζχει 
οριςμζνεσ αςάωειεσ και περιοριςμοφσ που δυςχεραίνουν τθν ζνταξθ των προςωυγοπαίδων ςτθν 
εκπαίδευςθ. Δεφτερον, θ ίδρυςθ δομϊν υποδοχισ και εκπαίδευςθσ προςωφγων (Δ.Υ.Ε.Ρ) και τάξεων 
υποδοχισ (T.Y) πραγματοποιείται ςυνικωσ με ςθμαντικι χρονικι κακυςτζρθςθ. Τρίτον, ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι τοπικζσ κοινωνίεσ αντιδροφν ςτθν ζνταξθ των προςωυγοπαίδων ςτο 
ςχολείο. Τζταρτον, ο ςυντονιςτισ εκπαίδευςθσ προςωφγων καλείται να λειτουργιςει εντόσ ενόσ ιδιαίτερα 
αςωυκτικοφ και περιοριςτικοφ νομικοφ πλαιςίου και πζμπτον, επιτελεί τον ρόλο του διαπολιτιςμικοφ 
μεςολαβθτι επιδιϊκοντασ τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςυχνά δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων του. 
Ζκτον, ο τρόποσ ςτελζχωςθσ των Δ.Υ.Ε.Ρ και των T.Y προκαλεί περαιτζρω δυςκολίεσ και αςτοχίεσ ςτθν 
προςπάκεια να ενταχκοφν το ςυντομότερο και πιο ομαλά τα παιδιά των προςωφγων ςτο ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Καταλθκτικά, υωίςτανται αρκετά προβλιματα και δυςκολίεσ ςτθν ζνταξθ των 
προςωυγοπαίδων ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ, ενϊ και οι υωιςτάμενεσ αρμοδιότθτεσ του ςυντονιςτι 
εκπαίδευςθσ προςωφγων δε βοθκοφν ςτθν ταχφτερθ και ουςιαςτικότερθ επίλυςθ των ςυγκεκριμζνων 
προβλθμάτων. 

 

Καδιγιαννόπουλοσ Γεϊργιοσ 
Θ Καινι Διακικθ και το Κοράνιο ωσ μζςα προαγωγισ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςτθν εκπαίδευςθ 

 
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν υπάρξει ςθμαντικζσ πλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ προσ τον ευρωπαϊκό χϊρο, 
κατά κφριο λόγο από αςιατικζσ και αωρικανικζσ χϊρεσ, για μεταναςτευτικοφσ ι προςωυγικοφσ λόγουσ. Οι 
ςυγκεκριμζνοι μεταναςτευτικοί και προςωυγικοί πλθκυςμοί που εγκαταςτάκθκαν ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 
ωζρουν το πολιτιςμικό και κρθςκευτικό τουσ ωορτίο προςδίδοντασ αναπόωευκτα ςτα κοινωνικά ςφνολα 
πολυπολιτιςμικά και πολυκρθςκευτικά χαρακτθριςτικά. Με δεδομζνο ότι οι μεταναςτευτικοί και 
προςωυγικοί πλθκυςμοί ςτθν πλειονότθτά τουσ ζχουν αςπαςτεί τον ιςλαμιςμό αναωφονται ςυγκεκριμζνεσ 
ανάγκεσ ςε ποικίλα επίπεδα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ομαλισ και γόνιμθσ ςυνφπαρξισ 
τουσ. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να διερευνιςει, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, 
εάν ςτα κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ και του Κορανίου υωίςτανται ηθτιματα που δφνανται να 
λειτουργιςουν ωσ μζςα προαγωγισ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςτθν εκπαίδευςθ και υπό ποιεσ 
προχποκζςεισ μπορεί αυτό να επιςυμβεί. Θ διερεφνθςθ των κειμζνων τθσ Καινισ Διακικθσ και του 
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Κορανίου οδιγθςε ςε οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα. Ρρϊτον, τα υπό μελζτθ κείμενα εμωανίηουν 
ςυγκλίςεισ ςε κομβικά ηθτιματα για τθ διεξαγωγι διαπολιτιςμικοφ διαλόγου όπωσ: θ ωτϊχεια, τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα, ο ςεβαςμόσ τθσ ετερότθτασ κά. Δεφτερον, τα ςθμεία ςτα οποία αποκλίνουν τα 
κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ και του Κορανίου δφνανται να αποτελζςουν αωετθρία για τθν ανάπτυξθ και 
τθν καλλιζργεια διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςτθν εκπαίδευςθ. Τρίτον, θ διεξαγωγι διαπολιτιςμικοφ 
διαλόγου ςτον άξονα των κορυωαίων κειμζνων του χριςτιανιςμοφ και του ιςλαμιςμοφ μπορεί, υπό 
προχποκζςεισ, να αποωζρει ποικίλα οωζλθ, τόςο για τον γθγενι, όςο και για τον μεταναςτευτικό – 
προςωυγικό πλθκυςμό, πζρα από το εκπαιδευτικό και ςε ζτερα επίπεδα τθσ κοινωνικισ ηωισ. Καταλθκτικά, 
τα κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ και του Κορανίου δφνανται να λειτουργιςουν, υπό οριςμζνεσ 
προχποκζςεισ, ωσ μζςα προαγωγισ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου ςτθν εκπαίδευςθ ςτον ευρωπαϊκό και 
όχι μόνο χϊρο. 

 

Κακοφρου Χρόνθ Γεωργία                                                                                                                      
«Κάρμεν» - Αγαπθμζνθ των παιδιϊν 

Το «Ταξίδι προσ το Κζντρο Ρολιτιςμοφ Μδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ» (ΚΡΛΣΝ) υπιρξε ζνα εξαιρετικά επιτυχζσ 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ςτόχευε ςτθ γνωριμία του ευρζοσ κοινοφ με το ζργο και τθ ωιλοςοωία 
του Λδρφματοσ. Θ Σπάρτθ υπιρξε ζνασ από τουσ είκοςι τρεισ διμουσ που ςυνεργάςτθκαν ςτο πρόγραμμα με 
ωορζα υλοποίθςθσ τθν Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ Σπάρτθσ-Ραράρτθμα τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ, το 
ΚΡΛΣΝ, τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ και τον οργανιςμό Futura Library. Στο πλαίςιο του 
προγράμματοσ τα παιδιά (και οι περιςςότεροι από τουσ ενιλικεσ), για πρϊτθ ωορά, είχαν τθν ευκαιρία να 
παρακολουκιςουν τθν «Κάρμεν» του Ηωρη Μπιηζ από τθν «Ππερα τθσ Βαλίτςασ» τθσ Εκνικισ Λυρικισ 
Σκθνισ. Από τθν Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ, για τθν καλφτερθ προετοιμαςία του κοινοφ, ςχεδιάςτθκαν και 
υλοποιικθκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Από τα προγράμματα αυτά ςτθν ειςιγθςι μου κα παρουςιαςτοφν: Α. «Θ 
Κάρμεν προςκεκλθμζνθ ςτο Γεράκι» (τάξεισ Α, Β, Γ και Δ, Ε, ΣΤ του Δθμοτικοφ) που ςτόχευε ςτθ γνωριμία 
των παιδιϊν με τθν «Κάρμεν» μζςα από τθ μουςικι, τθν αωιγθςθ, τθ ςκθνοκεςία-ςκθνογραωία, τον δικό 
τουσ ςυναιςκθματικό κόςμο, αλλά κι αυτόν των θρϊων. Β. «Ο κόςμοσ των ςυναιςκθμάτων» (τάξεισ Γ, Δ και 
Ε του Δθμοτικοφ). Στόχοσ, τα ςυναιςκιματα που ανιχνεφτθκαν και προςδιορίςτθκαν με τεχνικζσ του 
δράματοσ όπωσ: «ο ρόλοσ ςτον τοίχο», ο «αυτοςχεδιαςμόσ», θ «παγωμζνθ εικόνα» και θ «δθμιουργικι 
κίνθςθ». Γ. Σφντομεσ αναωορζσ ςτθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα των νθπίων και των μακθτϊν/μακθτριϊν 
του Λυκείου. 

 

Καλαβριϊτθ Αρετι                                                                                                                                    
Τα κρθςκευτικά μνθμεία και οι ιεροί τόποι ςτθ χϊρα μασ, ωσ πόλοι ζλξθσ των μακθτϊν  

για τθν ανάπτυξθ ενόσ μακθτικοφ τουριςμοφ κρθςκειολογικοφ ενδιαωζροντοσ 

Θ ελλθνικι κοινωνία χαρακτθρίηεται για τθ κρθςκευτικότθτα, τθ βακιά πίςτθ και τθν αωοςίωςθ ςτον Κεό, 
διατθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ Ορκοδοξίασ, υποβοθκοφμενθ από τθν εκπαίδευςθ, μζςω του μακιματοσ των 
Κρθςκευτικϊν. Χιλιάδεσ βυηαντινζσ εκκλθςίεσ, αμζτρθτα ξωκλιςια, μοναςτιρια και ιεροί τόποι, είναι 
ςτοιχεία που προκαλοφν δζοσ ςτουσ επιςκζπτεσ και γίνονται πόλοι ζλξθσ ςε αυτοφσ και ιδιαίτερα ςε 
μακθτζσ. Ο τομζασ του μακθτικοφ τουριςμοφ είναι ζνασ βαςικόσ πόλοσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
τουριςτικισ βιομθχανίασ και θ μακθτιϊςα νεολαία κεωρείται μία από τισ ςθμαντικότερεσ αναπτυςςόμενεσ 
τουριςτικζσ αγορζσ, που μπορεί να λειτουργιςει ενιςχυτικά ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Θ ομαδικι 
δραςτθριότθτά τουσ ενκαρρφνει τθν καλφτερθ ανάπτυξθ ικανοτιτων, που ςχετίηονται με τθ ςκζψθ, τθν 
ομιλία και τθ ςυνεργαςία, κακϊσ θ κρθςκεία είναι ςθμαντικι πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και παράγοντασ 
που δρα καταλυτικά ςτθ ςυμπεριωορά και ςτθ ςτάςθ ηωισ του ανκρϊπου. Κατά τθν επίςκεψθ των 
μακθτϊν ςε κρθςκευτικά μνθμεία και ιεροφσ τόπουσ, κα πρζπει να ενκαρρφνονται να εξερευνιςουν είτε 
μόνοι τουσ είτε χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ, αλλθλεπιδρϊντασ κοινωνικά με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και με 
τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ωσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μακθτικοφ τουριςμοφ 
κρθςκειολογικοφ ενδιαωζροντοσ, μποροφν να κεωρθκοφν: α) θ ανάγκθ των μακθτϊν να ηιςουν μια 
αυκεντικι εμπειρία, εντάςςοντασ τουσ εαυτοφσ τουσ ςε πνευματικζσ και πολιτιςτικζσ παραδόςεισ, που 
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ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνουσ ιεροφσ τόπουσ, β) θ ανάδειξθ ενόσ διαωορετικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ, 
γ) θ αναγνϊριςθ του ρόλου, του οποίου θ κρθςκεία και θ πνευματικότθτα μποροφν να διατθριςουν τισ 
παραδόςεισ και τον πολιτιςμό. Τα μνθμεία τθσ ελλθνικισ Ορκοδοξίασ και οι ιεροί τόποι, είναι αναπόςπαςτα 
τμιματα τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και μποροφν να αποτελζςουν πόλουσ ζλξθσ των μακθτϊν, 
κακϊσ οι λόγοι ενδιαωζροντόσ τουσ είναι θ βακφτερθ γνϊςθ των παραδόςεων, του πολιτιςμοφ και θ 
ςφνδεςι τουσ με τθ κρθςκεία.  

 

Καλζμθσ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                                      
Θ αξιοποίθςθ τθσ  εικονικισ πραγματικότθτασ ωσ εναλλακτικι διδακτικι προςζγγιςθ 

Θ εικονικι πραγματικότθτα αποτελεί μια πρόςωατθ ςχετικά ανακάλυψθ, θ οποία όχι μόνο ζχει καταωζρει 
να επθρεάςει ςε αρκετά μεγάλο βακμό τθν κακθμερινότθτα και τισ επιςτιμεσ, αλλά πολφ περιςςότερο 
ωαίνεται ότι ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για περαιτζρω αξιοποίθςι τθσ ςτο μζλλον. Θ νζα τάςθ που 
ωαίνεται να επικρατεί, ζχοντασ ωσ βαςικό εκπρόςωπό τθσ τθν εικονικι πραγματικότθτα, είναι θ 
αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-υπολογιςτι. Μζχρι τϊρα δινόταν περιςςότερο βάςθ ςτθν εξζλιξθ και βελτίωςθ 
των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων˙ πλζον θ προςοχι των ερευνθτϊν ςτρζωεται ςτθν επικοινωνία του 
ανκρϊπου με τον υπολογιςτι. Μελετϊντασ μάλιςτα τθ ςφγχρονθ βιβλιογραωία, ωαίνεται  πωσ είναι πλζον 
ευρζωσ αποδεκτό από τθν ερευνθτικι κοινότθτα, ότι θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ κα είναι πολφ μεγαλφτερθ 
και ουςιαςτικότερθ αν δοκεί βάςθ ακριβϊσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ υπολογιςτι και ανκρϊπου. Ζνασ από τουσ 
βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ των εννοιϊν τθσ εικονικισ 
πραγματικότθτασ γενικά και πιο ςυγκεκριμζνα των εικονικϊν κόςμων, των εικονικϊν περιβαλλόντων και 
των εικονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ. Αωοφ προχωριςουμε ςε μια αναλυτικι περιγραωι των όρων 
αυτϊν, κα αςχολθκοφμε με το πϊσ ςχετίηεται θ εικονικι πραγματικότθτα με τθν εκπαίδευςθ και κα 
προτείνουμε διάωορεσ εωαρμογζσ τθσ, οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ για 
μια πιο ενδιαωζρουςα, κινθτοποιθτικι και ςωαιρικι διαδικαςία μάκθςθσ. Τζλοσ, κα ςυηθτθκοφν και κα 
παρουςιαςτοφν προτάςεισ αξιοποίθςισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ των προςωφγων μακθτϊν.  

 

Καμπάνθ Φανι                                                                                                                                                                
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λςτορικοφ Μουςείου Κριτθσ.  

Ρολυωωνικζσ «αωθγιςεισ». Από το παρελκόν, ςτο παρόν και το μζλλον 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λςτορικοφ Μουςείου Κριτθσ ςχεδιάηονται με βάςθ δφο παιδαγωγικοφσ 
άξονεσ· ότι αωενόσ δεν προςλαμβάνουν όλοι οι μακθτζσ τθ γνϊςθ με τον ίδιο τρόπο και αωετζρου, πωσ για 
τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου χρειάηεται θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον τουσ. Με αυτι 
τθν αωετθρία, επομζνωσ, προςπακοφμε ςε ζναν «άτυπο» εκπαιδευτικό ωορζα όπωσ είναι το Μουςείο, να 
δθμιουργοφμε πλοφςιεσ εμπειρίεσ μάκθςθσ, παροτρφνοντασ τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν πολλζσ και 
διαωορετικζσ αιςκιςεισ προκειμζνου να εξερευνιςουν με ωανταςία τον πλοφτο τθσ πολιτιςμικισ μασ 
κλθρονομιάσ. Τα εκπαιδευτικά μασ προγράμματα ςτοχεφουν ςτο να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ ςτουσ 
μακθτζσ ζτςι ϊςτε να αναπτφξουν πολλζσ και διαωορετικζσ δεξιότθτεσ, να ενιςχφςουν τθ δθμιουργικότθτα 
τουσ, να ενδυναμϊςουν τθν παρατθρθτικότθτα τουσ, να προωκιςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθν ομαδικι 
ςυμμετοχι. Στόχοσ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων είναι να αποτελζςει ζναν ζγκυρο και 
δθμιουργικό ςφνδεςμο ανάμεςα ςτισ πλοφςιεσ ςυλλογζσ του Μουςείου και ςτθ μοναδικότθτα του κάκε 
μακθτι. Κεμελιϊδθσ επιδίωξθ παραμζνει να ερμθνεφςουμε και να ηωντανζψουμε με τρόπο εφλθπτο όλα 
όςα υπάρχουν πίςω από τισ βιτρίνεσ του Μουςείου και να αναδείξουμε τισ εποχζσ, τουσ πολιτιςμοφσ, τισ 
ιδζεσ και τα πρόςωπα που ςυνδζονται με αυτά, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα γόνιμο ζδαωοσ για να 
καρποωοριςει θ ςπίκα τθσ γνϊςθσ ςε κάκε μακθτι. 
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Καμποφρμαλθ Λωάννα, Λαηαράκθ Φανι                                                                       
Αποτελεςματικζσ γνωςτικζσ και ψυχοκοινωνικζσ πρακτικζσ ςε μια πολυπολιτιςμικι  

τάξθ δθμοτικοφ ςχολείου 

H διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςφμωωνα με τουσ Banks και Banks (2004) ορίηεται ωσ θ επιςτιμθ που ζχει ωσ 
ςτόχο να δθμιουργιςει ίςεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ που προζρχονται από διαωορετικζσ 
ωυλετικζσ, εκνικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ομάδεσ και κυρίωσ να βοθκιςει όλουσ τουσ μακθτζσ να 
αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ κακϊσ και να αναπτφξουν ςτάςεισ που κα τουσ επιτρζψουν να 
λειτουργιςουν αποτελεςματικά ςτα πλαίςια μιασ πολυπολιτιςμικισ και δθμοκρατικισ κοινωνίασ και να 
αλλθλεπιδροφν, διαπραγματεφονται και επικοινωνοφν με άτομα από διαωορετικζσ ομάδεσ. Επιδιϊκει να 
αναδιαρκρϊςει το πολιτιςμικό και πολιτικό ςυγκείμενο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και αυτόσ είναι ο λόγοσ 
που εωαρμόηονται γνωςτικζσ και ψυχοκοινωνικζσ προςεγγίςεισ ϊςτε να επιτευχκοφν ευρφτερεσ 
μεταρρυκμίςεισ ςτο ςχολικό περιβάλλον και να καλλιεργθκοφν διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Οι εκπαιδευτικοί 
που εργάηονται ςε ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον, οωείλουν να υλοποιοφν προγράμματα ςπουδϊν και 
εναλλακτικζσ καινοτόμουσ πρακτικζσ που κα προωκοφν τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, εςτιάηοντασ ςτθν 
καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ, τθ διδαςκαλία των γλωςςϊν καταγωγισ, τθ μακθματικι, 
εικαςτικι, κεατρικι και μουςικι εκπαίδευςθ και γενικότερα τθν καλλιζργεια διαπολιτιςμικισ ςχολικισ 
κουλτοφρασ. Στο πλαίςιο λοιπόν τθσ διαχείριςθσ μιασ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ ο ςτόχοσ είναι να εμπλακοφν 
όλοι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ, όλα τα ςχολεία και οι κοινότθτεσ 
με κφριο ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των παιδιϊν, ϊςτε να αντιμετωπίηουν τισ ποικίλεσ ανιςότθτεσ που μπορεί 
να ςυναντιςουν ςτθ ηωι τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα με τθν εωαρμογι των εν λόγω δραςτθριοτιτων, 
επιδιϊκεται: 
• θ ανάπτυξθ κριτικισ αντίλθψθσ των ποικίλων παραδοχϊν που επικρατοφν ςε κάκε κοινωνία, άλλα και 
γενικότερα θ κριτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 
• θ καλλιζργεια δεξιοτιτων αποτελεςματικισ επικοινωνίασ,  
• θ ενκάρρυνςθ κετικϊν ςχζςεων και ςυμπεριωορϊν,  
• θ εωαρμογι τεχνικϊν επίλυςθσ ςυγκροφςεων ςτον χϊρο του ςχολείου,  
• ο εντοπιςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που προκφπτουν από κάκε μορωι 
αποκλειςμοφ ι διάκριςθσ και 
• θ αποτελεςματικι εμπλοκι ςτα μακιματα τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
 

 

Κανάλε Λωάννα-Μαρία                                                                                                                                     
« Ζνασ ηωγράωοσ, μα ποιοσ ηωγράωοσ;»: Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα ςτα πλαίςια πρακτικισ άςκθςθσ ςτο 

ετιςιο επιμορωωτικό πρόγραμμα: «Μουςείο, ςχολείο και εκπαίδευςθ» 

Το μουςείο βοθκάει τθν είςοδο των παιδιϊν ςτθν τζχνθ, κακϊσ τουσ προςωζρει τθ δυνατότθτα να ζρκουν 
ςε άμεςθ επαωι με ζργα τζχνθσ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςυμβάλλουν ςε αυτι τθ διαδικαςία. Με τισ 
κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, προςωζρουν ςε διάωορεσ ςχολικζσ ομάδεσ τθ χαρά τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ ζκωραςθσ. Το Μουςείο Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΛΣΥ διεξάγει ζνα 
ετιςιο επιμορωωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μουςείο, ςχολείο και εκπαίδευςθ». Στα πλαίςια του 
πρακτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: 
«Ζνασ ηωγράωοσ, μα ποιοσ ηωγράωοσ;». Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα προςαρμόςτθκε για παιδιά θλικίασ 4 
ι 5 χρόνων. Αξιοποιικθκαν δφο από τισ οροωογραωίεσ που βρίςκονται ςτο μουςείο. Οι οροωογραωίεσ 
αυτζσ ονομάηονται: «Αλλθγορικι μορωι («Θ Μετριοπάκεια;») και «Κερδϊοσ Ερμισ». Σκοπόσ του 
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ιταν να ζρκουν τα παιδιά ςε επαωι με τθν τζχνθ των εικαςτικϊν. Βαςικοί 
ςτόχοι του ιταν να δοκεί ςτα παιδιά θ ευκαιρία να εκωράςουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ για τα 
ςυγκεκριμζνα ζργα τζχνθσ, να ενιςχυκεί θ παρατθρθτικότθτα τουσ, να ενκαρρυνκεί θ ενεργθτικι 
ςυμμετοχι τουσ και θ αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν μεταξφ τουσ. Οι δραςτθριότθτεσ οργανϊκθκαν με τζτοιο 
τρόπο, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςτα παιδιά να ψυχαγωγθκοφν μζςα ςτον χϊρο του μουςείου. Θ 
αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ζγινε από τα ίδια τα παιδιά, μζςω μίασ δραςτθριότθτασ προςαρμοςμζνθσ 
ςτισ ικανότθτεσ τουσ.  
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Κανάρθ Χαρίκλεια, Βικάτου Ολυμπία, Γαβρίνα Διμθτρα                                                                  
Διευρφνοντασ τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και τθν κοινωνικι ςυμμετοχι ατόμων με αναπθρία ςε χϊρουσ 

πολιτιςμοφ 

H εξάλειψθ κοινωνικϊν διακρίςεων και θ ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτον πολιτιςμό και ςε όλουσ 
τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ όλων των ανκρϊπων είναι ηθτοφμενο ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ με 
ζμωαςθ ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ειδικότερα, για τα άτομα με αναπθρία θ διαςωάλιςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον πολιτιςμό και θ ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι και πολιτιςτικι 
ηωι είναι ηθτιματα που απαςχολοφν διεκνϊσ ποικίλουσ ωορείσ και εκωράηονται μζςα από ςχετικζσ 
πολιτικζσ και πρακτικζσ. Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται το παράδειγμα προςζγγιςθσ τθσ Εωορείασ 
Αρχαιοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ και Λευκάδοσ και ωορζων ατόμων με αναπθρία ςτο Μεςολόγγι, όπωσ το 
Εργαςτιρι Ειδικισ Επαγγελματικισ Αγωγισ και Αποκαταςτάςεωσ- Κζντρο Διθμζρευςθσ-Θμεριςιασ 
Φροντίδασ για άτομα με αναπθρίεσ «Ραναγία Ελεοφςα» και ο Σφλλογοσ ΑμεΑ Γονζων και Φίλων 
«Θλιαχτίδα» με ςκοπό τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ τθσ περιοχισ. Θ ςπονδυλωτι αυτι δράςθ πραγματοποιικθκε τον Μάιο του 2018 ςτο πλαίςιο τθσ 
επετειακισ επικοινωνιακισ δράςθσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Ρράςινεσ Ρολιτιςτικζσ 
Διαδρομζσ» και περιλάμβανε τισ ακόλουκεσ ωάςεισ: α. επιμορωωτικό πρόγραμμα για κζματα αναπθρίασ 
και προςβαςιμότθτασ του προςωπικοφ των μουςείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Εωορείασ 
Αρχαιοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ και Λευκάδοσ, β. προςζγγιςθ των ωορζων ατόμων με αναπθρία και 
ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ περιοχισ, και γ. υλοποίθςθ 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Ρερπατϊντασ ςτο Κάςτρο τθσ Κυρα ινθσ» ςτουσ αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ τθσ Ρλευρϊνασ. Θ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ δράςθσ αυτισ ανζδειξε ότι θ διεπιςτθμονικι 
ςυνεργαςία, θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ διαωορετικϊν ωορζων, θ ενθμζρωςθ ςε κζματα αναπθρίασ, θ 
ςφηευξθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ και οι αλλαγζσ ςτθ ωιλοςοωία και τθ λειτουργία διαωορετικϊν 
ωορζων και κεςμϊν τθσ κοινωνίασ είναι βαςικοί άξονεσ για τθν προάςπιςθ του δικαιϊματοσ όλων των 
ανκρϊπων ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον πολιτιςμό, τθ διεφρυνςθ των εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν 
εμπειριϊν ατόμων με αναπθρία και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

 

Κανδαράκθσ Ανδρζασ                                                                                                                              
Ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων μάκθςθσ ςε μακθτζσ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ ι/και ΔΕΡ-Υ μζςα 

από τθ χριςθ ωορθτϊν υπολογιςτικϊν μθχανϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 

Στθν ψθωιακι εποχι του 21ου αιϊνα ο άνκρωποσ ζχει βρεκεί να ταξιδεφει ςε ζνα αχανζσ τεχνικό/ψθωιακό 
περιβάλλον. Οι νζεσ ςυνκικεσ τθσ τεχνολογίασ απαιτοφν από αυτόν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι απόωαςθ 
διαγραωισ από τθ μνιμθ τθσ ξεπεραςμζνθσ πλθροωορίασ, τθ διαρκι ανανζωςθ των γνϊςεων και τθν 
ταχφτατθ προςαρμογι του ςε ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ καταςτάςεισ. Το πλαίςιο αυτό ωυςικό είναι να 
απαιτεί και εν τζλει να οδθγεί ςε ζναν ςφγχρονο τρόπο μάκθςθσ. Θ γνϊςθ ωαίνεται να είναι κατανεμθμζνθ 
ςε ζνα δίκτυο ςυνδζςεων μεταξφ ποικίλων πλθροωοριϊν και θ μάκθςθ μπορεί να εκλθωκεί ωσ θ 
δυνατότθτα ςυςχζτιςθσ, καταςκευισ και διάςχιςθσ των ςυγκεκριμζνων πλθροωοριακϊν δικτφων. Στθν 
ειςιγθςι μασ ςυνδυάηονται ςτοιχεία των κεωριϊν μάκθςθσ τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ (Μοντζλο 
Επεξεργαςίασ των Ρλθροωοριϊν) *1,2+ και του κονεκτιβιςμοφ *3+. Στα ςτοιχεία αυτά ςτθριηόμαςτε και 
παρουςιάηουμε εκπαιδευτικζσ εωαρμογζσ του iPad που καλλιεργοφν τθν κριτικι ςκζψθ και αναπτφςςουν 
τισ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν που ωοιτοφν ςε ςυνθκιςμζνεσ ςχολικζσ τάξεισ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (με ι χωρίσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ ι/και ΔΕΡ-Υ). Επίςθσ 
προτείνονται ςφγχρονα μοντζλα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ όπου οι ωορθτζσ υπολογιςτικζσ μθχανζσ 
εντάςςονται ομαλά και με αςωαλι τρόπο ςτο κακθμερινό ςχολικό πρόγραμμα.  

 

Κανζλλου Αντιγόνθ                                                                                                                                                
Θ διατροωικι αγωγι ςε παιδιά πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν 

Το αντικείμενο του παρόντοσ πονιματοσ είναι θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ με ςτόχο τθ διατροωικι 
αγωγι των παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (6 ζωσ 7 ετϊν) μζςα από τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Θ δθμιουργία 
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του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν κατανόθςθ και τθ διδαχι, εκ μζρουσ των μακθτϊν, τθσ 
υγιεινισ διατροωισ μζςα από τθν παραγωγι τζχνθσ (ηωγραωικι, γλυπτικι, κολλάη) και μζςα από τθν 
επαωι τουσ με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Οι επιμζρουσ ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ αωοροφν τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα αγωγισ υγείασ και τζχνθσ, τθν καλλιζργεια των καλλιτεχνικϊν 
δεξιοτιτων και τθσ δθμιουργικισ ωανταςίασ των μακθτϊν, τθν επαωι τουσ με τθν ελλθνικι πολιτιςμικι 
κλθρονομιά, τθ γνωριμία με το μουςείο ωσ χϊρο μάκθςθσ, τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν κοινωνικι ηωι, 
αλλά και τθν καλλιζργεια γενικότερων δεξιοτιτων απαραιτιτων για τθ δια βίου μάκθςθ. Το υλικό που 
προτείνεται για τθ διατροωικι αγωγι των παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν 
είναι ςχεδιαςμζνο για τθν περάτωςι του ςτο ςφγχρονο Δθμοτικό Σχολείο κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ 
ϊρασ «Ευζλικτθ Ηϊνθ» από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Ο ςχεδιαςμόσ του ςτθρίχτθκε πρωτίςτωσ ςτισ αρχζσ 
τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και ςτθ μζκοδο Project, ςτθν παιδαγωγικι κεωρία του κονςτρουκτιβιςμοφ, ςτθ 
κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner αξιοποιϊντασ παράλλθλα τθ μουςειοπαιδαγωγικι 
μζκοδο. Οι δραςτθριότθτεσ υποςτθρίηουν επίςθσ τθν ομαδοςυνεργατικι διαδικαςία μάκθςθσ και τθν 
ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ μζςα από τον διάλογο και τθν ψυχαγωγία. 

  

Κανελλοποφλου Ευρυδίκθ-Μαρία, Δάρρα Μαρία 
Δυςκολίεσ και προχποκζςεισ αποτελεςματικισ εωαρμογισ τθσ μελζτθσ μακιματοσ (lesson study) ςτο 

πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι, μζςω τθσ ανάλυςθσ 26 ερευνϊν από τθν Ελλάδα και τον διεκνι χϊρο 
οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (2008-2018), να διερευνιςει τισ 
δυςκολίεσ και τισ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ εωαρμογισ τθσ μελζτθσ μακιματοσ (lesson study) ςτο 
πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ. Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, ωσ κυριότερεσ δυςχζρειεσ αναωορικά με τθν εωαρμογι 
τθσ μελζτθσ μακιματοσ καταγράωονται θ πίεςθ του χρόνου, ο ωόρτοσ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν, το 
άγχοσ που απορρζει από τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ των ςυναδζλωων τουσ, θ υωιςτάμενθ 
εξεταςιοκεντρικι κουλτοφρα, οι ελλείψεισ ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι, κακϊσ και οι επαγγελματικζσ 
ςυγκροφςεισ. Ραράλλθλα, ςτισ πιο ςθμαντικζσ δυςκολίεσ για τθν εωαρμογι τθσ διαωοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ περιλαμβάνονται ο αυξθμζνοσ χρόνοσ προετοιμαςίασ των εκπαιδευτικϊν για τθν εωαρμογι 
τθσ, θ ωφςθ τθσ ίδιασ τθσ προςζγγιςθσ ωσ ιδιαίτερα απαιτθτικισ και επίπονθσ διαδικαςίασ και ωσ 
πολφπλοκθσ εκπαιδευτικισ ςτρατθγικισ, θ ζλλειψθ χρόνου και τθσ απαιτοφμενθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ, 
κακϊσ και θ μθ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τα διακζςιμα εργαλεία για τθν πραγματοποίθςι τθσ. 
Επιπρόςκετα, ωσ ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ εωαρμογισ τθσ μελζτθσ μακιματοσ 
καταγράωονται ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ του ερευνθτικοφ μακιματοσ βαςιηόμενοσ ςτισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν και θ ειλικρινισ και ουςιαςτικι ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ, 
ςτισ ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ εωαρμογισ τθσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 
περιλαμβάνονται θ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι μζκοδο, θ υποςτιριξι 
τουσ από το διοικθτικό προςωπικό, ο προγραμματιςμόσ, θ ενθμζρωςθ και πρακτικι εξάςκθςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι διαωοροποίθςθ, θ επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ, θ επιμόρωωςι τουσ, θ 
αλλαγι του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, κακϊσ και θ φπαρξθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ μακθτϊν 
ανά τάξθ. Τζλοσ, προκφπτει ανάγκθ για περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ και ςτισ δφο βακμίδεσ 
εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 

Κανταρτηι Ευαγγελία, Στοωόροσ Κϊςτασ, Λαμπαδαρίδου Ζλλθ 
Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουςείων: Το παράδειγμα του Μουςείου Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ. 

Στθ ςθμερινι εποχι δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον εκπαιδευτικό ρόλο των Μουςείων, κακϊσ τα Μουςεία 
αποτελοφν ωορζα μθ τυπικισ μάκθςθσ και με τα εκκζματα, τισ δράςεισ και ειδικότερα τα εκπαιδευτικά 
τουσ προγράμματα προςωζρουν καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ. Στισ βαςικζσ τουσ  δραςτθριότθτεσ 
περιλαμβάνεται θ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων μζςω των οποίων προςωζρεται 
μια νζα μουςειακι εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διευκολφνουν τθν επίτευξθ ςτόχων του 
αναλυτικοφ προγράμματοσ, ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ωανταςίασ, τθσ ιςτορικισ 
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ςκζψθσ και κριτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν. Το Μουςείο Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ ζχει κζςει ωσ 
βαςικό ςτόχο τθν προςωορά δθμιουργικϊν και βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για παιδιά, 
οικογζνειεσ, και μακθτικό κοινό ςτα οποία ακολουκείται πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ. Τα εκπαιδευτικά 
του προγράμματα ςχεδιάηονται από διεπιςτθμονικι ομάδα, είναι ςτοχευμζνα για το κοινό ςτο οποίο 
απευκφνονται, χρθςιμοποιοφν βιωματικζσ και ανακαλυπτικζσ μεκόδουσ προςωζροντασ νζουσ τρόπουσ 
προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ και τθσ ιςτορίασ ενκαρρφνοντασ τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν τθ ωανταςία 
και τθ δθμιουργικότθτά τουσ. Στθν παρουςίαςθ αυτι κα παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ και θ 
μεκοδολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Μουςείου Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ μζςα από 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 

 

Καντιμοίρθ Ραρκζνα, Δάρρα Μαρία 
Αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν 

εωαρμογι διαδικαςιϊν διαςωάλιςισ τθσ ςτα ςχολεία 

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων και των ςτάςεων 
εκπαιδευτικϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ ςχετικά με τθν κοινωνικι 
δικαιοςφνθ και τθν εωαρμογι διαδικαςιϊν διαςωάλιςισ τθσ ςτα ςχολεία. Θ ζρευνα διεξιχκθ τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 2018 με τθ μζκοδο τθσ ποιοτικισ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και δείγμα τθσ 
αποτζλεςαν 15 εκπαιδευτικοί ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Από τα αποτελζςματα 
τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι θ μεγάλθ πλειοψθωία των ςυμμετεχόντων κεωρεί τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 
ζννοια ςυναωι με τθν επίλυςθ προβλθμάτων που απορρζουν από τισ κοινωνικζσ αδικίεσ, οι οποίεσ 
δυςκολεφουν τον βίο ατόμων και ομάδων και απειλοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι. Ραράλλθλα, κανζνασ από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν αναωζρκθκε ςτα ςτερεότυπα που δθμιουργοφνται από τον πολιτιςμικό 
επεκτατιςμό που περιλαμβάνει τθν κυριαρχία και τθν επικράτθςθ τθσ κουλτοφρασ τθσ κυρίαρχθσ 
κοινωνικισ ομάδασ. Σχετικά με τισ ομάδεσ τισ οποίεσ αωορά θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, θ ςυντριπτικι 
πλειοψθωία των ερωτθκζντων απάντθςε ότι ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ετερότθτασ μζςα από το πρίςμα 
τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ περικλείει τθν αποδοχι και τον ςεβαςμό προσ τθν ποικιλία ωυλϊν και εκνϊν 
κυρίωσ. Μικρότερο ποςοςτό τθ ςυνδφαςε με άτομα χαμθλότερθσ κοινωνικοοικονομικισ κζςθσ, μειωμζνων 
ωυςικϊν ικανοτιτων, διαωορετικϊν κρθςκευτικϊν ι πολιτικϊν πεποικιςεων και άλλων ιδεολογιϊν ι με 
τουσ ομά. Αναωορικά με τθ ςθμαςία που οι εκπαιδευτικοί προςδίδουν ςτθ διαςωάλιςθ τθσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ ςτα ςχολεία, θ ςυντριπτικι πλειοψθωία των ερωτθκζντων τάχκθκε υπζρ αυτισ, διότι κεωροφν 
ότι θ μζριμνα αυτι κα διαμορωϊςει ζνα υγιζσ ςχολικό περιβάλλον, χωρίσ αδικίεσ και ανιςότθτεσ. Επίςθσ, θ 
πλειοψθωία των ερωτθκζντων δεν ιταν ςε κζςθ να ςκεωτεί αβίαςτα δράςεισ που κα μποροφςαν να 
αμβλφνουν τθν περικωριοποίθςθ και να καλλιεργιςουν το αίςκθμα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ςε όλο το 
ωάςμα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων που αναπτφςςονται εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Τζλοσ, 
διαπιςτϊκθκε θ ελλιπισ ενθμζρωςι τουσ για τα προγράμματα και τισ δράςεισ που μποροφν να 
προςδϊςουν ςτο ςχολείο ζναν κοινωνικά δίκαιο προςανατολιςμό, κακϊσ και θ ελλιπισ ςτιριξι τουσ από 
το Υπουργείο Ραιδείασ.  

 

Κάντηου Νίκθ, Νικολοφδθ Τριανταωυλλιά, Τςοφτςουβα Μαρία                                                       
 Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ (Αrtful Τhinking): 

Στρατθγικζσ παρατιρθςθσ ζργων τζχνθσ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Οι Τζχνεσ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν, κακϊσ υποςτθρίηουν τθν 
καλλιτεχνικι ζκωραςθ, προτάςςουν τθ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ, κινθτοποιοφν τθν επικυμία του για 
ζρευνα και δθμιουργία, αναπτφςςουν τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ του και διαμορωϊνουν τισ αξίεσ, τισ 
ςτάςεισ και τισ ςυμπεριωορζσ του. Στθν κατεφκυνςθ αυτι κινείται ο Ζντεχνοσ Συλλογιςμόσ (Artful Thinking). 
Ρρόκειται για προςζγγιςθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Project Zero τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Harvard, ςε ςυνεργαςία με το Traverse City, Michigan Area Public Schools (TCAPS), θ οποία 
προωκεί τθ ςυςτθματικι χριςθ ζργων τζχνθσ, ωωτογραωιϊν, αντικειμζνων, ϊςτε να εξυπθρετοφνται οι 
μακθςιακοί ςτόχοι που κζτουν οι εκπαιδευτικοί ι άλλοι επαγγελματίεσ που αςχολοφνται με τον Ρολιτιςμό 
και να καλλιεργείται θ ςτοχαςτικι διάκεςθ των παιδιϊν. Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα παρουςιαςτοφν 
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ςτοχαςτικζσ διακζςεισ του Ζντεχνου Συλλογιςμοφ με τισ αντίςτοιχεσ ρουτίνεσ ςκζψθσ, όπωσ εωαρμόςτθκαν 
ςε εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςκοπό να εμβακφνουν ςτθ μελζτθ τθσ αιςκθτικισ 
εμπειρίασ μζςω τθσ ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ και κριτικισ ανάλυςθσ ζργων τζχνθσ. 

 

Καππάτου Αναςταςία                                                                                                                                         
Το δικό μασ μουςείο 

Με αωορμι τθν περιδιάβαςι μασ ςτθν ιςτορία των αρχαίων χρόνων ςτθν Δϋ Δθμοτικοφ κα 
δθμιουργιςουμε τα αντιπροςωπευτικότερα ζργα τζχνθσ τθσ εκάςτοτε χρονικισ περιόδου. Για παράδειγμα 
κα ωιλοτεχνιςουμε διάωορα είδθ αγγείων τθσ γεωμετρικισ εποχισ, όπωσ λθκφκουσ, κρατιρεσ, πινάκια 
κ.α., διακοςμθμζνα με γεωμετρικά μοτίβα αλλά και μελανόμορωα- ερυκρόμορωα αγγεία χαρακτθριςτικά 
τθσ αρχαϊκισ εποχισ. Στθ ςυνζχεια, κα μελετιςουμε και κα καταςκευάςουμε δείγματα τθσ τζχνθσ τθσ 
εποχισ του χρυςοφ αιϊνα ςτθν Αρχαία Ακινα. Απϊτεροσ ςτόχοσ μασ είναι θ καταςκευι ενόσ μουςείου με 
δθμιουργίεσ των μακθτϊν, επιςκζψιμο ςτο κοινό και ςε άλλεσ ςχολικζσ τάξεισ με ξεναγοφσ τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ. Μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ να:  
- Εμπλουτίςουν τισ ιςτορικζσ τουσ γνϊςεισ με ςτοιχεία τζχνθσ αλλθλζνδετα με τα χαρακτθριςτικά τθσ 
εκάςτοτε χρονικισ περιόδου. 
- Συνειδθτοποιιςουν ότι θ τζχνθ διαμορωϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ των 
ανκρϊπων τθσ κάκε εποχισ. 
- Αςκθκοφν ςε δεξιότθτεσ λεπτισ κινθτικότθτασ, πλαςτικισ και ςχεδίου. 
- Καλλιεργιςουν τθ ωανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 
- Οικειοποιθκοφν το μουςείο ωσ ζνα χϊρο που κα ωιλοξενιςει τισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ. 
- Τονωκεί θ αυτοπεποίκθςι τουσ και να παρουςιάςουν με περθωάνεια τα εκκζματά τουσ ςτο κοινό. 
- Ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. 
Ζπειτα από τθν επεξεργαςία τθσ εκάςτοτε ενότθτασ ςτο εγχειρίδιο τθσ Λςτορίασ τθσ Δϋ Δθμοτικοφ, π.χ. 
Γεωμετρικά χρόνια, κα ακολουκεί ειδικι μνεία ςτθν τζχνθ τθσ εποχισ εκείνθσ. Κα προβάλλεται ειδικά 
διαμορωωμζνθ οπτικοακουςτικι παρουςίαςθ ςτουσ μακθτζσ που κα περιλαμβάνει τα ςθμαντικότερα ζργα 
τζχνθσ τθσ εποχισ και κα αναλφει τα χαρακτθριςτικά κακενόσ από αυτά. Οι μακθτζσ κα τα παρατθροφν και 
κα επιςθμαίνουν οι ίδιοι τα χαρακτθριςτικά του κάκε ζργου τζχνθσ. Στθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει το 
ςτάδιο τθσ καταςκευισ τουσ. 

 

Καραβοκφρθ Αγγελικι                                                                                                                                        
Θ αξιοποίθςθ των role playing games ςτθν παραγωγι ιςτοριϊν 

Θ ειςιγθςθ αυτι αποτελεί μία πρόταςθ αξιοποίθςθσ των παιχνιδιϊν ρόλων (role playing games, εν 
ςυντομία RPGs) ςτθ ςχολικι τάξθ. Τα RPG (αναωερόμαςτε ςε τφπου pen & paper role playing games και όχι 
ςε θλεκτρονικά) είναι παιχνίδια ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ παίηουν δθμιουργϊντασ ζναν ρόλο και 
αλλθλεπιδροφν μζςα από τθν αωιγθςθ, ωτιάχνοντασ ζτςι ιςτορίεσ. Οι ιςτορίεσ αποτελοφν ςυλλογικό 
δθμιοφργθμα και επιςτρατεφουν τθ ωανταςία, τθν εωευρετικότθτα, τθ δθμιουργικι ζκωραςθ, αλλά και τθν 
ομαδικι προςπάκεια από τα μζλθ του παιχνιδιοφ. Τα παιχνίδια RPG μποροφν να αξιοποιθκοφν με ζναν 
εκπαιδευτικό ςκοπό ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ τάξθσ τόςο για μικρότερα, όςο και για μεγαλφτερα παιδιά. 
Μποροφν να αποτελζςουν αωορμι για να εξερευνιςουν τα παιδιά τθ μαγεία τθσ καταςκευισ τθσ 
αωιγθςθσ και τθσ ταυτόχρονθσ βίωςθσ των ιςτοριϊν που ςυνδθμιουργοφν. Ακόμα, ενκαρρφνουν τα παιδιά 
να εξερευνιςουν τα όρια τθσ ωανταςίασ τουσ αλλά και των επιλογϊν τουσ, δίνοντασ τθν ευκαιρία για 
ενδοςκόπθςθ ςε ςχζςθ με τον εαυτό και τθν ομάδα. Στθν τάξθ μασ, τα παιχνίδια RPG ςυνδζκθκαν με 
δραςτθριότθτεσ αωιγθςθσ και ωιλαναγνωςίασ. Το ςκθνικό των RPGs το δανειςτικαμε από τθ ωανταςία 
μασ, από παραμφκια που διθγθκικαμε, από παιδικά βιβλία που επεξεργαςτικαμε και το αξιοποιιςαμε, 
τζλοσ, μζςα από δραςτθριότθτεσ προωορικισ αωιγθςθσ και δθμιουργικισ γραωισ. Οι δραςτθριότθτεσ που 
οργανϊςαμε αποτζλεςαν τθν αωορμι για μια δθμιουργικι εναςχόλθςθ με τθν αωιγθςθ ιςτοριϊν. Το 
ςθμαντικό ςε αυτζσ ιταν ότι τα παιδιά είχαν ζλεγχο ςτθν εξζλιξθ τθσ αωιγθςθσ, αωοφ θ αλλθλεπίδραςθ 
μζςα ςτθν ομάδα κακόριηε τθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ. Τα παραπάνω ςυνετζλεςαν επιπρόςκετα ςτθ 
δθμιουργία ενόσ κλίματοσ ςυνεργαςίασ, ομαδικότθτασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ των παιδιϊν τθσ τάξθσ. 



 
62 

 

Καραγιάννθ Αγνι, Βεργζτθ Μαρία                                                                                                  
Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο Λςτορικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ: Ραιδεία και Ρολιτιςμόσ 

Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει ενδεικτικά τθ δομι και ςτοχοκεςία εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Λςτορικοφ Μουςείου Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αυτά ζχουν 
διαμορωωκεί με βάςθ τον μουςειολογικό ςχεδιαςμό, τισ κεματικζσ ενότθτεσ των μόνιμων εκκζςεων και τον 
ευρφτερο παιδαγωγικό ρόλο του ςυγκεκριμζνου τοπικοφ μουςείου τθσ Κράκθσ. Στο κεωρθτικό μζροσ τθσ 
εργαςίασ, κα γίνει ςφντομθ αναωορά ςτθ δομι και λειτουργία του Λςτορικοφ Μουςείου Αλεξανδροφπολθσ. 
Στο εμπειρικό μζροσ κα ακολουκιςει θ παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, με εςτίαςθ ςτθ δομι, 
ςτουσ βαςικοφσ και επιμζρουσ ςτόχουσ, ςτουσ παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ ενόσ εκπαιδευτικοφ μουςειακοφ 
προγράμματοσ. Επίςθσ, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ςυνεδρίου με τίτλο ‘’Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: 
Σχολείο και Ρολιτιςμόσ’’, κα γίνει μία ςφντομθ αναωορά ςτθ ςχζςθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ, με 
αωορμι τθ ςφνδεςθ των εν λόγω μουςειακϊν προγραμμάτων με το Διακεματικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

 

Καραγιάννθ Σοωία                                                                                                                                             
Ο μεγάλοσ περίπατοσ τθσ Άλκθσ Ηζθ. Ζνα πρόγραμμα ωιλαναγνωςίασ 

Θ ανακοίνωςθ αωορά ζνα πρόγραμμα ωιλαναγνωςίασ που εκπονικθκε με τουσ μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ του 
14ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ακθνϊν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2017 – 2018. Οι μακθτζσ διάβαςαν 
κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ προγράμματοσ 3 βιβλία τθσ Άλκθσ Ηζθ, «Το καπλάνι τθσ βιτρίνασ», τον 
«Ψεφτθ παπποφ» και τθ «Μωβ ομπρζλα». Συηιτθςαν ςχετικά με αυτά, προβλθματίςτθκαν και επιδόκθκαν 
ςε διάωορεσ ωιλαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Χωρίςτθκαν ςε 4 ομάδεσ: οι «Δθμοςιογράωοι», οι 
«Εικαςτικοί», οι «Κριτικοί Λογοτεχνίασ» και οι «Θκοποιοί». Κάκε ομάδα είχε και μία αποςτολι. Οι 
«Δθμοςιογράωοι» όωειλαν να βρουν τα βιογραωικά ςτοιχεία τθσ Άλκθσ Ηζθ και να τα παρουςιάςουν ςτθν 
τάξθ. Επιπλζον, ζπρεπε να ςκεωτοφν και να καταγράψουν ερωτιςεισ που κα απθφκυναν ςτθ ςυγγραωζα. 
Οι «Εικαςτικοί» απεικόνιςαν διάωορεσ ςκθνζσ ι εξϊωυλλα από τα βιβλία, τα οποία παρουςίαςαν ςε μία 
ζκκεςθ. Οι «Κριτικοί Λογοτεχνίασ» όωειλαν να διαβάςουν και να παρουςιάςουν ςτθν τάξθ τα υπόλοιπα 
βιβλία τθσ Άλκθσ Ηζθ με κριτικι ματιά. Τζλοσ, οι «Θκοποιοί» δραματοποίθςαν κάποιεσ από τισ ςκθνζσ των 
βιβλίων που τουσ εντυπωςίαςαν περιςςότερο. Λδιαίτερο ενδιαωζρον αποτζλεςε θ παραγωγι ιςτοριϊν με 
πρωταγωνιςτζσ τουσ ιρωεσ τθσ Άλκθσ Ηζθ από όλουσ τουσ μακθτζσ. Στο τζλοσ του προγράμματοσ οι 
μακθτζσ ςυναντικθκαν με τθν αγαπθμζνθ ςυγγραωζα, ςυηιτθςαν μαηί τθσ, τθσ ζκαναν διάωορεσ 
ερωτιςεισ και γοθτεφτθκαν από τθν παρουςία τθσ. 

 

Καραγιϊργοσ Δθμιτρθσ                                                                                                                                   
Το ωανταςιακό ςτοιχείο ωσ προχπόκεςθ εδραίωςθσ ςυνειδθτϊν δθμοκρατικϊν ιδεϊν και εωαρμογισ 

εκπαιδευτικϊν λφςεων 

Το ωανταςιακό, ατομικό είτε ςυλλογικό, ζχει οριςκεί από τον Κορνιλιο Καςτοριάδθ, ωσ ζνα πλζγμα 
ςθμαςιϊν ιδανικισ προςζγγιςθσ αυτϊν των πραγμάτων – γεγονότων τα οποία είναι ςυνυωαςμζνα με ζνα 
ςφνολο ςυμβολικϊν-μυκικϊν ςτοιχείων που χαρακτθρίηουν και διαωοροποιοφν ζναν πολιτιςμό. Το 
ωανταςιακόδεν αναωζρεται ι αναπτφςςεται ςτθ ωανταςία αλλά ςε αυτό που απευκφνεται ςτθ ςυλλογικι 
μνιμθ θ οποία με τθ ςειρά τθσ κακορίηει το πλαίςιο του ωανταςιακοφ. Ονομάηουμε οριςμζνεσ ςθμαςίεσ 
ωανταςιακζσ επειδι δεν μποροφν να παραχκοφν λογικά οφτε μποροφν να ςυναχκοφν από τα πράγματα. 
Ρροζρχονται από τθ ωανταςία των ανκρϊπων / των κοινωνιϊν, του κοινωνικοφ ωανταςιακοφ. Κζςμιςθ 
είναι θ αποδοχι του ςυνολικοφ ωανταςιακοφ χωρίσ αυτό να προχποκζτει τθ νομοκζτθςι του, παρ’ όλ’ 
αυτά επιβάλλει – κακορίηει τρόπουσ, τόςο ςτο ςκζπτεςκαι όςο και ςτο δραν. Ρολλζσ ωορζσ ενδεχομζνωσ 
να ιςχφςει το αντίκετο. Με άλλα λόγια είναι θ νομοτζλεια του επζκεινα, όταν αυτι δεν τοποκετείται ςε 
χρόνο ενεςτϊτα αλλά ςε χρόνο ιςτορικό - ςυντελεςμζνο και αναωζρεται ςτθν αωομοιωτικι ιςτορικι μνιμθ 
των μελϊν τθσ κοινωνίασ που τθν απαρτίηουν. Θ λζξθ κζςμιςθ λοιπόν χρθςιμοποιείται με τθν ευρφτερθ 
δυνατι ζννοια του όρου για να ςυμπεριλάβει "όλα όςα, με ι χωρίσ τυπικι κφρωςθ, επιβάλλουν τρόπουσ 
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του δραν και του ςκζπτεςκαι". Στθν εποχι μασ, θ οποία μπορεί να χαρακτθριςτεί ορκολογικι και 
προγραμματιςμζνθ, ζχουςα χάςει τθ μαγεία, που κεωρείται αναγκαία, ϊςτε να αναδειχκεί θ ομορωιά αλλά 
και θ ςυναρπαςτικότθτά τθσ, αναπτφςςεται, αντ’ αυτϊν, το αωιγθμα τθσ παραγωγικότθτασ για χάρθ τθσ 
παραγωγικότθτασ. Στθν ειςιγθςι μασ κα εξετάςουμε κατά πόςο αυτι θ προςζγγιςθ και οι απορρζουςεσ 
απ’ αυτιν πρακτικζσείναι αναγκαίεσ και ικανζσ ϊςτε να επανακακορίςουν τισ αξιακζσ ςυνιςτϊςεσ του 
Δυτικοφ Ρολιτιςμοφ. Με άλλα λόγια, κα πρζπει να επανακακοριςκεί, ι ακόμα και να «εωευρεκεί» θ αξία 
αυτι, θ οποία κα αντικαταςτιςει ςτο ςυλλογικό ωανταςιακό τθν ζννοια των αγορϊν, τθσ οικονομίασ και 
τθσ παραγωγισ.  

* Ρϊσ μπορεί να προκφψει ο Ρολιτιςμόσ ςαν ανϊτατθ μορωι ζκωραςθσ μιασ κοινωνίασ και γιατί;  
*  Ρϊσ μπορεί να ςυντελζςει και να πρωτοςτατιςει ςε αυτι τθν επιδίωξθ; 
* Ρϊσ το ςχολείο πρζπει και μπορεί να ζχει κακοριςτικι ςυμμετοχι ςε αυτι τθν επιδίωξθ; 
 

Καρακάνοσ Δθμιτρθσ 
Ζνα ςχολείο χωρίσ περίωραξθ, ελεφκερο 

Θ αυλι του ςχολείου είναι ζνασ δυναμικόσ χϊροσ αλλά και ζνασ ενδιάμεςοσ κρίκοσ ανάμεςα ςτθν εξάρτθςθ 
και τθν ελευκερία, ςτθν κακοδιγθςθ και ςτθν αυτονομία. Στθν αυλι του ςχολείου θ γνϊςθ μετατρζπεται 
ςε πράξθ, οι νουκεςίεσ και οι προτροπζσ, εκπαιδευτικϊν και γονιϊν, ςε πλοθγό ςυμπεριωοράσ, οι αγωνίεσ 
ςε ελπίδεσ και οι ωόβοι ςε προςδοκίεσ. Εκεί το παιδί αναλαμβάνει δράςθ. Πλοι μασ όμωσ ζχουμε ςτο 
μυαλό μασ ζναν αφλειο χϊρο περιωραγμζνο, άλλοτε μικρό και άλλοτε μεγάλο, ζναν χϊρο που παρζχει 
αςωάλεια, όπου οι μακθτζσ ξεκουράηονται και παίηουν και με το κτφπθμα του κουδουνιοφ επιςτρζωουν 
ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Ζνασ αφλειοσ χϊροσ χωρίσ περίωραξθ, 
ελεφκεροσ, όπου άγνωςτοι άνκρωποι, γείτονεσ και μακθτζσ κα κυκλοωοροφςαν ελεφκερα κα μποροφςε να 
γίνει πραγματικότθτα; Και αν αυτό γινόταν πραγματικότθτα τι προςτικζμενθ αξία κα προςζδιδε ςτθ ηωι και 
ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν; Το μοντζλο αυτό, μιασ αυλισ χωρίσ περίωραξθ, βρίςκει εωαρμογι ςτο 4ο 
Δθμοτικό Σχολείο Τρικάλων όπου θ ελευκερία καλλιεργεί τθν αυτοπεικαρχία και τον αυτοζλεγχο, 
ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ αυτοπροςταςίασ ςτο διάλειμμααλλά και μιασ πιο αποτελεςματικισ μάκθςθσ ςτθν 
αίκουςα διδαςκαλίασ. Ζνα μοντζλο πολιτιςμοφ χωρίσ τοίχουσ. Ζνα μοντζλο το οποίο για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και για τουσ γονείσ κεωρείται απόλυτα ωυςιολογικό.  

 

Καραμθτόπουλοσ Κοδωρισ                                                                                                                               
Θ ςυμβολι των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Γεωγραωίασ τθσ Στϋ Δθμοτικοφ: αξιοποίθςθ 

διαδραςτικοφ βιβλίου και διαδραςτικοφ πίνακα 

Στθν ειςιγθςθ παρουςιάηεται μία πρόταςθ διδαςκαλίασ τθσ ενότθτασ 29: «Οι κάτοικοι και τα κράτθ τθσ 
Ευρϊπθσ» του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Γεωγραωίασ τθσ Στϋ δθμοτικοφ. Αναλυτικά, προτείνεται θ 
αξιοποίθςθ των Νζων Τεχνολογιϊν για τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ προβλζπεται να 
υλοποιθκοφν εντόσ δφο διδακτικϊν ωρϊν με αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ Οpenboard. Θ διδαςκαλία 
διαρκρϊνεται γφρω από δφο δραςτθριότθτεσ του εμπλουτιςμζνου διαδραςτικοφ ςχολικοφ βιβλίου τθσ 
Γεωγραωίασ τθσ Στϋ δθμοτικοφ. Στθν πρϊτθ δραςτθριότθτα αξιοποιείται ο χάρτθσ τθσ Ευρϊπθσ ςτον οποίο 
οι χϊρεσ χωρίηονται ςε 4 ομάδεσ-γεωγραωικζσ περιοχζσ. Οι μακθτζσ καλοφνται να εντοπίςουν ποιεσ χϊρεσ 
απαρτίηουν κάκε ομάδα, εργαηόμενοι ςε 4 ομάδεσ (όςεσ και οι περιοχζσ) ςτο λογιςμικό Οpenboard. Με τθ 
βοικεια τθσ εργαλειοκικθσ του λογιςμικοφ και τθσ διαδικτυακισ αναηιτθςθσ εικόνων που αυτό περιζχει, 
οι μακθτζσ βρίςκουν τισ ςθμαίεσ κάκε χϊρασ ςε μορωι εικόνασ και τισ τοποκετοφν ςτθν επιωάνεια του 
πίνακα, ςθμειϊνοντασ το όνομα τθσ χϊρασ δίπλα ι κάτω από τθ ςθμαία. Με τον τρόπο αυτό, θ γνϊςθ 
οπτικοποιείται: οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με τισ ςθμαίεσ χωρϊν τθσ θπείρου. Μετά τθν πρϊτθ 
δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ καλοφνται να αξιοποιιςουν τον ψθωιακό πίνακα με τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ ςε 
αρικμοφσ, όπωσ αυτόσ παρατίκεται ςτο διαδραςτικό βιβλίο του μακιματοσ. Οι μακθτζσ καλοφνται να 
καταγράψουν ςτοιχεία για τισ χϊρεσ με τισ οποίεσ αςχολικθκαν ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα (πρωτεφουςα, 
περιοχι Ευρϊπθσ, πλθκυςμόσ, ζκταςθ, πυκνότθτα πλθκυςμοφ, κατά κεωαλιν ΑΕΡ). Στθ ςυνζχεια, μποροφν 
να προςκζςουν τισ πλθροωορίεσ που ςυνζλεξαν ςτθν παρουςίαςθ τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ 
εμπλουτίηοντάσ τθν με πλθροωορίεσ για δφο χϊρεσ τθσ επιλογισ τουσ. Το τελικό παραγόμενο μακθτικό 
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αποτζλεςμα τθσ παρουςίαςθσ ςτο Οpenboard προκφπτει από τον ςυνδυαςμό τθσ ομαδικισ εργαςίασ των 
μακθτϊν ςτισ δφο δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ ζχουν δθμιουργιςει μία δικι τουσ 
δουλειά με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ πίνακα, που τουσ επιτρζπει να γνωρίςουν καλφτερα βαςικζσ 
πλθροωορίεσ χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, δρϊντασ ωσ ενεργά υποκείμενα μάκθςθσ. 

 

Καράμπελα Λωάννα                                                                                                                                             
Το Γνωςιακό Συμπεριωορικό Δράμα (ΓΣΔ) και το Κεατρικό Ραιχνίδι ωσ μζςο αποωόρτιςθσ, επικοινωνίασ και 

κοινωνικοποίθςθσ ςε Γενικό Δθμοτικό Σχολείο 

Τα τελευταία χρόνια θ ειδικι αγωγι ζχει λάβει διαςτάςεισ που ςυνδζονται με τθν Τζχνθ ωσ εκπαιδευτικό 
εργαλείο και ψυχοπαιδαγωγικό μοντζλο. Ρρογράμματα βαςιςμζνα ςτο κζατρο, τθ μουςικι και τον χορό 
αλλθλεπιδροφν και διαμορωϊνουν εκπαιδευτικά μζςα παρζμβαςθσ για άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ όπωσ Αυτιςμόσ, Asperger Syndrom, ΔΕΡ –Υ, Ρροκλθτικι Εναντιωματικι Συμπεριωορά, Μακθςιακζσ 
Δυςκολίεσ κ.α. Το Γνωςιακό Συμπεριωορικό Δράμα (ΓΣΔ) και το κεατρικό παιχνίδι, αποτελοφν τζτοια 
προγράμματα τα οποία μετατρζπονται ςε κίνθτρα για μάκθςθ, αυτοζκωραςθ, δθμιουργία και ανάγκθ για 
επικοινωνία. Ωσ ειδικι παιδαγωγόσ και ζχοντασ επαωι με τθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ τζχνθσ, κεωρϊ πωσ 
τζτοιου είδουσ εκπαιδευτικά μοντζλα βοθκοφν τόςο ςτθ βιωματικι μάκθςθ όςο και ςτθ γενίκευςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Γι’αυτόν τον λόγο, ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου, 
εωάρμοςα δίμθνο πρόγραμμα βαςιςμζνο ςτο ΓΣΔ αλλά και το κεατρικό παιχνίδι, ςε ομάδα μακθτϊν Ε’ 
τάξθσ, που αποτελοφνταν από 10 μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ και 1 μακθτι με Asperger Syndrom. Το 
πρόγραμμα πραγματοποιικθκε με τθν άδεια του Διευκυντι εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου για 30’ 
/εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι ιταν: θ ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ, θ λεκτικι αλλά και εξωλεκτικι 
επικοινωνία, θ κεωρία κεντρικισ ςυνοχισ, θ ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων, θ βελτίωςθ 
αυτοεκτίμθςθσ αλλά και θ ακολουκία οδθγιϊν. Το πρόγραμμα εωαρμόςτθκε κυρίωσ για τθ εκπαιδευτικι 
παρζμβαςθ και υποςτιριξθ του μακθτι με Asperger Syndrom, αλλά ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν 
τροποποιιςεισ που βαςίςτθκαν ςτισ ψυχοκοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ όλθσ τθσ ομάδασ. Οι καταγραωζσ και οι 
αξιολογιςεισ που ακολοφκθςαν, ανζδειξαν τθν ανάγκθ για εωαρμογι παρόμοιων προγραμμάτων με ςτόχο 
τθ βιωματικι καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ. Ζτςι, το διδακτικό ζργο των εκπαιδευτικϊν ενιςχφεται, 
κζτοντασ τζτοιου είδουσ προγράμματα ωσ αωομοιωτικά εργαλεία ι και μζςα αποωόρτιςθσ όλων των 
μακθτϊν. Θ Τζχνθ γίνεται πυλϊνασ τθσ μάκθςθσ αλλά και τθσ κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν διευρφνοντασ 
ακόμα πιο πολφ τουσ όρουσ Εκπαίδευςθ, Ραιδεία και Ρολιτιςμόσ. 

 

Καργιϊτθ Μαρία                                                                     
Διδάςκοντασ αξίεσ ςτο ςχολείο: Το παράδειγμα του μικροφ πρίγκιπα ςτο τμιμα ζνταξθσ 

Θ ονειροπόλθςθ, θ αγάπθ για τθ ηωι, το ταξίδι ςτθ γνϊςθ και ςτθν ενθλικίωςθ, το δικαίωμα ςτθ ωανταςία 
και ςτθν παιδικότθτα, θ απλότθτα, θ αγνότθτα, θ αγάπθ, θ αωοςίωςθ, θ ωιλία και θ ςυνφπαρξθ, απζναντι 
ςτα ανκρϊπινα ελαττϊματα, είναι μερικζσ ζννοιεσ και αξίεσ που πραγματευόμαςτε ςτο κείμενό μασ. 
Σκοπόσ του είναι να αναδειχκοφν από τθ μια πλευρά οι παιδαγωγικοί τρόποι προςζγγιςισ τουσ και από τθν 
άλλθ πλευρά να ςυνδεκοφν με τθν πολιτιςμικι διάςταςθ του εκπαιδευτικοφ ρόλου τον οποίο το ςχολείο 
καλείται να υπεραςπιςτεί και να διατθριςει ακμαίο. Αωοφ προθγθκεί θ κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ 
αποτφπωςθσ και διδαςκαλίασ του πυρθνικοφ αξιακοφ κορμοφ, ςτο δεφτερο μζροσ τθσ ανακοίνωςισ μασ κα 
αναωερκοφμε ςτα ςυγκεκριμζνα μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν προςζγγιςθ του εν λόγω 
λογοτεχνιματοσ και των ανκρωπιςτικϊν ιδεϊν που διακινεί, μζςα ςτα πλαίςια τθσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ).  

 

Καρζλα Γεωργία, Σταμάτθσ Ραναγιϊτθσ 
θτοροαγορεφοντασ… ζνα πρόγραμμα ρθτορικισ για τουσ μικροφσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου 

 
Θ θτορικι ςτθ ςφγχρονθ εννοιολογικι τθσ διάςταςθ είναι θ τεχνικι ςφνκεςθσ προωορικοφ και γραπτοφ 
λόγου προκειμζνου να αποτελζςει μζςο που κα πείςει αποτελεςματικά. Κάκε όψθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 
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και δραςτθριότθτασ που είναι άμεςα εξαρτθμζνθ από τθ δθμιουργία και τθ μεταωορά νοιματοσ ζχει 
ςτοιχεία ρθτορικισ. Θ ρθτορικι εςτιάηει ςτθν επιδεξιότθτα χριςθσ του προωορικοφ λόγου ζτςι ϊςτε ο 
μικρόσ μακθτισ να μεταωζρει πειςτικά τισ απόψεισ του καλλιεργϊντασ παράλλθλα τθν καλλιζπεια και τθν 
αυτοπεποίκθςι του. Στον ςχολικό χϊρο θ ρθτορικι βρίςκει εωαρμογι κακθμερινά ςε πολλά αντικείμενα. 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μζςω ποικίλων δράςεων μποροφν να καλλιεργιςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ 
ςτθν προωορικι επικοινωνία ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν προςωπικι τουσ ενδυνάμωςθ. Στθν παροφςα 
ειςιγθςθ κα παρουςιάςουμε δράςεισ που ζγιναν ςτον χϊρο του ςχολείου ςε μια προςπάκεια ενίςχυςθσ 
του προωορικοφ λόγου των μακθτϊν και τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ. 

 

Καρεμωφλλθσ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                            
Το ςχολείο ωσ ωορζασ του πολιτιςμοφ τθσ κακθμερινισ ηωισ 

Αν ο πολιτιςμόσ εκωράηει τθν προςπάκεια μιασ κοινωνίασ να αναχκεί ςε ανϊτερεσ ςωαίρεσ 
πνευματικότθτασ και δθμιουργίασ και το πολιτιςμικό επίπεδο των ανκρϊπων αντανακλάται ςτθν 
εςωτερίκευςθ των διδαγμάτων των γραμμάτων, των τεχνϊν, και των επιςτθμϊν, υπάρχει μια ςχεδόν 
άδθλθ, ζμμεςθ, αδιόρατθ αλλά ίςωσ πολφ πιο ουςιαςτικι διάςταςθ του πολιτιςμοφ και των εκωάνςεϊν 
του ς’ αυτό που κα μποροφςε να ονομαςτεί «Ρολιτιςμόσ τθσ Κακθμερινισ Ηωισ». Ρρόκειται για το 
αποτφπωμα τθσ μόρωωςθσ, τθσ καλλιζργειασ, τθσ αγωγισ, τθσ αιςκθτικισ ςτο ςκζπτεςκαι και το ωζρεςκαι 
των ανκρϊπων, ςτθν αζναθ αναηιτθςθ ενόσ ευ ηθν και μιασ ποιότθτασ ηωισπου παραπζμπει τελικά ςε μία 
τζχνθ του βίου. Θ παρζμβαςθ του ςχολείου για τθν εμπζδωςθ και τθν εωαρμογι των ςτοιχείων που 
ςυνκζτουν τον Ρολιτιςμό τθσ Κακθμερινισ Ηωισ μπορεί να γίνει μζςα από τθν αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
μακθμάτων και τθν εκπόνθςθ εξωδιδακτικϊν δράςεων  είτε ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ είτε –πιο 
εφκολα και λειτουργικά- ςτο επιμζρουσ πλαίςιο μιασ ι περιςςοτζρων τάξεων. Αναγκαίοσ ςε κάκε 
περίπτωςθ είναι ο προγραμματιςμόσ κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ο οποίοσ μπορεί να 
περιλαμβάνει:  
α. τθ ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ με ποικίλουσ τρόπουσ (ανακοινϊςεισ, διαλζξεισ, εξορμιςεισ, δρϊμενα μζςα 
ςτο ςχολείο κ.λπ.) ςε ςυγκεκριμζνεσ παγκόςμιεσ θμζρεσ π.χ. Ενδοςχολικισ Βίασ και Εκωοβιςμοφ, Βιβλίου, 
Ροίθςθσ, Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Ολοκαυτϊματοσ κ.α.  
β. τθ δθμιουργία ενόσ Λςτολογίου «Ευ Ηθν», όπου οι μακθτζσ ςε ρόλο δθμοςιογράωου και πολίτθ 
καταγράωουν αρνθτικά ωαινόμενα που ςυναντοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι, διαμορωϊνοντασ 
παράλλθλα μια κετικι πρόταςθ για τθ ηωι των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ 
κοινωνίασ.  
γ. τθν τετραμθνιαία ζκδοςθ ενόσ περιοδικοφ χαμθλοφ κόςτουσ (ωανηίν), όπου κα ςυγκεντρϊνονται 
πρωτότυπα ι αναδθμοςιευμζνα κείμενα, ςε ςχζςθ με τθ ωιλοςοωία και τα περιεχόμενα του Ρολιτιςμοφ τθσ 
Κακθμερινισ Ηωισ.  
Σε κάκε περίπτωςθ οι μακθτζσ ωσ μελλοντικοί πολίτεσ ζρχονται βιωματικά ςε επαωι με τισ αξίεσ, τουσ 
τρόπουσ ςκζψθσ και τισ ςυμπεριωορζσ μιασ υγιοφσ και πολιτιςμικά ανϊτερθσ κοινωνίασ, διαμορωϊνοντασ 
ανάλογεσ προτάςεισ πολιτιςμοφ προσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. 
 

Καρκάνθσ Γεϊργιοσ                                                                                                                                             
Τα ςχολικά θμερολόγια του Γυμναςίου Αλικιανοφ Χανίων 2012-2019 

Στόχοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι α) να παρουςιάςει μία πρωτότυπθ ετιςια μακθτικι ζκδοςθ ενόσ επαρχιακοφ 
ςχολείου τθσ Κριτθσ καταγράωοντασ τθ κεματολογία τθσ, θ οποία είναι άμεςα ςυνδεμζνθ με τθν ανάδειξθ 
άγνωςτων ςελίδων τθσ τοπικισ ιςτορίασ, αλλά και παραδόςεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αλικιανοφ, β) 
να αναδείξει τθ ςφνδεςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ μιασ περιοχισ με τθ νεοελλθνικι λογοτεχνία μζςα ςτο 
νομοκετικό πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Ρροςζτι, θ ειςιγθςθ 
κζλει ν’ αναδείξει τθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ αυτισ ζκδοςθσ με τθ ςχολικι γιορτι των Ελλθνικϊν Γραμμάτων, 
προτείνοντασ μία διαωορετικι ανάγνωςθ τθσ γιορτισ των Τριϊν Λεραρχϊν και να αναδείξει καινοτόμεσ 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, κακϊσ τεφχθ τθσ ζκδοςθσ απζςπαςαν διακρίςεισ εκπαιδευτικισ καινοτομίασ. 
Τζλοσ, θ ειςιγθςθ ερευνά τθν απιχθςθ τθσ εν λόγω ςχολικισ ζκδοςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία μζςα από τισ 
ςελίδεσ του τοπικοφ τφπου. 
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Καροφμπαλθ Ευγενία                                                                                                                                      
Το επίςθμο μουςικό βίντεο ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ ενόσ ςφγχρονου δθμοωιλοφσ τραγουδιοφ ςτο 

μάκθμα τθσ μουςικισ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Το παράδειγμα του τραγουδιοφ 
Believer των Imagine Dragons 

Στισ μζρεσ μασ, το επίςθμο μουςικό βίντεο είναι αναπόςπαςτο τμιμα ενόσ δθμοωιλοφσ  τραγουδιοφ και 
αποτελεί ζκωραςθ των δθμιουργϊν και ερμθνευτϊν/τριϊν του ςυγκεκριμζνου τραγουδιοφ. Ωσ εκ τοφτου, 
ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ ενόσ ςφγχρονου δθμοωιλοφσ τραγουδιοφ ςτο μάκθμα τθσ μουςικισ ςτθν 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, είναι πλζον απαραίτθτθ και θ ανάλυςθ του επίςθμου 
μουςικοφ βίντεο του ςχετικοφ τραγουδιοφ, κακϊσ αυτό προβάλλει τθν οπτικι που ζχουν οι δθμιουργοί και 
ερμθνευτζσ/τριεσ του εν λόγω τραγουδιοφ. Θ ζνταξθ τθσ ανάλυςθσ του επίςθμου μουςικοφ βίντεο ςτα 
πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ ενόσ ςφγχρονου δθμοωιλοφσ τραγουδιοφ ςτο μάκθμα τθσ μουςικισ ςτθν 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι ςυμβατι με τα ιςχφοντα Αναλυτικά Ρρογράμματα 
Σπουδϊν Μουςικισ Αγωγισ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν Μουςικισ Αγωγισ) όπου μεταξφ των 
ειδικϊν ςκοπϊν του μακιματοσ τθσ Μουςικισ και ςτισ δφο βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ ςυγκαταλζγεται θ 
ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με άλλεσ τζχνεσ και άλλα γνωςτικά αντικείμενα. Το τραγοφδι Believer των Imagine 
Dragons κυκλοωόρθςε τον Φεβρουάριο του 2017. Ρρόκειται για ζνα αυτοβιογραωικό τραγοφδι, κακϊσ 
αυτό είναι εμπνευςμζνο από προςωπικά προβλιματα του τραγουδιςτι τα οποία αντιμετϊπιςε πρόςωατα. 
Το τραγοφδι αυτό κάνει λόγο για τθν κατά μζτωπο αντιμετϊπιςθ του ψυχικοφ και ςωματικοφ πόνου, 
προκειμζνου να επιτευχκεί αυτοπεποίκθςθ και εςωτερικι γαλινθ. Το επίςθμο μουςικό βίντεο απεικονίηει 
ςυμβολικά τα προςωπικά προβλιματα του τραγουδιςτι και τον αγϊνα που ζδωςε (αλλά και εξακολουκεί 
να δίνει) προκειμζνου να τα αντιμετωπίςει. Στο εργαςτιριο κα γίνει διδαςκαλία του εν λόγω τραγουδιοφ 
ενςωματϊνοντασ τθν ανάλυςθ του επίςθμου μουςικοφ βίντεο (χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία τθσ 
ςθμειωτικισ τθσ δθμοωιλοφσ μουςικισ) με τουσ εξισ ςτόχουσ: 
- Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να τραγουδοφν ορκά το τραγοφδι αυτό. 
- Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να κατονομάηουν τα ςτοιχεία του επίςθμου μουςικοφ βίντεο που ςυνδζονται 
με το περιεχόμενο του τραγουδιοφ. 
 

Καροφτθ Λςαβζλλα-Διμθτρα, Κωςτοφλασ Αχιλλζασ, Ραπαβαςιλείου Γιάννθσ                                      
 «Θ πόλθ αωθγείται τισ μικρζσ τθσ ιςτορίεσ», διαδραςτικι περιιγθςθ για μακθτζσ δθμοτικοφ και γυμναςίου 

ςτθν πόλθ των Τρικάλων 

Στο πλαίςιο του κεςμοφ των Ευρωπαϊκϊν Θμερϊν Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ πραγματοποιικθκε ςε 
ςυνεργαςία τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων Τρικάλων και του Αναπτυξιακοφ Κζντρου Κεςςαλίασ τθ Δευτζρα 1θ 
Οκτωβρίου θ δράςθ με τίτλο «Θ πόλθ αωθγείται τισ μικρζσ τθσ ιςτορίεσ». Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αωορά μία 
περιιγθςθ ςτθν παλιά πόλθ των Τρικάλων με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (GPS, QR codes, Augmented 
Reality, ομποτικι) και ςτοιχεία παιχνιδιοφ προτρζποντασ ςε μία λίγο διαωορετικι προςζγγιςθ ςτον τρόπο 
γνωριμίασ με μνθμεία και ανκρϊπουσ κλειδιά τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ. Θ περιιγθςθ διαμορωϊκθκε με 
τζτοιο τρόπο,  ϊςτε να απευκφνεται ςε μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του δθμοτικοφ και ςε μακθτζσ 
γυμναςίου και επικοινωνικθκε μζςω των δράςεων για τισ Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 
ςτα ςχολεία τθσ πόλθσ. Συμμετείχαν περιςςότεροι από 300 μακθτζσ γυμναςίου και δθμοτικοφ, οι οποίοι 
βίωςαν τθ διαδραςτικι περιιγθςθ ςε μνθμεία τθσ αρχαιότθτασ ωσ και τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.  Θ περιιγθςθ 
είχε ωσ κζμα  τθν υγεία και τουσ κεραπευτζσ που ζηθςαν ι και ζδραςαν ςτα Τρίκαλα, ενϊ επιπλζον μζςα 
από το παιχνίδι (κυνιγι κθςαυροφ επίςθσ με τθχριςθ ςφγχρονθσ  τεχνολογίασ) οι μακθτζσ/τριεσ 
διερωτικθκαν για τισ εωαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι και ιδιαίτερα όςον 
αωορά τθ διατιρθςθ και τθν προβολι του πολιτιςμοφ μιασ περιοχισ. Τθν ιςτορία αωθγικθκαν τα ίδια τα 
μνθμεία, μζςα από τα tablets και τισ αντίςτοιχεσ εωαρμογζσ που αξιοποιικθκαν, ενϊ οι μακθτζσ 
ανακάλυψαν τθ διαδρομι τουσ μζςα ςτον χϊρο και τον χρόνο με τθν επίβλεψθ και τθν κακοδιγθςθ του 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των εκελοντϊν τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων Τρικάλων και Αναπτυξιακοφ 
Κζντρου Κεςςαλίασ.  
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Καροφτθ Λςαβζλλα Διμθτρα, Αντωνιάδθ Κωνςταντίνα 
Εκπαιδευτικζσ δράςεισ παιχνιδιοφ ςτθν πόλθ. "Οι μικροί Benz-Otto" ςτουσ δρόμουσ του Βαρουςίου, 

Τρικάλων 

Το παιχνίδι αποτελεί ςίγουρα ζναν ςθμαντικό παράγοντα για τθ διαδικαςία μάκθςθσ. Μζςα μάλιςτα από 
το οργανωμζνο παιχνίδι πολφ ςυχνά ζχει καταγραωεί μία πιο ευχάριςτθ και πιο αποτελεςματικι 
διαδικαςία μάκθςθσ. Με αωορμι τθν Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Κινθτικότθτασ τον Σεπτζμβρθ του 2018 
πραγματοποιικθκε ςτθν παλιά πόλθ των Τρικάλων θ δράςθ «οι μικροί Benz-Otto». Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ 
αωορά ζνα κυνιγι κρυμμζνου κθςαυροφ και μία καταςκευαςτικι πρόκλθςθ για μακθτζσ δθμοτικοφ που 
διαδραματίηεται ςτον ελεφκερο αςτικό ιςτό. Θ πόλθ γίνεται ζνα ταμπλό παιχνιδιοφ και χϊροι γνωςτοί 
γίνονται αντιλθπτοί υπό ζνα διαωορετικό πρίςμα. Για τουσ «μικροφσ Benz-Otto» το Βαροφςι, ζγινε ζνα 
μεγάλο ταμπλό παιχνιδιοφ και μζςα από επίλυςθ γρίωων, αναγνϊριςθ χαρτϊν και ςυνδυαςμό 
πλθροωοριϊν, οι περίπου 100 μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ καλοφνταν να ςυλλζξουν και ςτθ 
ςυνζχεια να ςυνδυάςουν ρόδεσ, ντίηεσ, πλάκεσ και διάωορα άλλα αντικείμενα για να ανταποκρικοφν ςτθν 
καταςκευαςτικι πρόκλθςθ. Στοιχεία προςανατολιςμοφ, γνϊςεισ γεωμετρίασ, αναγνϊριςθ χαρτϊν, 
γλωςςικοί γρίωοι και λογοπαίγνια είναι μερικά από τα ςτοιχεία που ενεργοποιικθκαν για τουσ «μικροφσ 
Benz-Otto» ενϊ ξεωεφγοντασ από τθν άμεςα ςχολικι γνϊςθ οι μακθτζσ καταςκεφαςαν, με ότι αντικείμενα 
«ξεκλείδωςαν» από τθν πρϊτθ ωάςθ του παιχνιδιοφ, το όχθμα για τθν Ευρωπαϊκι Εβδομάδα 
Κινθτικότθτασ. 

 

Κατςαντά Ξανκι, Ραςτρωμά Μαρία                                                                                                                       
Μεταςχθματίηοντασ τισ αντιλιψεισ για τουσ πρόςωυγεσ με εργαλείο τθν τζχνθ 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ αναωζρεται ςτθ ςυμβολι τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ – με άλλα λόγια ςτθ 
ςυςτθματικι παρατιρθςθ ζργων τζχνθσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων – ωσ μζςο ανάπτυξθσ του 
κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Θ μζκοδοσ αυτι, ςτο πλαίςιο αρκετϊν επιςτθμονικϊν πεδίων, μπορεί να γίνει 
ολοκλθρωμζνο εργαλείο ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων και ςυντελεί όχι μόνο ςτθν ανάδυςθ των 
ςυναιςκθμάτων και τθσ ωανταςίασ των εκπαιδευομζνων, αλλά ταυτόχρονα ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ 
ςτοχαςμοφ γφρω από ηθτιματα που ςχετίηονται με το νόθμα των ζργων. Ραρουςιάηεται μια διακεματικι 
προςζγγιςθ των προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν ακρόα ειςροι προςωφγων ςτθ χϊρα μασ μζςω του 
κοινωνικοφ και του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ ςε Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Τα ζργα τζχνθσ που 
αναλφονται είναι θ ταινία του Michael Winterbottom με τίτλο «In this world» του ζτουσ 2002, κακϊσ και 
αποςπάςματα από το μυκιςτόρθμα τθσ Διδϊσ Σωτθρίου με τίτλο «Οι νεκροί περιμζνουν». Κάνοντασ χριςθ 
του μοντζλου του Perkins ςε ςυνδυαςμό με τισ απόψεισ του Mezirow ςχετικά με τθ μεταςχθματίηουςα 
μάκθςθ, θ ανάλυςθ των ζργων τζχνθσ χωρίςτθκε ςε ζξι ωάςεισ. Αωοφ προςδιορίςτθκε κατά τθν πρϊτθ 
ωάςθ θ ανάγκθ για διερεφνθςθ του κζματοσ, οι εκπαιδευόμενοι ςτθ δεφτερθ ωάςθ εξζωραςαν τισ απόψεισ 
του ςχετικά με το κζμα. Κατόπιν, ςτθν τρίτθ ωάςθ προςδιορίςτθκαν τα προσ εξζταςθ υποκζματα κακϊσ και 
τα κριτικά ερωτιματα, ενϊ ςτθν τζταρτθ ωάςθ επιλζχκθκαν τα ζργα τζχνθσ τα οποία επεξεργάςτθκαν κατά 
τθν πζμπτθ ωάςθ. Τζλοσ, ςτθν ζκτθ ωάςθ οι εκπαιδευόμενοι μζςα από τθ διεργαςία του κριτικοφ 
ςτοχαςμοφ οδθγικθκαν ςτθν αμωιςβιτθςθ των παραδοχϊν και των ςτερεοτφπων τουσ αναωορικά με τουσ 
πρόςωυγεσ. Θ μζκοδοσ αυτι επιλζχκθκε ωσ κατάλλθλθ για τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, 
τθν ζκωραςθ των ςυναιςκθμάτων, τθν ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ και, κυρίωσ, τον μεταςχθματιςμό των 
ςτερεοτφπων.  

 

Κατςαντϊνθσ Λωάννθσ, Αραπάκθ Ξζνια (Ρολυξζνθ) 
Θ Κεματολογικι Ανάλυςθ του πίνακα «Ερωτόκριτοσ» του Κεόωιλου: Μία διδακτικι πρόταςθ για τθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Θ παροφςα μελζτθ αποτελεί μία διδακτικι πρόταςθ για τθ κεματολογικι ανάλυςθ του πίνακα 
«Ερωτόκριτοσ» του Κεόωιλου. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ 
Εικονολογικισ-Εικονογραωικισ Κεωρίασ του Panofsky, ζτςι ϊςτε να καταςτεί αυτι θ κεωρία αντιλθπτι και 
προςιτι ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ, ανάλογα πάντα με το νοθτικό τουσ επίπεδο. Στο πεδίο τθσ Λςτορίασ τθσ 
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Τζχνθσ εντοπίηονται αρκετζσ διιςτάμενεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του περιεχομζνου μίασ εικαςτικισ 
ςφνκεςθσ, ωςτόςο θ κεωρία τθσ Εικονολογικισ και Εικονογραωικισ ανάλυςθσ κεωρείται μία από τισ πιο 
ζγκυρεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ. Θ ςθμαςία αυτισ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ αναδφεται μζςα από 
τθν εφκολα προςεγγίςιμθ δομι τθσ μεταςχθματιςμζνθσ μεκοδολογίασ. Ρζρα όμωσ από αυτά τα ςτοιχεία 
μία τζτοια προςζγγιςθ ζχει διδακτικι αξία και για περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ καλοφνται να 
ςυμμετάςχουν ςε επιςκζψεισ χϊρων πολιτιςμοφ όπωσ πινακοκικεσ ι μουςεία. Ριο αναλυτικά, οι μακθτζσ 
μζςα από το πρϊτο ςτάδιο τθσ προ-εικονογραωικισ ανάλυςθσ εξαςκοφν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ ςτθν 
αντίλθψθ των ανϊτερων μορωϊν τζχνθσ, ενϊ παράλλθλα καλλιεργείται και θ δεξιότθτα πρόςλθψθσ τθσ 
τζχνθσ. Στο ςτάδιο τθσ εικονογραωικισ ανάλυςθσ, οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ερευνθτι 
ςυνδζοντασ τα ευριματα τθσ πρϊτθσ ανάλυςθσ με τισ λογοτεχνικζσ ι και άλλεσ ωιλολογικζσ πθγζσ. Τζλοσ 
ςτο ςτάδιο τθσ εικονολογικισ ερμθνείασ οι μακθτζσ προςεγγίηουν τισ ςυμβολικζσ αξίεσ και τα βακφτερα 
μθνφματα που απορρζουν από τθν εικαςτικι ςφνκεςθ. Συνεπϊσ, γίνεται αντιλθπτό ότι πρόκειται για μία 
καλά δομθμζνθ προςζγγιςθ που ζχει ωσ ςτόχο να καλλιεργιςει τθν εικαςτικι παιδεία των μακθτϊν.  

 

Κατςιάβου Ελζνθ                                                                                                                                               
 Το κουκλοκζατρο ωσ μζςο ενίςχυςθσ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Μια 

ζρευνα δράςθσ ςτο 9ο Νθπιαγωγείο Τρίπολθσ 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζνα ολοζνα αυξανόμενο ενδιαωζρον για τθ ςπουδαιότθτα τθσ κοινωνικισ και 
ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ και γίνονται προςπάκειεσ για τθ 
δθμιουργία προγραμμάτων για τθν ενίςχυςθ τθσ, αλλά κι ζνταξθσ ανάλογων δραςτθριοτιτων ςτα 
αναλυτικά προγράμματα για το νθπιαγωγείο. Ραράλλθλα υπάρχει κι ζνα ζντονο ενδιαωζρον αξιοποίθςθσ 
των τεχνικϊν τθσ Δραματικισ τζχνθσ για τθν καλλιζργεια των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν.  Θ 
παροφςα μελζτθ παρουςιάηει μια ζρευνα δράςθσ, που υλοποιικθκε ςτο 9ο Νθπιαγωγείο Τρίπολθσ, του 
νομοφ Αρκαδίασ. Σκοπόσ τθσ ιταν να διερευνιςει κατά πόςο το κουκλοκζατρο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
ωσ μζςο για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Στθν ζρευνα 
ςυμμετείχαν τα νιπια του μοναδικοφ τμιματοσ του 9ου Νθπιαγωγείου Τρίπολθσ, τα οποία αποτζλεςαν τθν 
πειραματικι ομάδα τθσ ερευνιτριασ και τα νιπια του πρϊτου τμιματοσ του 1ου Νθπιαγωγείου 
Μεγαλόπολθσ, τα οποία αποτζλεςαν τθν ομάδα ελζγχου, κακϊσ και οι γονείσ των νθπίων τθσ πειραματικισ 
ομάδασ. Στθν πειραματικι ομάδα υλοποιικθκε πρόγραμμα δϊδεκα (12) παρεμβάςεων με τθ χριςθ 
κοφκλων. Ραράλλθλα ςτθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκε θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και πραγματοποιικθκαν 
ςυνεντεφξεισ των γονζων τθσ πειραματικισ ομάδασ. Θ τριγωνοποίθςθ των ερευνθτικϊν εργαλείων τόςο 
ποιοτικϊν όςο και ποςοτικϊν είχε ωσ ςτόχο τθν επίτευξθ εγκυρότερων και πιο αξιόπιςτων ερευνθτικϊν 
δεδομζνων. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι μετά τα εργαςτιρια-παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν 
ενιςχφκθκαν ςθμαντικά κοινωνικζσ δεξιότθτεσ των νθπίων, όπωσ θ ςυγκζντρωςθ προςοχισ, θ ςυμμετοχι 
και ςυνεργαςία ςτθν τάξθ, θ αναγνϊριςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, θ αποωυγι ςωματικισ 
επικετικότθτασ, θ αυτοεκτίμθςθ, θ ενςυναίςκθςθ, οι δεξιότθτεσ ωιλίασ και θ επίλυςθ προβλθμάτων. 

 

Κατςιγιάννθ Ελζνθ, Υωαντι Αμαλία 
Επιςκοπϊντασ τον λόγο για τθ ςχολικι βελτίωςθ: Μια ςυνολικι κεϊρθςθ 

Θ εργαςία αυτι διερευνά τα βαςικά χαρακτθριςτικά που ςυνκζτουν διαχρονικά τθν ιδιαίτερθ ωυςιογνωμία 
τθσ ςχολικισ βελτίωςθσ. Ειδικότερα, θ  ςχολικι βελτίωςθ  αποτζλεςε τθν εναλλακτικι πρόταςθ ςτο 
«παράδειγμα» τθσ ςχολικισ αποτελεςματικότθτασ. Από τθν εμωάνιςι τθσ (δεκαετία 1970/αρχζσ 1980) 
μζχρι ςιμερα οι ςτόχοι και οι πρακτικζσ του πεδίου διαδραματίηουν ζναν ιδιαίτερο ρόλο με ςθμαντικι 
επίδραςθ ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι ςε διεκνζσ επίπεδο. Ωσ προσ τθ μζκοδο τθσ ζρευνάσ μασ, 
επιχειρικθκε ςυςτθματικι επιςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ. Στθν εξζταςθ και ανάλυςθ των 
δεδομζνων μασ αξιοποιικθκαν οι ακόλουκεσ προςεγγίςεισ: α. ςυγκριτικι εξζταςθ τθσ ςχολικισ βελτίωςθσ 
και τθσ ςχολικισ αποτελεςματικότθτασ, με ςκοπό τον εντοπιςμό των μεταξφ τουσ αποκλίςεων και 
ςυγκλίςεων,  β.  παρουςίαςθ τθσ εξελικτικισ πορείασ τθσ ςχολικισ βελτίωςθσ με ζμωαςθ ςτισ ςφγχρονεσ 
τάςεισ και ςτισ επερχόμενεσ εξελίξεισ. Μζςα από τθν ενδελεχι ςπουδι και τθ ςυνολικι κεϊρθςθ  του 
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«παράδειγματοσ» τθσ ςχολικισ βελτίωςθσ ςυνοψίςτθκαν τα επιτεφγματα, αλλά και επιςθμάνκθκαν όςα 
υπολείπονται να γίνουν ςτοχεφοντασ ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μάκθςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον.  

 

Κατςοφλθσ Νικόλαοσ                                                                                                                                          
Θ ςυμβολι του Δίωνοσ του Ρρουςαίου του Χρυςοςτόμου εισ τθν διδακτζα φλθ του μακιματοσ των Αρχαίων 

Ελλθνικϊν και τθν διάταξιν αυτισ 

Αν πιςτζψωμεν τον Hegel, ότι θ Αγωγι είναι θ μετάδοςισ, θ παράδοςισ του «αντικειμενικοφ πνεφματοσ τθσ 
κοινότθτοσ» δθλαδι, ότι ενθμερϊνομεν το παιδί δια τα ςπουδαιότερα από τα κεκτθμζνα υπό του 
ανκρωπίνου πνεφματοσ πολιτιςτικά αγακά, ότι υπάρχει κλθροδότθςισ των αγακϊν από παλαιοτζρασ 
γενεάσ εισ νεωτζρασ, τότε προκφπτει το πρόβλθμα τθσ ευρζςεωσ των ςπουδαίων αυτϊν πολιτιςτικϊν 
αγακϊν. Αν μάλιςτα αυτά τα ςπουδαιότερα των όλων αγακά δζον κατά τασ απαιτιςεισ τθσ Ραιδαγωγικισ 
να μθ μεταβιβαςκοφν μθχανικϊσ εισ τασ νζασ γενεάσ αλλά να ανακαλυωκοφν εκ νζου, να επανανακαλυωκι 
το ιδθ ευρθμζνον αγακόν, τότε κα νοιςωμεν, ότι θ όποια αφτθ μετάδοςισ δφναται να βαςιςκι επί 
κλαςςικϊν και μόνον δοκιμαςμζνων μορωωτικϊν αγακϊν. Άρα εισ το αζναον πρόβλθμα τθσ Διδακτικισ εισ 
το τι κα διδάξωμεν αναηθτόμεν τα ςπουδαιότερα και ςυνάμα τα πλζον δοκιμαςμζνα, τα ζχοντα 
υπερχρονικι αξία πολιτιςτικά και μορωωτικά αγακά, που λόγω και του υπερβολικοφ διαωοριςμοφ των 
δφνανται να μορωοποιθκοφν και ενοποιθκοφν ι ςυκεντρωκοφν πζριξ του μακιματοσ των αρχαίων 
ελλθνικϊν. Ο Ziller πρϊτοσ από τθν άλλθ, αωοφ ζδειξε, ότι τόςο θ διανοθτικι όςο και θ θκικι ανάπτυξισ του 
ανκρϊπου διιλκε δια μζςου τριϊν ςταδίων, ςχθματοποίθςε φςτερα και τθν ςειρά διδαχισ, παραδόςεωσ, 
μεταδόςεωσ των μορωωτικϊν αγακϊν, δθλαδι ζδωκεν μιαν καλι απάντθςιν εισ το άλλο αζναο πρόβλθμα 
τθσ διδακτικισ, δια το πωσ ταξινομοφνται τα μορωωτικά αγακά. Στθν εν προκειμζνω ειςιγθςίν μου κα 
δείξω, ότι ςτον λόγο του με τίτλο «Ρερί Λόγου Αςκιςεωσ» ο Δίων ο Ρρουςαίοσ ςοωιςτισ, ριτορασ και 
ωιλόςοωοσ τθσ Αυτοκρατορικισ εποχισ, μασ δίδει μιαν ζτοιμθ και ςυνάμα απαράμιλλθ πρόταςθ - εκλογι 
δοκιμαςμζνων και ςπουδαιοτάτων μορωωτικϊν αγακϊν τθσ αρχαιοελλθνικισ γραμματείασ τα οποία εμείσ 
δεν ζχομεν άλλο παρά δυνάμει τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και κατά παραλλθλία ι κατά ςυγκεντρωτικοφσ 
κφκλουσ να τα διατάξωμεν και να τα παράςχωμεν εισ τασ νζασ γενεάσ μζςω των προγραμμάτων τθσ μζςθσ 
εκπαιδεφςεωσ, εκπλθρϊνοντασ επαξίωσ τον ςκοπό τθσ διδαςκαλίασ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ αλλά 
και του γενικότερου τθσ Αγωγισ. 

 

Καυκά Διμθτρα                                                                                                                                            
Τζχνθ-Αιςκθτικι Εμπειρία-Λόγοσ. «Λςτορίεσ» με αωορμι ζνα εικαςτικό ζργο: Ραρουςίαςθ παρεμβατικοφ 

προγράμματοσ για τθν παραγωγι λόγου ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Βαςικι ςτόχευςθ τθσ εργαςίασ αποτελεί θ ανάδειξθ των διαςυνδζςεων τθσ πολιτιςμικισ και αιςκθτικισ 
αγωγισ με τθ μακθςιακι διαδικαςία. Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ παρουςιάηουμε ζνα 
παρεμβατικό πρόγραμμα, παραγωγισ προωορικοφ και γραπτοφ λόγου, το οποίο εωαρμόςκθκε 
ςυςτθματικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ραρουςιάηουμε το πλαίςιο ςχεδιαςμοφ, τθ 
μεκοδολογία υλοποίθςθσ του παρεμβατικοφ προγράμματοσ, τισ προχποκζςεισ για τθ διαςωάλιςθ τθσ 
αξιοπιςτίασ υλοποίθςθσ, κακϊσ και τισ παραμζτρουσ για τθν εξαςωάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ. Αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ τόςο από τθν πλευρά των 
εκπαιδευτικϊν όςο και των μακθτϊν. 

 

Κεραςοβίτθσ Κωνςταντίνοσ,  Αςπρογζρακα Σοωία                                                                                       
Ο ρόλοσ τθσ βιωματικισ εκπαίδευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ μουςικισ 

Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό να παρουςιαςτεί θ ςθμαντικότθτα του ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίςει θ βιωματικι εκπαίδευςθ, ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ τθσ μουςικισ γενικότερα και 
ειδικότερα ςτα πλαίςια τθσ επιμόρωωςθσ των εκπαιδευτικϊν μουςικισ πάνω ςε βιωματικζσ τεχνικζσ τισ 
οποίεσ κα μποροφν ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιοφν ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων τουσ. Τζλοσ γίνεται 
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παρουςίαςθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ανάλογθσ 
ενδοςχολικισ εκπαίδευςθσ ςε Μουςικό Σχολείο. 

 

Κεωαλάσ Μάνοσ                                                                                                                                           
Σχολείο Βικιπαίδειασ: Ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα 

Θ κατάλλθλα κακοδθγοφμενθ ςυγγραωι ςτθ Βικιπαίδεια είναι εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο το 
οποίο ςυνάδει με τισ προτεινόμενεσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ για τον 21ο αιϊνα. Καλοφμενοι οι μακθτζσ να 
ενεργιςουν ωσ ενιλικεσ, ςυγγράωοντασ ςε δθμόςιο μζςο όπωσ θ Βικιπαίδεια, λαμβάνουν ευκαιρία να 
μάκουν μεταςχθματίηοντασ τθν υπάρχουςα εμπειρία τουσ όπου αυτό κρίνεται δόκιμο από τον 
εκπαιδευτικό, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ και τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ μζςα ςτθ ςυγγραωικι ομάδα. Το 
αποτζλεςμα με αυτι τθν προςζγγιςθ, πζρα από τθν απόκτθςθ γνϊςεων και τθν καλλιζργεια ςυγγραωικϊν 
δεξιοτιτων, είναι θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ηωισ, θ επαναδιαμόρωωςθ αξιϊν και πεποικιςεων, και θ 
υιοκζτθςθ υγιϊν ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον με κανόνεσ και ζλεγχο όπωσ 
θ Βικιπαίδεια, το οποίο ανατροωοδοτεί τον ςυμμετζχοντα δίνοντάσ του ευκαιρίεσ αυτοβελτίωςθσ. 
Εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι ομάδα ςτθν Ελλάδα ζχει αναπτφξει ψθωιακά εργαλεία που ενςωματϊνονται 
ςτθ Βικιπαίδεια ωσ ςυμπλιρωςθ και προζκταςθ του ςυγγραωικοφ τθσ περιβάλλοντοσ, τα οποία ζχουν ρόλο 
οδθγοφ ςτθ ςυγγραωι λθμμάτων. Αυτά: α) καλλιεργοφν και αναπτφςςουν τθ δομθμζνθ ςκζψθ και β) 
δίνουν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ με αξιϊςεισ, ςε άτομα και ομάδεσ για τα οποία κεωρείται εν γζνει 
εξαιρετικά δφςκολο να ςυμμετάςχουν ςυγγραωικά ςτθ Βικιπαίδεια. Θ ευκολία να ςυγγράωει κανείσ ςτθν 
Βικιπαίδεια μζςω των ψθωιακϊν αυτϊν εργαλείων διευρφνει τουσ δυνάμει ςυγγραωείσ τθσ με ομάδεσ 
όπωσ μετανάςτεσ, και κάνει τθ Βικιπαίδεια: α) πεδίο γνωριμίασ των ςυγγραωζων τθσ (και μετζπειτα των 
αναγνωςτϊν τθσ) με ςτοιχεία που αποτελοφν μζροσ τθσ ςυλλογικισ τουσ ταυτότθτασ και β) γζωυρα 
πολιτιςμοφ μεταξφ των λαϊν που μοιράηονται μζςω αυτισ τθν άυλθ πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά. 
Λδιαίτερεσ καταςκευζσ, πειραματικζσ διατάξεισ κλπ, που παράγονται από τα ςχολεία και ζχουν 
εκπαιδευτικό χαρακτιρα, διαμοιράηονται μζςω τθσ Βικιπαίδειασ ςε παγκόςμια κλίμακα και είναι άμεςα 
διακζςιμα ςε πρϊτθ ηιτθςθ. Τζλοσ, κεματικζσ λθμματογραωιςεισ μποροφν να ζχουν εκπαιδευτικό 
χαρακτιρα ςε κζματα, όπωσ κοινωνικά ι ανκρωπιςτικά ηθτιματα, ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ κλπ. 

 

Κιοςςζσ Σπφροσ 
Καλλιεργϊντασ τον δθμιουργικό γραμματιςμό: κεωρθτικζσ προχποκζςεισ και εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Ο όροσ γραμματιςμόσ ι εγγραμματοςφνθ χρθςιμοποιείται εδϊ και δφο περίπου δεκαετίεσ ςτθν ελλθνικι 
βιβλιογραωία αντί του παραδοςιακοφ «αλωαβθτιςμόσ», για να αναωερκεί ςε ζνα ευρφτερο ςφνολο 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που κεωρείται ότι πρζπει να κατζχει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ, προκειμζνου να 
είναι επαρκισ και αποτελεςματικόσ χριςτθσ του γλωςςικοφ ςθμειωτικοφ κϊδικα. Ο γραμματιςμόσ 
κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ, ϊςτε το άτομο να ςυμμετζχει ενεργά και ουςιαςτικά ςτισ κοινωνικζσ, 
οικονομικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ πρακτικζσ που αωοροφν το ίδιο και τθν κοινωνικι ομάδα ςτθν 
οποία ανικει. Στα διάωορα πεδία καλλιζργειάσ του, ο γραμματιςμόσ προβάλλεται αωενόσ για τθ 
λειτουργικι του διάςταςθ, και αωετζρου για τθν κριτικι του δυναμικι και δυνθτικότθτα. Στθν 
προτεινόμενθ ειςιγθςθ τονίηεται μια άλλθ διάςταςθ του γραμματιςμοφ, που δεν ζχει ακόμθ μελετθκεί 
ςτον βακμό που τθσ αρμόηει, ενόψει τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ ςτα ςφγχρονα κοινωνικοπολιτιςμικά 
ςυμωραηόμενα: πρόκειται για τον δθμιουργικό γραμματιςμό (creative literacy). Ο δθμιουργικόσ 
γραμματιςμόσ αωορμάται από τθν εξισ παραδοχι: πζρα από τθν επαρκι ερμθνεία τθσ ςθμαςίασ (ι 
πολυςθμίασ) ενόσ κειμζνου, τθν αντίλθψθ των ιδεολογικϊν και πολιτιςμικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του, 
τθν κατανόθςθ τθσ επικοινωνιακισ και ρθτισ, υπόρρθτθσ ι άρθτθσ ιδεολογικισ ςτόχευςθσ και λειτουργίασ 
του ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ (λειτουργικι διάςταςθ), είναι απαραίτθτθ όχι μόνο θ καλλιζργεια τθσ 
κριτικισ ςτάςθσ/ελζγχου του αναγνϊςτθ ωσ προσ αυτά (κριτικι διάςταςθ), αλλά και θ δθμιουργικι 
ανταπόκριςι του (δθμιουργικι διάςταςθ). Θ κατανόθςθ/ερμθνεία (θ εκ του ςφνεγγυσ ανάγνωςθ του ίδιου 
του κειμζνου και τθσ λειτουργίασ του ςτα κοινωνικοπολιτιςμικά ςυμωραηόμενά του), θ κριτικι (θ 
αποςταςιοποιθμζνθ «ανάγνωςθ» τθσ ιδεολογικισ καταςκευισ και ςτόχευςθσ του κειμζνου) και θ 
δθμιουργία (θ δθμιουργικι ανταπόκριςθ με αωορμι τθν ερμθνεία και κριτικι του κειμζνου) ςυνιςτοφν ζνα 
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περιςςότερο ολοκλθρωμζνο τρίπτυχο οριςμοφ τθσ ζννοιασ του γραμματιςμοφ που πρζπει να επιδιϊκεται 
ςτθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ. 

 

Κόικα Ευγενία  
Βιωματικι Ρολυπολιτιςμικι Διδαςκαλία με όχθμα τθν Αγγλικι Γλϊςςα 

Θ διδαςκαλία μιασ ξζνθσ γλϊςςασ είναι εξ’ οριςμοφ πολυπολιτιςμικι αωοφ είναι αδιανόθτοσ ο 
διαχωριςμόσ τθσ γλϊςςασ από τον πολιτιςμό. Θ αγγλικι γλϊςςα ζχει ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα: 
ομιλείται ςε χϊρεσ με διαωορετικι κουλτοφρα και ιςτορικι παράδοςθ, όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, οι ΘΡΑ, 
θ Αυςτραλία, θ Νζα Ηθλανδία, θ Λρλανδία και ο Καναδάσ, αλλά και ωσ επίςθμθ γλϊςςα ςε πάρα πολλζσ 
άλλεσ από τθ Νότια Αωρικι ζωσ τθν Λνδία, το Ρακιςτάν και τθ Νιγθρία. Επίςθσ ωσ lingua franca τθσ εποχισ 
αποτελεί το όχθμα επικοινωνίασ μασ με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ πολιτιςμοφσ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
τθ βιωματικι ειςαγωγι του πολιτιςμοφ των χωρϊν αυτϊν ςτθδιδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και κα 
αναωερκοφμε ςτουσ τρεισ κυριότερουσ: Ειςαγωγι ςτο κυρίωσ μάκθμα υλικοφ με βάςθ κινθματογραωικζσ 
ταινίεσ ι ςχετικά ντοκιμαντζρ, τραγοφδια, παρουςιάςεισ με πολιτιςμικό περιεχόμενο όπωσ θ αναωορά ςε 
Guy Fawkes Night, Thanksgiving, Martin Luther King Day, Veteran’s Day (προωανϊσ προαπαιτοφμενθ θ 
δυνατότθτα βαςικϊν υποδομϊν, όπωσ Θ/Υ και μθχανιματοσ προβολϊν). Ειςαγωγι δραςτθριοτιτων εντόσ 
του ςχολείου που είναι ευχάριςτεσ ςτον μακθτι και δίνουν τθν δυνατότθτα άμεςθσ ςυμμετοχισ, όπωσ θ 
διοργάνωςθ Tea Party (ιδιαίτερα ςθμαντικό για να αντιλθωκεί τθν αξία του τςαγιοφ ςτθ βρετανικι 
κουλτοφρα και παράδοςθ), θ διοργάνωςθ St. Patrick’s Day με ιρλανδικά ζκιμα/ εδζςματα (αντίλθψθ 
ιρλανδικισ παράδοςθσ), Κυνιγι κθςαυροφ «Easter Egg Hunt» το Ράςχα, ακόμα και Halloween Party με το 
περίωθμο ζκιμο «trick or treat». Πλα τα ανωτζρω ςυνδυάηονται με αντίςτοιχθ διδαςκαλία για τθν 
κατανόθςθ τθσ καταγωγισ, τθσ εξζλιξθσ και τθσ παροφςασ διάςταςθσ των ςχετικϊν εκίμων και γιορτϊν. 
Τζλοσ, μζςω εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ επιςκζψεισ ςε Ρρεςβείεσ ι ςυμμετοχζσ ςε διαγωνιςμοφσ 
αντιλογίασ, κεάτρου, ρθτορικισ, αλλά και προςομοιϊςεισ ςυνεδριάςεων Ο.Θ.Ε. ι Ευρωβουλισ, γίνεται 
επζκταςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ και οι μακθτζσ γίνονται πολίτεσ του Κόςμου. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι ζχοντασ ι ίδια πραγματοποιιςει όλα τα ανωτζρω ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ προςωζρω μια 
διζξοδο για πολυπολιτιςμικι διδαςκαλία θ οποία δεν είναι ουτοπικι. 

 

Κοκκίδου Μαίθ, Μυγδάνθσ Γιάννθσ, Κονδυλίδου Άςθ                                                                                   
Θ ζννοια του πολιτιςμοφ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν μουςικισ για το «Νζο Σχολείο»:  

ςθμειωτικι ανάλυςθ 

Ο πολιτιςμόσ είναι κατά πολλοφσ μία ζννοια αςφλλθπτθ. Γίνεται αναγνωρίςιμοσ από τθν κοινι ιςτορικι 
εμπειρία και γλϊςςα μιασ κοινωνικισ ομάδασ και περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, επιτεφγματα, ςυςτιματα 
ιδεϊν και αξιϊν, ςφμβολα, κεςμοφσ και μορωζσ ςυμπεριωοράσ και επικοινωνίασ. Για τον Bauman (1999), o 
ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ μπορεί να περιγραωεί ωσ το δίπολο μεταξφ τθσ επινόθςθσ και διατιρθςθσ, ςυνζχειασ 
και αςυνζχειασ, καινοτομίασ και παράδοςθσ. Στον οριςμό τθσ UNESCO (1982) ο πολιτιςμόσ περιγράωεται 
ωσ το ςφνολο των διακριτικϊν κρθςκευτικϊν, υλικϊν, πνευματικϊν και ςυναιςκθματικϊν ιδιοτιτων μιασ 
κοινωνίασ. Δεν περιορίηεται ςτισ τζχνεσ και τα γράμματα, αλλά επεκτείνεται ςτουσ τρόπουσ ηωισ, ςτα 
κεμελιϊδθ δικαιϊματα των ανκρϊπων, ςτα ςυςτιματα αξιϊν και ςτισ παραδόςεισ και πεποικιςεισ. Κάκε 
παιδαγωγικι πράξθ ζχει πολιτιςτικζσ και πολιτιςμικζσ διαςτάςεισ που πραγματϊνονται ςτθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του ατόμου και τθσ κοινωνίασ, ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρωωςθ ςυμπεριωορϊν 
(Rolling, 2011). Με αυτόν τον τρόπο, το ςχολείο αποτελεί ωορζα αξιϊν και πολιτιςμοφ, προάγοντασ 
ιδεολογίεσ και μεταωζροντασ πολιτιςμικά νοιματα από γενιά ςε γενιά. Αυτό διαςωαλίηεται μζςω του 
επίςθμου προγράμματοσ ςπουδϊν, μιασ ςειράσ ςχεδιαςμζνων εμπειριϊν και προγραμματιςμζνων 
δράςεων οι οποίεσ προτίκενται να ζχουν παιδαγωγικζσ ςυνζπειεσ για ζναν ι περιςςοτζρουσ μακθτζσ 
(Eisner, 2002). Αναωορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν για το μάκθμα τθσ μουςικισ, είναι κοινόσ τόποσ ότι 
τα παιδιά δεν αποκτοφν μόνο γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αλλά αναπτφςςουν μία μουςικι-κοινωνικι ςκζψθ ςε 
μία πολιτιςμικι διάςταςθ (Bates, 2017). Θ παροφςα μελζτθ διερευνά τουσ τρόπουσ ανάδυςθσ τθσ ζννοιασ 
του πολιτιςμοφ, ωσ μζτρο τθσ εμπειρίασ, ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν μουςικισ για το «Νζο Σχολείο». Θ 
ζρευνα είναι ποιοτικι με μεκοδολογικό εργαλείο τθ ςθμειωτικι ανάλυςθ κειμζνου κατά το μοντζλο τθσ 
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Χριςτοδοφλου (2012). Απϊτεροσ ςκοπόσ αποτελεί θ αποςαωινιςθ του τι ςθμαίνει πολιτιςμόσ για τθ 
ςχολικι μουςικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και πϊσ ςυνδζεται με τισ εκπαιδευτικζσ αξίεσ του μακιματοσ τθσ 
μουςικισ. 

 

Κοκολάκθ Μαρία, Χρουςαλά εββζκα 
Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ διαωφλαξθσ τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςω τθσ χριςθσ των νζων 

τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ: ζνα παράδειγμα 

Στισ μζρεσ μασ, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ πραγματικότθτασ που ςυγκροτείται μζςα από ραγδαίεσ αλλαγζσ, θ 
πολιτιςτικι κλθρονομιά επανανοθματοδοτείται ςε παγκόςμιο επίπεδο, κεωροφμενθ ωσ αναπόςπαςτο 
μζροσ των τοπικϊν κοινοτιτων. Ζτςι, ο όροσ διευρφνεται ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει άυλα κακϊσ και 
ψθωιακά αποτυπωμζνα πολιτιςμικά ςτοιχεία, ενϊ ταυτόχρονα γίνεται εμωανισ θ αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ 
τθσ πολιτιςτικισ και τθσ ωυςικισ κλθρονομιάσ. Ταυτόχρονα, το ενδιαωζρον τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ, 
μζςα από το πρίςμα μιασ παγκόςμιασ ςυνδεςιμότθτασ αλλά και κάτω από τθν πίεςθ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ, των πολεμικϊν ςυρράξεων και των ωυςικϊν ι ανκρωπογενϊν καταςτροωϊν τοπίων και μνθμείων, 
ςτρζωεται με μεγαλφτερθ ζνταςθ προσ τθν προςταςία και διάςωςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Στο 
παραπάνω πλαίςιο, γίνεται ωανερό ότι θ ευαιςκθτοποίθςθ κα πρζπει να ξεκινά από πολφ μικρι θλικία, να 
αποτελεί βαςικό ςτόχο μιασ αειωόρου εκπαιδευτικισ πολιτικισ και να υιοκετείται ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. 
Βεβαίωσ, ςτθν ελλθνικι πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ θ πολιτιςτικι κλθρονομιά δεν 
διδάςκεται ωσ ζνα αυτόνομο μακθςιακό/διδακτικό αντικείμενο, ωςτόςο διατρζχει ωσ άξονασ τα 
προγράμματα ςπουδϊν πολλϊν αντικειμζνων και, επίςθσ, αποτελεί το επίκεντρο των πολιτιςτικϊν ι/και 
περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων και δράςεων που υλοποιοφνται ςτα ςχολεία. Στθν παροφςα ειςιγθςθ, 
εκκζτουμε προβλθματιςμοφσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ για τθν 
ανάδειξθ αλλά και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ τθ διάςωςθ και διάδοςθ, ειδικότερα, τθσ άυλθσ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. Τζλοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το υωιςτάμενο ςχολικό πλαίςιο, μζςα από ζνα 
διδακτικό παράδειγμα που αωορά παραδοςιακζσ κοινωνικζσ πρακτικζσ, τουσ τρόπουσ και τα μζςα 
καταγραωι τουσ, αναδεικνφουμε τθ δυναμικι τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν όχι μόνο ςτθν 
εκπαιδευτικι τουσ χριςθ προσ τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ αλλά και ωσ προσ τθ 
δθμιουργικι αξιοποίθςι τουσ και τθν προςζγγιςθ των ςχολείων με τθν τοπικι κοινότθτα. 

 

Κομνθνοφ Λωάννα, Σπαλιϊρασ Κωνςταντίνοσ 
θτορεία και κινθματογράωοσ ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν 

Θ ςυγκεκριμζνθ διακεματικι – διεπιςτθμονικι διδακτικι παρζμβαςθ υλοποιικθκε με τθ ςυνδρομι 
εκπαιδευτικϊν διαωορετικϊν ειδικοτιτων, οι οποίοι ζλαβαν μζροσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ, τθ ςχολικι χρονιά 2018-2019 ςτθ ΓϋΛυκείου. Θ δράςθ αποτελεί ςυνζχεια μεκοδολογικά 
παρόμοιων παρεμβάςεων και ςυνδζει προθγοφμενεσ δράςεισ με τισ τρζχουςεσ διδακτικζσ ανάγκεσ του 
μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Θ δράςθ ιταν μια ςφνκετθ μεκοδολογικά ανάπτυξθ 
ενόσ ςεναρίου ςε δφο παραλλαγζσ. Κεντρικόσ άξονασ ανάπτυξθσ τθσ δραςτθριότθτασ ιταν και ςτισ δφο 
περιπτϊςεισ, ζνα κινθματογραωικό ζργο. Τα ζργα που επιλζχκθκαν ιταν: 1. Ο Λόγοσ του Μεγάλου 
Δικτάτορα (απόςπαςμα από τον επίλογο τθσ ταινίασ του 1940), 2. Λεωωορείο ο Ρόκοσ (απόςπαςμα από τον 
επίλογο τθσ ταινίασ του 1951). Τα αποςπάςματα αυτά ςυνδζκθκαν με ςχετικζσ διδακτικζσ ενότθτεσ του 
μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν. Οι μακθτζσ ζπρεπε να ακολουκιςουν, με τθν κακοδιγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν τουσ, τα ςτάδια που προβλζπονται από τα Ρρογράμματα Artful Thinking και Visible Thinking 
και να προςεγγίςουν ο νόθμα των κινθματογραωικϊν αποςπαςμάτων. Αωοφ ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ κάκε 
ζργου, οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε ζναν Αγϊνα Αντιλογίασ (Debate) με κζμα που όριςαν οι εκπαιδευτικοί. 
Οι μακθτζσ δεν γνϊριηαν το κζμα τθσ Αντιλογίασ οφτε ποια πλευρά καλοφνταν να υποςτθρίξουν, παρά μόνο 
τθν ίδια μζρα του Αγϊνα, 30ϋπριν τθν ζναρξι του. Οι πθγζσ τθσ αξιολόγθςθσ προζρχονταν από τθν 
απομαγνθτοωϊνθςθ των αντιλογιϊν, όπου τα ςτοιχεία του μζςου όρου των επιχειρθμάτων ιταν ςτατιςτικά 
μετριςιμα. Επίςθσ, πθγι μζτρθςθσ ιταν και θ ίδια θ επιχειρθματολογία των μακθτϊν, πριν και μετά τον 
αγϊνα λόγου, και τα ςτοιχεία που καταγράωτθκαν ςε ειδικά ερωτθματολόγια από τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
μετείχαν ςτθν ετεροπαρατιρθςθ διδαςκαλιϊν. Βαςικι πεποίκθςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν 
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ιταν ότι οι ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ απαιτοφν ευελιξία ςκζψθσ, ικανότθτα ςυνεργαςίασ, ικανότθτα 
επίλυςθσ προβλθμάτων και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ μζςα από τθ διδαςκαλία όλων των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. 

 

Κολζςια Χριςτίνα                                                                                                                                     
Διδακτικοί βθματιςμοί ςτθν Τοπικι Λςτορία τθσ Βοιωτίασ 

Σε αυτι τθν ειςιγθςθ αναλφονται οι λόγοι ζνταξθσ τθσ Τοπικισ Λςτορίασ ςτο ςχολείο, οι μεκοδολογικζσ 
προςεγγίςεισ που τθν υποςτθρίηουν και παρουςιάηεται ζνα πρόγραμμα Τοπικισ Λςτορίασ με κζμα «Θ 
κοινωνικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ Κιβασ τα χρόνια πριν τθν επανάςταςθ του 1821». Μερικοί από τουσ 
ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ να διερευνιςουν ιςτορικά κζματα που ζχουν 
άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν περιοχι που ηουν, να αςκθκοφν ςτθ μεκοδολογία επεξεργαςίασ και μελζτθσ 
ενόσ ιςτορικοφ κζματοσ και να γνωρίςουν ςτοιχεία για τθν κακθμερινι ηωι κατά τθν περίοδο τθσ ξζνθσ 
κυριαρχίασ. Οι μακθτζσ ξεκινοφν από το ερϊτθμα: πϊσ ηοφςαν οι κάτοικοι τθσ Κιβασ κατά τθν περίοδο τθσ 
Τουρκοκρατίασ; Μετά τθ διατφπωςθ του κεντρικοφ ερωτιματοσ, με ιδεοκφελλα, διατυπϊνουν μια ςειρά 
από επιμζρουσ ερωτιματα, που οδθγοφν από πολλαπλοφσ δρόμουσ προσ το παρελκόν: Ροια ιταν θ 
ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ; Ροιεσ ιταν οι εντυπϊςεισ των ξζνων περιθγθτϊν για τθ Κιβα; Ρϊσ ιταν τα ςπίτια 
και οι ενδυμαςίεσ των κατοίκων; Στθ ςυνζχεια, θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει να μελετιςει και να απαντιςει 
ςε κάκε ερϊτθμα. Ρροκειμζνου να γίνει αυτό, κα πρζπει να κάνουν μια μικρι ζρευνα ςε πθγζσ. 
Επιςκζπτονται τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κιβασ και δανείηονται το βιβλίο του Γ. Τςεβά Λςτορία των Κθβϊν 
και τθσ Βοιωτίασ, κακϊσ και του περιθγθτι Εβιά Τςελεμπι «Ταξίδι ςτθν Ελλάδα». Επιςκζπτονται, επίςθσ, 
τον Ναό Κοιμιςεωσ Κεοτόκου, για να παρατθριςουν και να ωωτογραωίςουν μια ςυγκεκριμζνθ εικόνα που 
απεικονίηει τθ Κιβα τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ. Τζλοσ, κάνουν αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο με λζξεισ 
κλειδιά όπωσ, Οκωμανικι Κιβα, Κιβα και Τουρκοκρατία κλπ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να μελετιςει τισ 
πθγζσ και να καταγράψει τισ πλθροωορίεσ που ςχετίηονται με το κάκε ερϊτθμα. Θ κάκε ομάδα, με βάςθ τισ 
πλθροωορίεσ που ςυγκζντρωςε ετοιμάηει μια παρουςίαςθ ςε powerpoint ι άλλθ μορωι και παρουςιάηει τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τθσ ςτισ άλλεσ τάξεισ του ςχολείου. 

 

Κόνια Ελπίδα                                                                                                                                            
Βιωματικι προςζγγιςθ του διιγθματοσ του Α. Τςζχωω "Ζνασ αρικμόσ" με τεχνικζσ του εκπαιδευτικοφ 

δράματοσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ ανακοίνωςθ παρουςιάηει τθν εωαρμογι ςτθ ςχολικι τάξθ μιασ βιωματικισ διδακτικισ 
προςζγγιςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου με αξιοποίθςθ τεχνικϊν από το Εκπαιδευτικό Δράμα. Το Εκπαιδευτικό 
Δράμα (Drama in Education), που διαμορωϊκθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία και χρθςιμοποιεί τθ δραματικι 
τζχνθ ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο, προςωζρει πολλζσ δυνατότθτεσ ςτθ διδακτικι τθσ λογοτεχνίασ. 
Αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ Νζασ Αγωγισ και ςτθν πορεία εξελίχτθκε με βάςθ τθν παιδαγωγικι κεωρία 
και πρακτικι κυρίωσ του Bruner και του Vygotsky. Ρρόκειται για μια διαδικαςία, θ οποία επιδιϊκει τον 
ςυνδυαςμό ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ και νοθτικισ επεξεργαςίασ και αποβλζπει ςτθ μάκθςθ με τθν 
ζννοια τθσ κατανόθςθσ του εαυτοφ αλλά και του κόςμου, κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
και τθσ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ. Αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ πρόταςθσ είναι το διιγθμα 
του Άντον Τςζχωω «Ζνασ Αρικμόσ», από το ςχολικό εγχειρίδιο νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου. 
Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται οι επιμζρουσ τεχνικζσ με τθ ςειρά που εωαρμόςτθκαν ςτθν τάξθ: από το 
αρχικό ςτάδιο τθσ αωόρμθςθσ-προκζρμανςθσ-δθμιουργίασ ενδιαωζροντοσ, ζπειτα το ςτάδιο πρόςλθψθσ-
επεξεργαςίασ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακϊσ και εμβάκυνςθσ-προζκταςθσ-διερεφνθςθσ των 
ερωτθμάτων που προκφπτουν μζχρι, τζλοσ, το ςτάδιο τθσ αναςτοχαςτικισ ςυηιτθςθσ-ολοκλιρωςθσ τθσ 
παιδευτικισ διαδικαςίασ.  
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Κοντογιϊργθ Μαρία                                                                                                                                  
Λςτορικι εκπαίδευςθ και πολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ.  

Ηθτιματα εκςυγχρονιςμοφ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ 

Θ εκπαίδευςθ αποτελεί μία κοινωνικι διαδικαςία, θ οποία απαιτεί ςυνεχι αναςυγκρότθςθ τθσ εμπειρίασ 
και θ δράςθ τθσ προχποκζτει ςυνδυαςμό κεωρίασ και πράξθσ. Στο επίκεντρο τθσ ςχολικισ εκπαιδευτικισ 
πράξθσ βρίςκεται το παιδί, ςτο οποίο ο εκπαιδευτικόσ καλείται να καλλιεργιςει αρετζσ, που κα 
αποτελζςουν εωόδια για τθν προςαρμογι του ςτθ ςφγχρονθ και μεταβαλλόμενθ κοινωνία. Με τθν 
κακοδιγθςθ του διδάςκοντα και τθν αξιοποίθςθ των μεκοδολογικϊν και εννοιολογικϊν εργαλείων τθσ 
διδακτικισ επιςτιμθσ, θ ιςτορία ςτθν εκπαίδευςθ καλείται να επιτελζςει ςθμαντικι πολιτικι και κοινωνικι 
λειτουργία, μζςα από τθν καλλιζργεια ανκρωπιςτικϊν και δθμοκρατικϊν αξιϊν. Θ ιςτορικι γνϊςθ δεν 
προςωζρεται «ζτοιμθ», αλλά ανακαλφπτεται μζςα και ζξω από τθ ςχολικι αίκουςα και θ ιςτορικι 
διδαςκαλία γίνεται αποτελεςματικι όταν ο εκπαιδευτικόσ εντάςςει ςτο παιδαγωγικό του ζργο ςφγχρονεσ 
διδακτικζσ μεκόδουσ και προβαίνει ςε αξιοποίθςθ των ιςτορικϊν πθγϊν. Στθν ομιλία, τεκμθριϊνεται θ 
αναγκαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ του ςχολείου με τθν κοινωνία και περιγράωεται θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι 
αντίλθψθ για τθν ιςτορία, θ οποία διαμορωϊκθκε το 1962 από τθ Μονάδα του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 
του Ρανεπιςτθμίου του Λονδίνου «Λςτορία ςτθν Εκπαίδευςθ». Γίνεται αναωορά ςτθ διδακτικι μζκοδο τθσ 
ενςυναίςκθςθσ, αναδεικνφεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ εξιςορρόπθςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και τθσ 
γνϊςθσ διαδικαςιϊν και διερευνάται θ επίδραςθ του βρετανικοφ διδακτικοφ προτφπου ςτθν ελλθνικι 
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. 

 

Κοςμόπουλοσ Γιάννθσ                                                                                                                                           
Ο ρόλοσ τθσ ομάδασ γονζων ςτθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ. Οι απόψεισ των γονιϊν που 

ςυμμετζχουν 

Ο ρόλοσ του γονιϊν ςτθν εποχι μασ είναι πολφπλοκοσ και πολυδιάςτατοσ. Οι δυςκολίεσ κακθμερινά είναι 
μεγάλεσ και μπορεί να ωαίνονται αξεπζραςτεσ για τουσ γονείσ. Θ κρίςθ που ηει θ ελλθνικι κοινωνία ςε 
πολλά επίπεδα, τα τελευταία χρόνια ζχει κάνει τισ δυςκολίεσ μεγαλφτερεσ και πολυπλοκότερεσ. Καλοφνται 
οι γονείσ να ξεπεράςουν τισ δικζσ τουσ απογοθτεφςεισ και ματαιϊςεισ, να ςτθρίξουν τα παιδιά τουσ και 
επιλφςουν τα προβλιματα που ζχουν. Μια ομάδα γονζων καλείται να βοθκιςει ςτα παραπάνω. Μζςα από 
τον ςυςτθμικό τρόπο εργαςίασ μπορεί να προςωζρει πολλά ςτουσ γονείσ και κατ’ επζκταςθ ςτθν 
οικογζνεια. Θ εμπειρία από τισ ομάδεσ γονζων μασ δείχνει πωσ θ προςωορά τθσ ομάδασ ςτθν ομαλι 
λειτουργία είναι πολφ μεγάλθ. Μπορεί να βοθκιςει ςυμπλθρωτικά και να δϊςει λφςεισ ςτα προβλιματα 
τθσ ομάδασ. Θ ζρευνά μασ ζχει ςτόχο να καταγράψει τισ απόψεισ των γονιϊν και τθν εμπειρία τουσ από μια 
ομάδα γονζων. Ρϊσ λειτουργεί θ ομάδα. Ροια είναι τα κζματα που επεξεργάηεται. Με ποιον τρόπο 
κερδίηουν εμπειρίεσ και γνϊςεισ. Μζςα από τισ απαντιςεισ κα ανιχνεφςουμε τον τρόπο που θ ομάδα 
λειτοφργθςε κετικά γι’ αυτοφσ ςε πρϊτο επίπεδο και μζςα από αυτοφσ πϊσ επθρζαςε όλθ τθν οικογζνεια. 
Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε με ςυνεντεφξεισ γονζων που ςυμμετείχαν ι ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ 
γονζων. Θ ςυνζντευξθ είχε τθ μορωι τθσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ. Τα δεδομζνα επιβεβαίωςαν τον 
κετικό ρόλο που μπορεί να παίξει μια ομάδα γονζων ςτθν καλι λειτουργία τθσ οικογζνειασ. 

 

Κοταρζλα Πλγα                                                                                                                                                        
Θ πολιτιςμικι οντότθτα και διαμόρωωςθ του εωιβου ςτον Ανάπλου: Μια αναγνωςτικι προςζγγιςθ για τθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Θ λογοτεχνία, ωσ χϊροσ ζκωραςθσ μζςω τθσ γλϊςςασ των διαωορετικϊν τρόπων αυτοπροςδιοριςμοφ μιασ 
κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ τθσ, δίνει τθ δυνατότθτα, κατά τθ διδαςκαλία τθσ ςτο ςχολείο να τεκοφν 
ηθτιματα ςυγκρότθςθσ, ςυνείδθςθσ και καταςκευισ τθσ ζννοιασ τθσ ταυτότθτασ τθσ εκάςτοτε οντότθτασ 
και του ςυνόλου ωσ μζροσ τθσ πολιτιςμικισ κοινότθτασ ςτθν οποία ανικει. Θ ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ 
μπορεί να οδθγιςει τουσ αναγνϊςτεσ-μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ πολφπλοκων υπαρξιακϊν, ςυλλογικϊν και 
πολιτιςμικϊν διαδικαςιϊν. Και αυτό γιατί τα λογοτεχνικά κείμενα, ωσ μίμθςθ και αντανάκλαςθ τθσ 
υπάρχουςασ κοινωνικισ εικόνασ και του πολιτιςμοφ, παρζχουν τθ δυνατότθτα διερεφνθςθσ και κριτικισ 
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ανάγνωςθσ. Θ παροφςα ανακοίνωςθ μζςα από το ζργο του Κανάςθ Βαλτινοφ, Ανάπλουσ, κα προτείνει νζεσ 
αναγνϊςεισ και προςεγγίςεισ που μποροφν να εωαρμοςτοφν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Οι 
προςεγγίςεισ αυτζσ κα ςυμβάλουν, εκτόσ από τθ προβολι τθσ λογοτεχνικότθτασ του κειμζνου, ωσ 
πολιτιςμικό αγακό, ςε ηθτιματα εννοιολόγθςθσ του πολιτιςμοφ και τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ςε 
ςυνάρτθςθ με τισ ςπουδζσ του ωφλου. Ο Ανάπλουσ μυκιςτορεί ςε μεγάλο βακμό τθν παιδικι και εωθβικι 
θλικία του ςυγγραωζα, κακιςτϊντασ το ζργο ενδιαωζρον ςε μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ 
ο πρωταγωνιςτισ ωζρει κοινά θλικιακά χαρακτθριςτικά με το ςυγκεκριμζνο αναγνωςτικό κοινό. Ρρόκειται 
για ζνα ταξίδι ςτθν πολιτιςμικι πραγματικότθτα που βίωςε ο ςυγγραωζασ κατά τθν θλικιακι αυτι περίοδο 
μζςα από τθ ματιά, ωςτόςο, του τωρινοφ ενιλικα που αυτοβιογραωείται. Κα προτακεί, λοιπόν, μια 
ανάγνωςθ επικεντρωμζνθ ςτθν εικόνα του εωιβου ωσ μελλοντικοφ ςυγγραωζα, ωορζα και παραγωγοφ 
πολιτιςμοφ. Υπό το πρίςμα των ςφγχρονων ςπουδϊν ωφλου, θ προςοχι κα επικεντρωκεί ςτουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ διαμορωϊνεται θ ζμωυλθ υποκειμενικότθτα ςε ςυνάρτθςθ με κοινωνικοφσ και πολιτιςμικοφσ 
παράγοντεσ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ ανάγνωςθσ αυτισ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 

Κοτςανά Βαςιλικι, Γιαννζλου Κωνςταντίνα, Καλατηι οηαλία                                                                 
Οι απόψεισ μακθτϊν/τριϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τον ρόλο του παρατθρθτι 

ςε περιςτατικά ενδοςχολικισ βίασ ςτα οποία εμπλζκονται και ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

Στθν ζρευνα αυτι μελετικθκε το ωαινόμενο τθσ ενδοςχολικισ βίασ και ιδιαίτερα ο ρόλοσ του παρατθρθτι 
ςτα περιςτατικά ςχολικοφ εκωοβιςμοφ και βίασ. Διερευνικθκαν οι απόψεισ μακθτϊν/τριϊν Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τον ενδεδειγμζνο τρόπο αντίδραςθσ ενόσ παρατθρθτι ςε 
περιςτατικά ςχολικισ βίασ κακϊσ και τον τρόπο που οι μακθτζσ/τριεσ κα αντιδροφςαναν ιταν παρατθρθτζσ 
ενόσ τζτοιου ωαινομζνου ςτθν περίπτωςθ που αυτό αωορά ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και 
ςυγκεκριμζνα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και άτομα με διαωορετικι εκνικότθτα. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 
101 μακθτζσ και μακιτριεσ δθμόςιων ςχολείων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πόλθσ τθσ Ράτρασ του νομοφ 
Αχαΐασ οι οποίοι/εσ κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν ανϊνυμα ζνα ερωτθματολόγιο με ερωτιςεισ κλειςτοφ 
τφπου. Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι οι μακθτζσ/τριεσ του Δθμοτικοφ εάν ιταν 
παρατθρθτζσ ςε κάποιο περιςτατικό ςχολικισ βίασ κα απευκφνονταν ςε κάποιον ενιλικα ϊςτε να παρζμβει 
ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό μακθτϊν/τριϊν Γυμναςίου επζλεξε ωσ τρόπο αντίδραςθσ τθ μθ επζμβαςθ, τθν 
απομάκρυνςθ από το περιςτατικό. Επίςθσ, οι μακθτζσ/τριεσ του Λυκείου επζλεξαν ωσ τρόπο αντίδραςθσ 
τθν προςωπικι εμπλοκι ςτο περιςτατικό. Τζλοσ, οι μακθτζσ/τριεσ και των τριϊν βακμίδων ςτθν 
πλειονότθτά τουσ δθλϊνουν πωσ κα ειδοποιοφςαν κάποιον ενιλικα εάν παρατθροφςαν να λαμβάνει χϊρα 
κάποιο περιςτατικό ςχολικισ βίασ το οποίο να αωορά άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι διαωορετικισ 
εκνικότθτασ. 

 

Κοτςοποφλου Μαρία 
Εωαρμογζσ Κριτικοφ Στοχαςμοφ ςτθν Ρολιτιςμικι - Αιςκθτικι Αγωγι ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 

Θ υιοκζτθςθ μεκόδων που προωκοφν τθ ςτοχαςτικι διάκεςθ, εναρμονίηεται πλιρωσ με το ςφγχρονο 
πνεφμα τθσ εκπαίδευςθσ, που κζλει εκπαιδευόμενουσ ενεργοφσ ερευνθτζσ, οι οποίοι αποτολμοφν να 
καινοτομιςουν και να αποτινάξουν τα δυςλειτουργικά πλαίςια αναωοράσ τουσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 
κα παρουςιαςτοφν οι προςωπικζσ εκτιμιςεισ των εκπαιδευομζνων του ΣΔΕ Ράτρασ για τθν κλαςικι 
μουςικι και τα βαςικά μεκοδολογικά εργαλεία για τθν επίτευξθ του μεταςχθματιςμοφ των αιςκθτικϊν 
παραδοχϊν τουσ. Θ ζρευνα κατζδειξε ότι οι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ που ακολουκικθκαν ςυνζβαλαν ςτον 
ποιοτικό επαναπροςδιοριςμό και ςτθν επαναδόμθςθ του τρόπου ςκζψθσ τουσ αναωορικά με τθ μουςικι. 
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Κοτςοποφλου Μαρία, Ηζρβασ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                            
Κίνθτρα ςυμμετοχισ και εμπόδια ςτθν εκπαίδευςθ των κρατουμζνων: Θ περίπτωςθ των κρατουμζνων του 

Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Κ.Κ. Αγ. Στεωάνου 

Θ παροφςα ζρευνα ςκιαγραωεί το προωίλ και τα κίνθτρα ςυμμετοχισ των κρατουμζνων εκπαιδευομζνων 
ςε Σ.Δ.Ε. που ςτεγάηεται ςτο Κ.Κ. Αγ. Στεωάνου. Διερευνά επίςθσ, τα προβλιματα και τα εμπόδια που 
αντιμετωπίηουν οι κρατοφμενοι κατά τθ ωοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο. Το μεγαλφτερο ποςοςτό εκωράηει τθν 
αρχικι του ανάγκθ για εξαςωάλιςθ «μεροκάματων», που κα του δϊςουν τθ δυνατότθτα να πλθςιάςει πιο 
γριγορα τον ςτόχο τθσ αποωυλάκιςθσ, ενϊ πιο αςκενι παρουςία ζχουν θ απόκτθςθ του απολυτθρίου και θ 
κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ ωοίτθςθ ςτο ςχολείο τουσ μεταςχθματίηει και αποκτά μια 
διάςταςθ λυτρωτικι και απελευκερωτικι από τα δεινά του εγκλειςμοφ. Σε ςχζςθ με τα εμπόδια ςθμαντικά 
ωαίνονται να είναι οι απουςίεσ, θ ζλλειψθ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ και θ ζλλειψθ υποςτθρικτικοφ 
περιβάλλοντοσ μζςα ςτισ ωυλακζσ.  

 

Κουηινόβςκα Χριςτίνα, Κωςτοφδα Σμαράγδω  
Θ ανάδειξθ τθσ ετερότθτασ και θ καλλιζργεια τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ μζςα από τθν παιδικι 

λογοτεχνία: Δραςτθριότθτεσ με τθ αξιοποίθςθ των παραμυκιϊν: «Καλϊσ ιρκεσ καρακάξα» του Κ. Μάγου 
και «Δϊςε τθν αγάπθ» τθσ Α. Βαρελά 

Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να προτείνει δραςτθριότθτεσ με τθν χριςθ δφο παραμυκιϊν, μζςα 
από τισ οποίεσ κα αναδείξει τθν διαωορετικότθτα και κα επιχειριςει να καλλιεργιςει τθν διαπολιτιςμικι 
επικοινωνία. Λαμβάνοντασ υπόψιν τθν κοινωνικο- πολιτιςμικι ετερότθτα ςτο ςφγχρονο ςχολείο δίνεται θ 
δυνατότθτα ςε κάκε εκπαιδευτικό να εμπλουτίςει τθν διδαςκαλία του/τθσ με μεκόδουσ που κα 
ςυμβάλλουν ςε μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παιδιϊν και κα αναδείξουν τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. 
Θ χριςθ του παραμυκιοφ, ωσ είδοσ παιδικισ λογοτεχνίασ και μζροσ κάκε πολιτιςμοφ, μπορεί να 
αξιοποιθκεί ςτθν τάξθ ωσ μζςο για να καλλιεργιςει τον ςεβαςμό, τθν αλλθλεγγφθ, τθν ενςυναίςκθςθ και 
να ςυμβάλλει ςτθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων και των προκαταλιψεων. Οι βιωματικζσ δράςεισ 
βαςιςμζνεσ ςε παραμφκια με διαπολιτιςμικό περιεχόμενο, όπωσ θ δραματοποίθςθ, τα παιχνίδια ρόλων 
κ.ο.κ, κα ωκιςουν τουσ μακθτζσ/ τριεσ να γίνουν «ενεργθτικοί δζκτεσ» μιασ διαπολιτιςμικισ πράξθσ, θ 
οποία αωορά ςχζςεισ γνωριμίασ, διαλόγου, επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ πολιτιςμοφσ, αλλθλεπίδραςθσ και 
αποδοχισ του διαωορετικοφ. Το διαπολιτιςμικό περιεχόμενο των παραμυκιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 
απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθν εναςχόλθςθ με τισ δραςτθριότθτεσ, ειδικά ςτισ μικρζσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ, προςωζρει ευκαιρίεσ εξοικείωςθσ με τθν ζννοια τθσ ετερότθτασ, προβάλλοντασ διαωορετικζσ 
πτυχζσ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, διαωορετικά πολιτιςμικά πρότυπα, βοθκϊντασ ςυνάμα το 
μακθτικό κοινό να αντιλθωκεί τισ διαωορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ κζαςθσ ενόσ γεγονότοσ. 

 

Κουρκοφτα Βαςιλικι 
Διαπολιτιςμικότθτα και Σχολικόσ Ενδιάμεςοσ Χϊροσ 

Θ μετάλλαξθ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςε πολυπολιτιςμικι, γεγονόσ που ςυντελζςτθκε κατά τθ 
διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετϊν, επζωερε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνικισ, 
οικονομικισ και πολιτιςμικισ ηωισ τθσ χϊρασ (Νικολάου, 2000). Με τον όρο πολυπολιτιςμικι κοινωνία 
χαρακτθρίηεται μια κοινωνία μζςα ςτθν οποία ςυμβιϊνουν άνκρωποι με διαωορετικι γλϊςςα, κρθςκεία, 
κουλτοφρα και γενικότερα με διαωορετικό πολιτιςμό. Σταδιακά επομζνωσ και ωσ απόρροια τθσ ειςόδου 
μεταναςτϊν ςτον ελλθνικό κοινωνικό ιςτό, ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ μασ από εκνικά ομοιογενισ 
ζχει καταςτεί πολυπολιτιςμικόσ και ωσ εκ τοφτου προβάλλεται ζντονα θ αναγκαιότθτα τθσ διαπολιτιςμικισ 
διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα οωείλει να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ 
πολυπολιτιςμικζσ ςυνκικεσ που διαμορωϊνονται και να διαχειριςτεί τθ διαωορετικότθτα μζςα από 
διαδικαςίεσ ζνταξθσ και ςυμπερίλθψθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, παράγοντασ νζουσ διαπολιτιςμικοφσ 
κοινωνικοφσ χϊρουσ ςυνεργειϊν και επικοινωνίασ. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ προςζγγιςθ των 
εννοιϊν τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, τθσ διαπολιτιςμικισ μεταςχθματιςτικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ επίςθσ και 
τθσ διαπολιτιςμικισ πορείασ προσ τθν επίτευξθ τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Θ προςζγγιςθ των 
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εννοιϊν αυτϊν ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ του ςχολικοφ χϊρου ωσ ενδιάμεςου χϊρου ςυνεφρεςθσ 
διαωορετικϊν ανκρϊπων με χειραωετικό και μεταςχθματιςτικό χαρακτιρα. Αρχικά επιχειρείται θ 
αποςαωινιςθ των όρων τθσ "πολυπολιτιςμικότθτασ" και τθσ "διαπολιτιςμικότθτασ" ωσ τρόπων κεϊρθςθσ 
τθσ ςχζςθσ με τον "άλλο". Ακολοφκωσ γίνεται αναωορά ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και ςτθ ςφγχρονθ 
τάςθ τθσ μεταςχθματιςτικισ εκπαίδευςθσ. Στθ ςυνζχεια περιγράωεται θ διαπολιτιςμικι πορεία που 
ακολουκείται προκειμζνου να επιτευχκεί επικοινωνία μεταξφ των ετεροτιτων. Τζλοσ, με βάςθ όςα 
αναωζρκθκαν αξιολογείται το ςχολείο ωσ τρίτοσ ι ενδιάμεςοσ χϊροσ ςυνάντθςθσ τθσ διαωορετικότθτασ και 
ανάπτυξθσ τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ. 

 

Κουρτοφμθ Τριανταωυλλιά                                                                                                                        
Αρχεία και εκπαίδευςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ: Το αρχειακό τεκμιριο ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο και ωσ 

πλθροωοριακό αντικείμενο 

Το αρχείο, ωσ πθγι μνιμθσ και ψθωίδα γνϊςθσ, επιτρζπει διαδοχικζσ «αναγνϊςεισ» και πολλαπλζσ 
διερμθνεφςεισ («interpretation»), μόνον όμωσ εωόςον κατανοθκεί θ μοναδικότθτά του και το περιβάλλον 
δθμιουργίασ («context»), ςτο οποίο ζχει παραχκεί. Θ κατανόθςθ τθσ διττισ αξίασ του αρχειακοφ τεκμθρίου 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ωσ αποδεικτικοφ ςτοιχείου («evidence») και ωσ πλθροωοριακοφ 
αντικειμζνου («information»), ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ αντίλθψθσ και τθσ ερευνθτικισ 
δεξιότθτασ των μακθτϊν ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ («knowledge society»). Στα πλαίςια των αρχειακϊν 
εκπαιδευτικϊν δράςεων για τουσ μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το άρκρο αναπτφςςει τθν 
αξία, αποδεικτικι και πλθροωοριακι, του αρχείου: α) με τθν ενκάρρυνςθ τθσ λειτουργίασ του αρχείου ωσ 
«θμιπερατισ μεμβράνθσ» μεταξφ των διαωορετικϊν γνωςτικϊν πεδίων, ςυμβάλλοντασ αποτελεςματικά 
ςτθ δθμιουργία πρωτότυπων ςυνδυαςμϊν κατά περίπτωςθ, β) με τθ νοθματοδότθςθ του αρχείου ωσ 
διαρκϊσ μεταβαλλόμενθσ καταςκευισ, επιτρζποντασ τθν ενςτάλαξθ και, ταυτόχρονα, τθν ανάδυςθ βακιά 
εγχαραγμζνων κοινωνικϊν αξιϊν. Στο άρκρο διαπιςτϊνεται ότι θ προςκτθμζνθ γνϊςθ από τθν εξοικείωςθ 
ςε νεαρι θλικία με το αρχειακό τεκμιριο μπορεί να λειτουργιςει ωσ προςτικζμενθ αξία («added value») 
ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για τον ζλεγχο και τθ κωράκιςθ των ςφγχρονων δθμοκρατιϊν. 

 

Κουςουλι Βαςιλικι, Μιςαθλίδου Χριςτίνα 
Διδάςκοντασ μακθματικά με ςτόχο τθν κατανόθςθ: Το παράδειγμα του «εμβαδοφ» 

Θ ζννοια του «εμβαδοφ» χρθςιμοποιείται ςυχνά και πολλζσ ωορζσ αςυναίςκθτα ςτθν κακθμερινι ηωι. 
Επομζνωσ θ κατάκτθςι τθσ κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι για τουσ μακθτζσ που ζχουν τελειϊςει το 
Δθμοτικό ςχολείο. Δυςτυχϊσ, ςφμωωνα με ςχετικά ερευνθτικά ευριματα, ακόμα και οι μακθτζσ του 
Γυμναςίου εμωανίηουν ςθμαντικζσ παρανοιςεισ όταν καλοφνται να διαχειριςτοφν μακθματικά 
«προβλιματα εμβαδοφ». Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι παραπάνω παρανοιςεισ, ςχεδιάςτθκε και 
υλοποιικθκε μια διδακτικι παρζμβαςθ με ςτόχο τθν ουςιαςτικι κατανόθςθ αυτισ τθσ τόςο ςθμαντικισ 
μακθματικισ ζννοιασ. Θ διδαςκαλία πραγματοποιικθκε ςε ζνα τμιμα ζκτθσ δθμοτικοφ με 16 μακθτζσ. Οι 
μακθτζσ είχαν ιδθ διδαχτεί βαςικζσ πτυχζσ τθσ ζννοιασ του εμβαδοφ ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. Ωςτόςο, 
όταν τουσ ηθτικθκε να ςυμπλθρϊςουν ζνα ωφλλο εργαςίασ με τυπικζσ διαγνωςτικζσ αςκιςεισ, 
αποδείχτθκε πωσ δεν είχαν κατανοιςει ουςιαςτικά όςα είχαν διδαχτεί. Εδϊ παρουςιάηεται θ πρϊτθ 
δραςτθριότθτα τθσ παρζμβαςθσ. Το βαςικό εργαλείο αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ιταν ζνα πρωτότυπο 
μακθματικό πρόβλθμα που επιδεχόταν περιςςότερεσ από μία λφςεισ. Οι μακθτζσ κλικθκαν να 
διερευνιςουν το πρόβλθμα και να ςυηθτιςουν τισ λφςεισ που βρικαν. Με τθν παρότρυνςθ τθσ δαςκάλασ-
ερευνιτριασ, ςυηιτθςαν κζματα όπωσ «τι είναι εμβαδόν» και «πότε ςχιματα διαωορετικά μεταξφ τουσ 
ζχουν το ίδιο εμβαδόν». Στθ ςυνζχεια, καταςκεφαςαν μόνοι τουσ τισ βαςικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ του 
μεγζκουσ. Ακολοφκθςε προβολι ταινίασ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εμπζδωςθ όςων ςυηθτικθκαν. Θ 
ανάλυςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων είναι ενκαρρυντικι: οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ ςυηιτθςθ 
εμωανίηοντασ ουςιαςτικι μακθματικι ςκζψθ και επιχειρθματολογία. 
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Κοψιδά-Βρεττοφ Ραραςκευι                                                                                                                           
 «Θ προςευχι τθσ δαςκάλασ» ι Ασ κυμθκοφμε πωσ το Ραιδί είναι ςαν τον Ροιθτι… 

Κφριε! Εςφ που δίδαξεσ, ςυγχϊρα με που διδάςκω,/που ωζρω το όνομα τθσ δαςκάλασ,/που Εςφ ζωερεσ 
όταν ιςουν ςτθ Γθ…/Βόθκα με να πετφχω να κάνω για κακζνα/ απ’ τα παιδιά μου τον ςτίχο μου τζλειο/ και 
να ςου αωιςω αυτι τθν άωωνθ, τθν πιο δυνατι μου μελωδία,/για όταν τα χείλθ μου δεν κα τραγουδοφν 
πια. Ζτςι προςεφχεται ςτον Κεό θ δαςκάλα και ποιιτρια Gabriela Mistral, όταν ενδεισ αναμετράται με τον 
ρόλο τθσ. Δεν ζχουμε ερευνθτικά δεδομζνα για τον (ενδεχόμενο) εςωτερικό μονόλογο του ςθμερινοφ 
δαςκάλου ςτθν προςωπικι του αναμζτρθςθ με τον δικό του ρόλο. Μια πραγματικότθτα 
διαωοροποιθμζνων πολιτιςμικϊν ςυνκθκϊν απεργάηεται ολοζνα ο αιϊνασ μασ. Ο πολιτιςμόσ τθσ βίαιθσ 
ταχφτθτασ -μάλλον του ακαριαίου, μζςω τθσ τεχνολογίασ- πόςο περικϊριο αωινει ςτον δάςκαλο να 
προςοικειωκεί ςτοχαςτικά τον ρόλο του και πόςο ςτο παιδί να επι-κοινωνιςει με τθν αυκεντικι του ωφςθ; 
Ρρόκειται μιπωσ για τθν πολιτιςμικι αμοιβαιότθτα μιασ ςυνενοχισ με ςτόχο το παιδί; Ρρόκειται για μια 
καταλυτικι μορωι εκ-παιδευτικισ αλλοτρίωςθσ, και πάλι με ςτόχο το παιδί; Ι ίςωσ για τθ «διαμαρτία» 
μιασ ανιμπορθσ παιδαγωγικισ απζναντι ςτθν τεχνοκρατικι και γραωειοκρατικι κεϊρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, 
πόςο μάλλον τθσ διαδικαςίασ τθσ παιδείασ; Μποροφμε -δάςκαλοι, γονείσ, κοινωνία- να ςυνκζςουμε το 
όραμα μιασ «Ροιθτικισ Ραιδαγωγικισ» και να τθν προςωζρουμε «τζλειο ςτίχο», «τθν πιο δυνατι μελωδία» 
ςτο παιδί, ςτουσ μακθτζσ μασ; Μια πρόκλθςθ – εταιρικό ποιθτικό ςυμβόλαιο- με «ιρωεσ» τον δάςκαλο και 
το παιδί… 

 

Κρθτικοφ Λωιγζνεια 
Ζλα μου τεχνολογία! 

Θ ιςτορία και θ λαογραωία αποτελοφν βαςικζσ γνϊςεισ που πρζπει να ζχουν τα παιδιά, όχι μόνο για τον 
πολιτιςμό, το πνεφμα και τθν κουλτοφρα τουσ, αλλά επειδι τα βοθκοφν να αντιλθωκοφν και να 
αξιολογιςουν πολλά ςτοιχεία τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. Δυςτυχϊσ όμωσ, ζνα μουςείο – και πολφ 
περιςςότερο ζνα λαογραωικό μουςείο - αποτελεί πολλζσ ωορζσ ζναν βαρετό προοριςμό, ανοφςιο ςτα 
ςφγχρονα παιδικά μάτια και πολλζσ ωορζσ και ςτα μάτια ενόσ ενιλικα. Θ ζλλειψθ μουςειακισ παιδείασ από 
τθ μια, ςε ςυνδυαςμό με το ςτάςιμο και μθ εξελιςςόμενο μουςειακό προωίλ από τθν άλλθ, οδθγοφν ςε μια 
ταραχϊδθ ςχζςθ, μόνιμθσ ριξθσ. Αν ςτο μουςείο μποροφςαμε να πιάςουμε τα εκκζματα κι ζωευγαν οι 
ταμπζλεσ «μθν αγγίηετε»; Αν ςτο μουςείο υπιρχαν καρζκλεσ και τραπζηια και δεν πιανόταν θ μζςθ μασ και 
τα πόδια μασ από τθν ορκοςταςία; Αν τα παιδιά μποροφςαν να παίξουν και να ηωγραωίςουν ςτο μουςείο; 
Κι αν οι μεγάλοι μποροφςαν να πιουν καωζ, δίπλα ςε ζνα άγαλμα και να του ωορζςουν το καςκόλ τουσ; Αν 
ςυνζβαιναν όλα αυτά, ο κόςμοσ κα αγαποφςε τα μουςεία και κα χαιρόταν να τα επιςκζπτεται και τθ χαρά 
αυτι κα τθν μετζδιδε με επιδθμιακά χαρακτθριςτικά και ςτουσ γφρω του. Πλα αυτά γίνονται! Μποροφν να 
υλοποιθκοφν με ελάχιςτο κόςτοσ και ςε πολφ μικρό χωροχρόνο! Λδζεσ, εωαρμογζσ και εικόνεσ, με τθ ςυχνι 
βοικεια των νζων τεχνολογιϊν, κα κάνουν το μουςείο μασ ερωτεφςιμο! Ασ ξεκινιςουμε από το μουςείο κι 
ασ ωτάςουμε ςτθ διαςκζδαςθ! 

 

Κρυωοφ  Ζλενα                                                                                                                                        
Εωαρμογι των αρχϊν Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςτο Σχολείο: μια μελζτθ περίπτωςθσ. 

H ζννοια τθσ "Ροιότθτασ" είναι μια πολφπλευρθ και ςυχνά αςαωισ ζννοια για τθν οποία ζχουν δοκεί 
αναρίκμθτοι οριςμοί. Ωσ όροσ, δεν ζχει "ψθλαωθτά" όρια ενϊ ακόμα, ποςοτικοποιείται δφςκολα, πόςο 
μάλλον όταν πρόκειται να εωαρμοςτεί ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, που από μόνθ τθσ δεν (πρζπει να) 
περιλαμβάνει αρικμοφσ. Ωςτόςο, αν ερωτθκεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ αν κα ικελε να περιλάβει τθν 
"Ροιότθτα" ωσ ωιλοςοωία και ωσ προςζγγιςθ ςτο διδακτικό του ζργο, δφςκολα κα αρνθκεί. Συνεπϊσ, ςτθν 
παροφςα ανακοίνωςθ, κα γίνει προςπάκεια να αποςαωθνιςτοφν κάποια βαςικοί όροι για τθν Ροιότθτα, για 
τθ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ, για τα κριτιρια ποιότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ, και να ςυηθτθκεί το ενδεχόμενο 
φπαρξθσ ι όχι "ποιοτικισ εκπαίδευςθσ" και "ποιοτικοφ ςχολείου". Επίςθσ, μετά από παρουςίαςθ των 
ευρθμάτων πρόςωατθσ ζρευνασ, που διενεργικθκε ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ Μεταπτυχιακισ εργαςίασ, κα 
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αναλογιςτοφμε, ωσ εκπαιδευτικοί, ςε ποιο βακμό πλθροφνται τα βαςικά κριτιρια ποιότθτασ ςιμερα, και 
πϊσ αυτά ςχετίηονται με τον τρόπο Διοίκθςθσ του Σχολείου. 

 

Κωνςταντινίδθσ Γιϊργοσ                                                                                                                                
Το ςχολείο του πολιτιςμοφ είναι το ςχολείο των ςχζςεων και τθσ ανκρωπιάσ:  

Μια ςχεςιοδυναμικι προςζγγιςθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ βιβλιογραωικισ μελζτθσ είναι θ ανάδειξθ των προχποκζςεων εκείνων οι οποίεσ, 
κατά τθν άποψι μασ, είναι απαραίτθτεσ, ϊςτε το ςχολείο να μπορζςει να γίνει μία κοιτίδα, μία μιτρα 
πολιτιςμοφ. Οι προχποκζςεισ αυτζσ ςχετίηονται ςτενά με τισ ςχζςεισ και τθν ποιότθτά τουσ που 
κυοωοροφνται εντόσ του ςχολείου. Ρεποίκθςι μασ είναι πωσ δεν υπάρχει ςχολείο του πολιτιςμοφ, αν αυτό 
δεν εμωυςείται από ςχεςιακότθτα, ποιοτικι και ανκρωπιςτικι. Με κεντρικό άξονα το πρόςωπο του 
εκπαιδευτικοφ περιγράωεται θ ςχζςθ του με τον εαυτό του, με τθ γνϊςθ, τουσ μακθτζσ του, με τουσ γονείσ 
των μακθτϊν, με τουσ ςυναδζλωουσ και τζλοσ με τθν κοινωνία ζξω από το ςχολείο. Θ ανάλυςθ αυτϊν των 
ςχζςεων γίνεται από μία ςκοπιά ανκρωπιςτικι και ειδικότερα τθ Σχεςιοδυναμικι, πνευματικό τζκνο του 
Αλζξανδρου Κοςμόπουλου. Μελετϊνται κεματικζσ που αωοροφν τθ ςχζςθ α) του εκπαιδευτικοφ με τον 
εαυτό του: εκπαιδευτικοί με αυτογνωςία ι με επιωανειακι γνϊςθ του εαυτοφ τουσ, κακθμερινότθτα τθσ 
ρουτίνασ ι τθσ ηωντάνιασ, ςχζςθ μπουμπζρια Εγϊ-Συ ι Εγϊ-Αυτό με τον Άλλο, ηωι με ι χωρίσ 
πνευματικότθτα, ο άνκρωποσ ωσ βιολογικό ον ι ωσ βιοψυχοκοινωνικό πνευματικό ον β) του εκπαιδευτικοφ 
με τθ γνϊςθ: ςχολείο τεχνοκρατικό ι ανκρωπιςτικό, μάκθςθ τθσ φλθσ ι τθσ ψυχισ, ποςοτικοποίθςθ τθσ 
ζρευνασ ι εκ βακζων ολόπλευρθ καλλιζργεια των ερευνθτϊν, γ) του εκπαιδευτικοφ με τον μακθτι: ςχολείο 
του ενόσ πολιτιςμοφ ι των πολλϊν, τθσ μπιχεβιοριςτικισ παιδαγωγικισ ι τθσ ςυνκετικισ δ) του 
εκπαιδευτικοφ με τουσ γονείσ των μακθτϊν: ο γονιόσ ωσ πρόςωπο που μασ ενδιαωζρει ι ωσ ντεκόρ, ε) του 
εκπαιδευτικοφ με τουσ ςυναδζλωουσ: ςυνάδελωοσ ωσ απλόσ παριςτάμενοσ ι ωσ ςυνοδοιπόροσ, ο 
διευκυντισ ωσ ςχεςιακό πρότυπο ι ωσ τεχνοκράτθσ μάνατηερ, οι νόμοι για τουσ ανκρϊπουσ ι οι άνκρωποι 
για τουσ νόμουσ ςτ) του εκπαιδευτικοφ με τθν κοινωνία: πολιτικι ςτάςθ απολιτίκ ι ενεργόσ ςυμμετοχι; Οι 
παραπάνω κζςεισ δε ςυνιςτοφν κατ’ ανάγκθ δίπολα που θ αλικεια είναι μόνο ςε ζνα από τα δφο άκρα, 
αλλά και αωορμζσ ςκιαγράωθςθσ των ενδιάμεςων αποχρϊςεων, ϊςτε το ςχολείο να ζρκει μεσ ςτον 
ουςιαςτικό πολιτιςμό, αυτόν των ςχζςεων. 

 

Κωνςταντίνου Γιάννθσ                                                                                                                                     
 Τα γενεςιουργά παραδείγματα και θ γενίκευςθ των μοτίβων τουσ ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία 

Θ απόδειξθ είναι μια ςθμαντικι αλλά παράλλθλα δφςκολθ ζννοια ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ των 
μακθματικϊν. Θ παροφςα μελζτθ κα βαςιςτεί ςτθ ςφνδεςθ δφο εννοιϊν: του γενεςιουργοφ παραδείγματοσ 
και τθσ γενίκευςθσ μοτίβου τθσ διαδικαςίασ. Το γενεςιουργό παράδειγμα είναι ζνα χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα το οποίο κάνει εμωανείσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ γενικεφεται. Και θ καταςκευι του 
ςυμπεράςματοσ, με επαγωγικά επιχειριματα, μετά από γενίκευςθ μοτίβου τθσ διαδικαςίασ. Θ εργαςία 
αυτι μελετάει κεωρθτικά τα γενεςιουργά παραδείγματα και τθ γενίκευςθ μοτίβου τθσ διαδικαςίασ, ϊςτε 
να επιτευχκεί θ παραγωγικι τυπικι απόδειξθ. Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ μελζτθσ είναι ο ρόλοσ που 
διαδραματίηει ο κακθγθτισ ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία, όπωσ και δφο κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ 
απόδειξθσ τα οποία είναι οι δυςκολίεσ και οι λειτουργίεσ τθσ. 

 

Κωνςταντουδάκθ Χριςτίνα, Καραγιάννθ Βαςιλικι                                                                                                                          
Ζκωραςθ των ςυναιςκθμάτων μζςω τθσ τζχνθσ ςτο Νθπιαγωγείο:  

Ρροτεινόμενο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων 

Τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ, βιϊνουν διάωορα ςυναιςκιματα ςε κακθμερινι βάςθ, γι’ αυτό κα πρζπει 
να μάκουν να αναγνωρίηουν τόςο τα δικά τουσ ςυναιςκιματα, όςο και τα ςυναιςκιματα των άλλων. Θ 
δυςκολία ζγκειται ςτο ότι τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ, ςφμωωνα με τον Piaget, βρίςκονται ακόμθ ςτο 
ςτάδιο του εγωκεντριςμοφ και γι αυτό τον λόγο δυςκολεφονται να μπουν ςτθ κζςθ του άλλου και να τον 
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κατανοιςουν. Ωςτόςο, μζςα από ζνα ειδικά διαμορωωμζνο πρόγραμμα μζςω τθσ τζχνθσ, είναι ευκολότερο 
για ζνα παιδί προςχολικισ θλικίασ να εντοπίςει και να περιγράψει ζνα ςυναίςκθμα που διακρίνει ςε ζναν 
πίνακα ηωγραωικισ ι ςε ζνα άγαλμα, παρά να μιλιςει για τα δικά του αντίςτοιχα ςυναιςκιματα. Επίςθσ, 
με τον τρόπο αυτό ενιςχφουμε και τθν ενςυναίςκθςθ και βοθκάμε τουσ μακθτζσ να αναπτυχκοφν 
ςυναιςκθματικά και κοινωνικά. Σκοπόσ του προγράμματοσ: Καλλιζργεια ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν μζςω τθσ τζχνθσ, να αποδζχονται και να εκωράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ, τόςο τα κετικά όςο και 
τα αρνθτικά, να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν βαςικά ςυναιςκιματα, να ακοφν με προςοχι τουσ άλλουσ 
όταν μιλοφν για τα ςυναιςκιματά τουσ. 

 

Κωςταρά Ευωροςφνθ                                                                                                                                            
Θ ςυμβολι των Ρρογραμμάτων Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων ςτθν προαγωγι του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ 

Στθν παροφςα εργαςία επιχειρείται θ αποτφπωςθ τθσ ςυμβολισ των Ρολιτιςτικϊν Ρρογραμμάτων, τα 
οποία υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των Ρρογραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςτθν ευρφτερθ προαγωγι 
του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτθρίηονται ςε ςτοιχεία του αρχείου του 
Τμιματοσ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ (ςτατιςτικά, απολογιςτικζσ 
εκκζςεισ, αξιολογιςεισ Ρρογραμμάτων, ςεμιναρίων, εργαςτθρίων κ.λπ.) κατά τα ςχολικά ζτθ 2016-17, 
2017-18 και 2018-19. Το κζμα διερευνάται ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ: α) κεματολογία των Ρολιτιςτικϊν 
Ρρογραμμάτων, β) Τοπικά Κεματικά Ρολιτιςτικά Δίκτυα, γ) επιμόρωωςθ εκπαιδευτικϊν ςε πολιτιςτικά 
κζματα (κζατρο, μουςικι, χορόσ, δθμιουργικι γραωι, ωωτογραωία, εικαςτικζσ τζχνεσ, τοπικι ιςτορία, 
πολιτιςτικι κλθρονομιά κ.ά.), δ) ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ – δράςεισ. Μζςω τθσ μελζτθσ αυτισ 
επιχειρείται να καταδειχτεί κατά πόςο θ υλοποίθςθ Ρολιτιςτικϊν Ρρογραμμάτων ςτα ςχολεία και θ 
ευρφτερθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςε ςχετικζσ επιμορωϊςεισ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και 
δράςεισ, όπωσ αυτζσ του Τμιματοσ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων ΔΔΕ Αχαΐασ που παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά, 
ςυνιςτοφν παράγοντα προαγωγισ του πολιτιςμοφ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανκρωπιςτικισ 
παιδείασ, θ οποία είναι αναγκαία ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ κυριαρχίασ τθσ τεχνοκρατικισ γνϊςθσ και τθσ 
πολφπτυχθσ κρίςθσ αξιϊν και πολιτιςμοφ. Επιχειρείται, τζλοσ, θ διαςφνδεςθ των ςτοιχείων που 
περιλαμβάνονται ςτουσ παραπάνω άξονεσ με τθν εωαρμογι του αειωορικοφ μοντζλου εκπαίδευςθσ και τθ 
διαπολιτιςμικι αγωγι. 

 

Κωςταρισ  Χριςτόωοροσ, Μάμμοσ Κωνςταντίνοσ 
Μζκοδοι διαχείριςθσ των μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθ ςχολικι τάξθ 

Οι εκπαιδευτικοί που καλοφνται να διαχειριςτοφν μακθτζσ που παρουςιάηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
απαιτείται να εωαρμόηουν ζνα εξατομικευμζνο πρόγραμμα διδαςκαλίασ όςον αωορά τον τρόπο μελζτθσ 
του κάκε μακθτι ξεχωριςτά, κακϊσ και τον τρόπο που αλλθλεπιδρά με τουσ ςυμμακθτζσ του ςτθν τάξθ. Οι 
ςαωείσ, βραχυχρόνιοι και ςυνάμα προςιτοί μακθςιακοί ςτόχοι, τα μικρά αλλά ςτακερά βιματα βελτίωςθσ, 
κακϊσ και θ αξιοποίθςθ τθσ χριςθσ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροωορικισ και των Επικοινωνιϊν κατά τθ 
διδαςκαλία μποροφν να ςυντελζςουν ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ των μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 
τόςο ςτο γνωςτικό επίπεδο, όςο και ςτο επίπεδο των κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Εδϊ, επιςθμαίνονται οι πιο 
ςθμαντικοί παράγοντεσ που κακορίηουν, τελικά, τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων, όςον αωορά τουσ 
μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Τζτοιοι παράγοντεσ είναι θ κατάλλθλθ διαμόρωωςθ του περιβάλλοντοσ 
τθσ ςχολικισ τάξθσ αλλά και γενικότερα του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ επίςθσ και θ τιρθςθ 
ςυγκεκριμζνων κανόνων που να οριοκετοφν τθ ςυμπεριωορά όλων των μακθτϊν. Ραράλλθλα, 
επιςθμαίνονται ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ που μποροφν να εωαρμοςτοφν κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία, 
όπωσ είναι για παράδειγμα θ χριςθ των  Εκπαιδευτικϊν Ραιχνιδιϊν οι οποίεσ διευκολφνουν τθν 
κωδικοποίθςθ, τθν ενςωμάτωςθ και τθν αποκικευςθ των καινοφριων πλθροωοριϊν και ςτθ ςυνζχεια τθν 
ανάκτθςι τουσ όταν κα είναι απαραίτθτεσ. Επίςθσ, γίνεται ςαωισ αναωορά ςτθν αναγκαιότθτα 
επιμόρωωςθσ των εκπαιδευτικϊν, τόςο ςε κζματα που αωοροφν τθν Ειδικι Αγωγι, όςο και τισ μεκόδουσ 
και τισ προχποκζςεισ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ. 
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Κωςταρισ Χριςτόωοροσ, Κατςά Μαρία                                                                                                            
 Το ςτιλ θγεςίασ του διευκυντι και ο τρόποσ που επιδρά ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ των εκπαιδευτικϊν 

Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του αποτελεςματικοφ διευκυντι μιασ ςχολικισ μονάδασ ωσ θγζτθ 
επικεντρϊνονται ςτθν προςωπικότθτά του, ςτισ προςωπικζσ αξίεσ και τισ προςδοκίεσ που ζχει, κακϊσ και 
ςτισ δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει, τόςο ςε διοικθτικό επίπεδο, όςο και ςε επίπεδο διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων. Εξίςου ςθμαντικό ηιτθμα αποτελεί θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ του διευκυντι, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ενςυναίςκθςθ και θ επαγγελματικι ικανοποίθςθ 
των εκπαιδευτικϊν. Και τοφτο διότι ο τρόποσ με τον οποίο ο διευκυντισ λειτουργεί ϊςτε να αξιοποιεί ςτον 
καλφτερο δυνατό βακμό τισ δυνατότθτεσ των ςυνεργατϊν του είναι κακοριςτικόσ, αωοφ από αυτόν 
εξαρτάται να διαχειριςτεί δθμιουργικά τθ δυναμικι τθσ ομάδασ του μζςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. O 
διευκυντισ χρειάηεται να κατευκφνει τον προγραμματιςμό, να επιμελείται τθν επιμόρωωςθ των 
εκπαιδευτικϊν και γενικότερα τθ ςυνεχι ανζλιξι τουσ και να δραςτθριοποιείται ενεργά με οτιδιποτε 
αωορά τθν ομάδα του. Ραράλλθλα, οωείλει να ενδιαωζρεται εξίςου για τουσ ςτόχουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
κακϊσ και για τισ προςωπικζσ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Εδϊ, περιγράωονται οι ςφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ και οι τφποι θγεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ, όπωσ είναι θ μεταςχθματιςτικι, θ διεκπεραιωτικι και 
θ πακθτικι-προσ αποωυγι θγεςία, κακϊσ και οι διαςτάςεισ που τισ ςυνκζτουν. Στθ ςυνζχεια, 
προςδιορίηονται οι παράγοντεσ που κακορίηουν το επίπεδο ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ είναι θ 
αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ οργανωςιακι κουλτοφρα που ζχει αναπτυχκεί, κακϊσ και θ ςτάςθ του 
διευκυντι. Ραράλλθλα, αναλφονται οριςμζνα πλαίςια μζςα ςτα οποία υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ 
των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι μονάδα όπωσ είναι θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ 
υλοποίθςθ καινοτόμων δράςεων και θ υλοποίθςθ ςχολικϊν προγραμμάτων, ενϊ παράλλθλα, γίνεται 
αναωορά ςε ςφγχρονεσ, περιςςότερο διευρυμζνεσ μορωζσ ςυνεργαςίασ, όπωσ είναι οι κοινότθτεσ 
πρακτικισ και μάκθςθσ. Τζλοσ, γίνεται αναωορά ςτον βακμό που επθρεάηεται τελικά θ ςχολικι 
αποτελεςματικότθτα, κακϊσ και θ επαγγελματικι ανζλιξθ των εκπαιδευτικϊν, ςτο ευρφτερο πλαίςιο 
διαμόρωωςθσ μιασ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.  

 

Κωςτοφδα Σμαράγδω, Κουηινόβςκα Χριςτίνα                                                                                                
Οι διαπολιτιςμικζσ ςυνιςτϊςεσ ςε ςφγχρονα ιςτορικά μυκιςτοριματα 

Θ εργαςία εμπνζεται από το κεματικό πεδίο τθσ Διαπολιτιςμικισ Λογοτεχνίασ και διαπραγματεφεται τθν 
εικόνα του «Άλλου», όπωσ αυτι αναδεικνφεται ςε ςφγχρονα ιςτορικά μυκιςτοριματα. Στθ μελζτθ 
διερευνάται θ ςχζςθ ιςτορίασ και λογοτεχνίασ, ενϊ υπάρχουν αναωορζσ από τζςςερα ςφγχρονα ιςτορικά 
μυκιςτοριματα ςτα οποία κυρίαρχο ιςτορικό ωόντο είναι θ περίοδοσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821, 
ο Μακεδονικόσ Αγϊνασ και οι Βαλκανικοί Ρόλεμοι, κακϊσ και θ Μικραςιατικι καταςτροωι. Τα βιβλία 
αναλφκθκαν με τθ μζκοδο τθσ Ρολιτιςμικισ Εικονολογίασ. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, που αλλιϊσ 
ορίηεται ωσ Συγκριτικι Στερεοτυπολογία, οι μελετθτζσ εξετάηουν τθν τυχόν φπαρξθ ςτερεοτφπων, όπωσ 
αυτά ζχουν καταγραωεί ςτθ ςυλλογικι μνιμθ και διαιωνίηονται μζςα από τθ μυκοπλαςία των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων, κακϊσ και τθν επίδραςι τουσ ςτθν πρόςλθψθ λογοτεχνικϊν ζργων, ςτθ 
λογοτεχνικι κριτικι και εν γζνει ςτθν ιςτορία τθσ λογοτεχνίασ. Αυτό δθλ. που μασ παρζχει θ εικονολογικι 
ανάλυςθ ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου είναι θ επανεξζταςθ των εκνικϊν και πολιτιςμικϊν ςτερεοτφπων, όπωσ 
αυτά ζχουν καταγραωεί ςτθ ςυλλογικι μνιμθ και αναπαρίςτανται αωθγθματοποιθμζνα και 
εικονοποιθμζνα από τουσ ςυγγραωείσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ το εκάςτοτε ιςτορικό και κοινωνικό 
ςυγκείμενο. Συμπεραίνεται ότι οι ςφγχρονοι ςυγγραωείσ επαναςτοχάηονται ςε ό,τι αποκαλείται ιςτορικι 
αλικεια προβάλλοντασ και τθν αλικεια «των άλλων», ενϊ μζςα από τισ αναωορζσ επιχειρείται αποδόμθςθ 
των ςτερεοτυπικϊν εικόνων. Τα βιβλία προτείνονται να αξιοποιθκοφν ςτον παιδαγωγικό τομζα, ωσ μια 
εναλλακτικι πρόταςθ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ και Λςτορίασ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ δόμθςθ των 
ςφγχρονων μετανεωτερικϊν ταυτοτιτων. 
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Λαγοφδθ Ζλενα 

Σχολεία ωσ Καινοτόμα Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ: Διδαςκαλία με τθ χριςθ ψθωιακοφ περιεχομζνου και 

πρωτογενϊν πθγϊν από τισ υποδομζσ του ΕΚΤ 

Θ πρόκλθςθ ςιμερα, για ζνα ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, είναι ο μεταςχθματιςμόσ των ςχολείων ςε 

Καινοτόμα Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ (Innovative Learning Environments) με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, ζτςι 

ϊςτε να προετοιμάςει πολίτεσ οι οποίοι κα αδράξουν τισ αναδυόμενεσ ευκαιρίεσ τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροωορίασ. 

Θ πλθροωοριακι παιδεία ζχει γίνει κακολικόσ παρονομαςτισ για τθν επιτυχία ςε κάκε ςτάδιο τθσ ηωισ και είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι για τουσ νζουσ, οι οποίοι πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοι με δεξιότθτεσ ψθωιακοφ 

γραμματιςμοφ για να καταναλϊνουν γνϊςθ με αςωάλεια και να παράγουν νζα γνϊςθ με ικοσ και 

ευρθματικότθτα. Ωσ εκνικι θλεκτρονικι υποδομι περιεχομζνου, το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) ζχει 

ςυλλζξει ζνα ςθμαντικό όγκο περιεχομζνου, το οποίο μπορεί να αξιοποιθκεί αποτελεςματικά ςτθν εκπαίδευςθ για 

τθν ανάπτυξθ ψθωιακισ παιδείασ ςτουσ μακθτζσ, αλλά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Κα παρουςιαςτοφν οι 

υποδομζσ του ΕΚΤ οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του Ψθωιακοφ Σχολείου, όπωσ είναι τα Αποκετιρια εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, 

εμπλουτιςμζνα με εκπαιδευτικά μεταδεδομζνα, κυρίωσ του προτφπου LOM (Learning Objects Metadata), τα οποία 

βοθκοφν ςθμαντικά ςτον εντοπιςμό και τθ χριςθ τεκμθρίων από τον εκπαιδευτικό με εωαρμογι κριτθρίων όπωσ 

Ψυχοπαιδαγωγικοί Στόχοι, Λδζεσ Διδαςκαλίασ, Σχετιηόμενα Μακιματα, Διακεματικζσ Ζννοιεσ κ.α. Επίςθσ, κα 

παρουςιαςτοφν πολιτιςτικζσ και άλλεσ ςυλλογζσ ςε Αποκετιρια, θ ςυνεργατικι πλατωόρμα για εκπαιδευτικοφσ 

ΜΘΤΛΔΑ κακϊσ και ο ςυςςωρευτζσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου SearchCulture.gr. Κα δοκοφν παραδείγματα 

διδακτικϊν πρακτικϊν με τθ χριςθ πρωτογενϊν πθγϊν, μια προςζγγιςθ θ οποία ζχει αποδειχκεί ότι βοθκά 

ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ ςυνκθκϊν ενεργθτικισ διερευνθτικισ μάκθςθσ, ςτθν ανατροωοδότθςθ του μακιματοσ 

με τεκμιρια πολιτιςτικοφ υλικοφ και ςτθ χριςθ νζων διδακτικϊν μεκοδολογιϊν βιωματικισ πρόςλθψθσ του 

αντικειμζνου. 

 

Λαγοφδθσ Μιχαιλ                                                                                                                                                                

Ο Νεοελλθνικόσ Ρολιτιςμόσ ωσ κεμζλιο εκπαιδευτικισ αναμόρωωςθσ:  

Θ αξία τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ και παράδοςθσ ςτο Δελτίο του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου (1911-1924) 

 

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ζνα «νζο πνεφμα» αγγίηει τα εκπαιδευτικά πράγματα τθσ Ελλάδασ, όπου ςταδιακά 

εδραιϊνεται το αίτθμα τθσ ςφνδεςθσ του ςχολείου με τθν «πραγματικι ηωι». Κιαςϊτεσ τζτοιων ιδεϊν είναι οι 

εκπρόςωποι του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου, για τουσ οποίουσ θ προετοιμαςία των παιδιϊν για τον «ζμπρακτο βίο» 

αποτελεί πρϊτιςτοςτόχο. Τισ απόψεισ τουσ τισ εκωράηουν είτε άμεςα, είτε ζμμεςα ςτο Δελτίο του Εκπαιδευτικοφ 

Ομίλου, το επίςθμο όργανο του ςωματείου. Σφμωωνα με τουσ ίδιουσ, θ εωαρμογι εκπαίδευςθσ, θ οποία κα δϊςει 

τα εωόδια ςτουσ μακθτζσ για να ζρκουν αντιμζτωποι με τθν «πραγματικι ηωι» ςτο μζλλον, πρζπει να βαςίηεται 

ςε ςωςτά κεμζλια. Ακολοφκωσ κάκε εκπαιδευτικι προςπάκεια πρζπει να ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα του 

νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ ωσ βάςθ για τισ πρακτικζσ γνϊςεισ. Τθν καρδιά αυτοφ του πολιτιςμοφ αποτελοφν θ 

δθμοτικι γλϊςςα και οι κθςαυροί τθσ νεοελλθνικισ παράδοςθσ και ζχουν πρακτικι αξία, εκτόσ από 

ςυναιςκθματικι. Στθν παροφςα ανακοίνωςθ, λοιπόν, γίνεται εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο κατανοοφν οι 

αρκρογράωοι του Δελτίου τα ςτοιχεία αυτά ωσ μζςα βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
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Λαηαρίδου Δζςποινα  

 Θ εικόνα ωσ μζςο επικοινωνίασ και διδαςκαλίασ. Σθμειωτικι ανάλυςθ ςε εξϊωυλλα εκπαιδευτικϊν 

βιβλίων προςχολικισ θλικίασ 

 

Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν αντιλαμβάνεται κανείσ ότι εξελίχκθκαν παράλλθλα 

τα μζςα και οι τρόποι επικοινωνίασ των ανκρϊπων. Για να επιτευχκεί επικοινωνία, κα πρζπει να ανοίξει το κανάλι 

τθσ, με τον πομπό να δίνει ςτον δζκτθ κάποια ερεκίςματα, δθλαδι ςθμεία.. Τα ςθμεία αυτά είναι άλλοτε οπτικά, 

άλλοτε ακουςτικά ι, και ςυχνότερα, ζνασ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω. Θ οπτικι επικοινωνία κεωρείται, ίςωσ, θ 

δυνατότερθ μορωι επικοινωνίασ. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ μου είναι να εξεταςτεί θ δφναμθ τθσ εικόνασ ωσ μζςο 

διδαςκαλίασ ςτθν παιδικι θλικία των 6 ετϊν και με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται ςτα εκπαιδευτικά βιβλία για αυτι 

τθν θλικία. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ κα βαςιςτεί ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ, με οριςμοφσ και ανάλυςθ βαςικϊν 

εννοιϊν που κα βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ τθσ, ενϊ το εωαρμοςμζνο μζροσ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ 

εξωωφλλων εκπαιδευτικϊν βιβλίων μζςω τθσ διαςθμειωτικισ μετάωραςθσ ςτο χρϊμα, ςτισ μορωζσ και ςτθν 

τυπογραωία. Τα εξϊωυλλα κα προζρχονται από τα βιβλία τθσ άνιασ Μπουμπουρι «γλυκιά μου πιπίλα», τθσ 

ςυγγραωικισ ομάδασ του 1ου ολοθμζρου νθπιαγωγείου Ραλαιοκάςτρου «Τα χζρια δεν χτυπάνε, τα χζρια 

αγαπάνε», του Ντάγκμαρ Γκάιςλερ  «Ιμουν και εγϊ μζςα ςτθν κοιλιά ςου μαμά;», και του Susaeta «Ράω 

τουαλζτα μόνοσ μου». 

 

Λάηου-Μπαλτά Καλυψϊ 

Ετεροπαρατιρθςθ και ετεροαξιολόγθςθ ςτθν ειςαγωγι γνωςτικισ και μεκοδολογικισ καινοτομίασ ςτθ 

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Β’ Λυκείου ςε Ρρότυπο Γενικό Λφκειο 

Τον Απρίλιο του 2018 θ ειςθγιτρια υλοποίθςε ςτθ Φινλανδία και ςτθν Εςκονία μία από τισ τρεισ επιμορωϊςεισ 

του Σχεδίου τθσ Βαςικισ Δράςθσ ΕRASMUS ΚΑ1 -Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων που εκπόνθςε το ςχολείο τθσ 

με τίτλο «Θ ευρωπαϊκι καινοτομία ωσ αντικείμενο επιμόρωωςθσ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ». Στο 

ςτάδιο διάχυςθσ τθσ νεοαποκτθκείςασ γνϊςθσ προςζωερε για ετεροπαρατιρθςθ μία διδακτικι ϊρα ςτα μζλθ του 

Συλλόγου Διδαςκόντων του ςχολείου τθσ. Θ ειςιγθςθ καταγράωει τα ςχόλια των εκπαιδευτικϊν που αξιολογοφν 

τθν εκπαιδευτικι καινοτομία (μεκοδολογικι και γνωςτικι) τα οποία προζκυψαν από ςτατιςτικι επεξεργαςία τθσ 

κλείδασ ετεροπαρατιρθςθσ που τουσ διανεμικθκε.  Θ διδαςκαλία αωοροφςε το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Β’ Λυκείου. Ειδικότερα εςτίαηε ςτον πρακτικό ςκοπό ενόσ αυτοβιογραωικοφ ςθμειϊματοσ, 

του κεωαλαίου Βιογραωικά Είδθ (ςελίδεσ 91-103). Θ ςχολικι καινοτομία ιταν αωενόσ γνωςτικι: Θ διδαςκαλία 

ςτόχευε ςτθ ςυμπλιρωςθ αυτοβιογραωικοφ ςθμειϊματοσ από τουσ μακθτζσ, με χριςθ εργαλείων ατομικισ 

ςυμβουλευτικισ. Θ καινοτομία ιταν και μεκοδολογικι: Εωαρμόςτθκε παιχνίδι ρόλων και ομαδοςυνεργατικι 

μζκοδοσ με εμπλοκι ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ και εκπαιδευτικϊν. Ρζντε δθμοωιλείσ μακθτζσ κλικθκαν να επιλζξουν 

δφο ςυμμακθτζσ τουσ, με τουσ οποίουσ ςυνεργάηονταν ςτενά και ζναν εκπαιδευτικό από τουσ παρευριςκόμενουσ.  

Δθμιουργικθκε ζνα βιωματικό εργαςτιριο, ςτο οποίο κάκε Συμβουλευόμενοσ Ζωθβοσ Μακθτισ χρθςιμοποίθςε 

το «Ερωτθματολόγιο Ρροςωπικϊν Αντιλιψεων για τθ Διερεφνθςθ Δυνατοτιτων Σταδιοδρομίασ» του που 

ςυμπλιρωςαν τρεισ «Σθμαντικοί Άλλοι», τρία πρόςωπα δθλαδι που επθρεάηουν αποωαςιςτικά τθν ανάπτυξι του 

και τθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Ρρόκειται για ζναν ωίλο του, τον εκπαιδευτικό που ο ίδιοσ είχε 

επιλζξει και ζναν γονζα, τον οποίο υποδφκθκε ζνασ ςυμμακθτισ του. Ο Συμβουλευόμενοσ κλικθκε ζπειτα να 

αξιολογιςει τισ απαντιςεισ που ζλαβε ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ και να ενςωματϊςει όςεσ αποδζχτθκε ωσ 

αλθκείσ ςτο αυτοβιογραωικό του ςθμείωμα, το οποίο ςυνζκεςε με βάςθ το πρότυπο του ευρωπαϊκοφ 

αυτοβιογραωικοφ ςθμειϊματοσ (europass).  
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Λάηου-Μπαλτά Καλυψϊ                                                                                                                                                       

Θ αξιολόγθςθ πλατωόρμασ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ςτα αρχαία ελλθνικά  

Βϋ Γενικοφ Λυκείου ςε δθμόςιο Γενικό Λφκειο 

 

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροωορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ςτθ ςχολικι διδαςκαλία, θ ενςωμάτωςι 

τουσ ςτα ςχζδια μακιματοσ ωσ μζςων που ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ των γνωςτικϊν αποτελεςμάτων, ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου ζργου και ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ δεόντωσ ενκαρρφνεται από τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ Ελλθνικισ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 

τθσ δεκαετίασ που διανφουμε. Κυρίαρχοσ ωορζασ ειςαγωγισ αλλαγϊν ςτθν εκπαίδευςθ παραμζνει ωςτόςο ο ίδιοσ 

ο εκπαιδευτικόσ. Κατά τον (Fullan,1982:107), ο εκπαιδευτικόσ εμωανίηεται διςτακτικόσ και καχφποπτοσ απζναντι 

ςτισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ. Ηθτά απτζσ αποδείξεισ τθσ κετικισ επίδραςθσ αυτϊν ςτθν πρόοδο των μακθτϊν, 

προκειμζνου να τισ εμπιςτευτεί. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ εωαρμογισ των ΤΡΕ ςτθ μακθτικι πρόοδο ελζγχεται 

και από τθν επιςτθμονικι καταγραωι τθσ άποψθσ επί αυτϊν των εκπαιδευόμενων εωιβων, χάρθ ςτθ βοικεια των 

εργαλείων τθσ ζρευνασ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ παροφςα ειςιγθςθ περιγράωει μία ζρευνα πεδίου, θ οποία αωορά τθν 

αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ από μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ του 

6ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Σμφρνθσ. Σ’ αυτιν είχε δθμιουργθκεί από τθν εκπαιδευτικό θλεκτρονικι τάξθ που 

υποςτιριηε ςτακερά τθ διδαςκαλία των αρχαίων ελλθνικϊν γενικισ παιδείασ, κατά τα ςχολικά ζτθ 2014-2015 και 

2015-2016. Θ καταγραωι των απόψεων και των ςχολίων των παιδιϊν προζκυψε μετά τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία 

θλεκτρονικοφ ερωτθματολόγιου. Ειδικότερα ελζγχεται το περιεχόμενο και θ λειτουργικότθτα τθσ θλεκτρονικισ 

τάξθσπου δθμιουργικθκε ςτθν ψθωιακι πλατωόρμα free open e class, με ζμωαςθ ςτα ψθωιακά επαναλθπτικά 

διαγωνίςματα τα οποία διενεργοφνται εξ αποςτάςεωσ με χρονομζτρθςθ. Μελετάται δε κυρίωσ θ ςυμβολι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ τάξθσ ςτθν πρόςλθψθ από τουσ μακθτζσ του αρχαίου δράματοσ ωσ κεατρικοφ 

ωαινομζνου. Από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ προκφπτει ότι τρεισ ςτουσ τζςςερισ μακθτζσ υποςτιριξαν ότι θ χριςθ 

Τ.Ρ.Ε. ςε ςυνδυαςμό με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία επιτυγχάνει αωενόσ τον παραπάνω ςτόχο, αωετζρου 

ανανεϊνει το ενδιαωζρον για το γνωςτικό αντικείμενο και το κακιςτά προςωιλζσ ακόμθ και ςε μακθτζσ που 

δυςκολεφονται να εξομαλφνουν γλωςςικά το αρχαίο κείμενο.     

 

Λακίδου Μλια                                                                                                                                                                           

O ςχολικόσ κεατρικόσ χϊροσ ωσ πεδίο ανάδειξθσ και διάχυςθσ  

τθσ πολιτιςτικισ δράςθσ του ςχολείου: πραγματικότθτα και προοπτικζσ 

 

Τα ςχολικά ςυγκροτιματα ςτθν Ελλάδα διακζτουν μία ευρεία γκάμα χϊρων εκδθλϊςεων ι χϊρων πολλαπλϊν 

χριςεων που καλφπτουν ςυνικωσ πλθμμελϊσ τισ ανάγκεσ των ςχολείων για προετοιμαςία, παρουςίαςθ και 

διάχυςθ των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Φςτερα από ζρευνα μεταξφ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Αττικισ, 

ςε δθμόςια και ιδιωτικά ςχολικά κτιρια, διαπιςτϊνεται ότι ελάχιςτα από αυτά καλφπτουν με ικανοποιθτικό 

εμβαδό τισ ανάγκεσ παρουςίαςθσ (χϊροσ ςκθνισ) αλλά και τισ ανάγκεσ για τθν υποδοχι των παραςτατικϊν 

εκδθλϊςεων (χϊροσ κοινοφ). Το πιο ςφνθκεσ είναι οι χϊροι να μθν μποροφν να δεξιωκοφν οφτε το ςφνολο των 

μακθτϊν μίασ ςχολικισ μονάδασ με αποτζλεςμα τισ εκδθλϊςεισ που παράγει ζνα ςχολείο να μθν τισ 

παρακολουκοφν όλοι οι μακθτζσ-τριεσ πόςο μάλλον θ ευρφτερθ κοινότθτα που ςχετίηεται ζμμεςα είτε άμεςα με 

το ςχολείο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το ςχολείο να αδυνατεί να παίξει τον μορωωτικό και παιδευτικό του ρόλο 

ζξω από τα ςτενά πλαίςια τθσ κακθμερινισ του λειτουργίασ. Επιπλζον, κακϊσ το δθμόςιο ςχολείο είναι ζνα χϊροσ 

ανοιχτόσ ςτθν κοινότθτα, όταν δεν διακζτει ικανοποιθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτερεί τθ δυνατότθτα ςτο ςχολείο να 

λειτουργιςει ωσ χϊροσ μζςω του οποίου αναδεικνφεται και διαχζεται θ πολιτιςτικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ 

όπου εδρεφει μία μονάδα, γεγονόσ που το καταδεικνφουν ςχολικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν με αυτόν τον τρόπο. 

Εξαιρζςεισ λοιπόν υπάρχουν αλλά μζςα από μία μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι κα πρζπει να γίνει μία αρχιτεκτονικι 

πρόβλεψθ ϊςτε τα νζα ςχολεία είτε αυτόνομα είτε ςε επίπεδο γειτονιάσ να αποκτιςουν χϊρουσ με 



 
85 

προδιαγραωζσπου να καλφπτουν όλουσ τουσ όρουσ μίασ ςφγχρονθσ πολυμελοφσ παραγωγισ και ςτον χϊρο τθσ 

ςκθνισ και ςτον χϊρο του κοινοφ. Στθν ανακοίνωςθ κα γίνει αντιπαραβολι με ςχολεία άλλων χωρϊν εντόσ και 

εκτόσ τθσ Ε.Ε. 

 

Λάλοσ Χριςτοσ                                                                                                                                                                

Εικονικι Ρραγματικότθτα και Εικονικά Ρεριβάλλοντα ςτθν  Εκπαίδευςθ –  

Ραρουςίαςθ εωαρμογισ 

 

Στθν παροφςα εργαςία γίνεται µια προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ μζςα από 

ποικίλεσ κεωριςεισ και οριςμοφσ, που ζχουν διατυπωκεί κατά καιροφσ, προκειμζνου να αποδοκεί ζνασ γενικόσ 

οριςμόσ ςτθν πολυδιάςτατθ αυτι ζννοια. Επιπλζον δίνεται µια γενικι περιγραωι ςε κζματα που ςχετίηονται µε τα 

εικονικά περιβάλλοντα. Ριο ςυγκεκριμζνα, περιγράωονται οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ μποροφν  να  διακρικοφν τα 

περιβάλλοντα αυτά ανάλογα µε τθ δομι, τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτζσ τουσ. Επίςθσ, ςυηθτείται θ 

καταλλθλότθτα των εικονικϊν περιβαλλόντων και τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν υποβοικθςθ τθσ 

μάκθςθσ από απόςταςθ κακϊσ και οι εκπαιδευτικζσ εωαρμογζσ τουσ. Τζλοσ, παρουςιάηεται και θ πλατωόρμα 

δικτυακϊν εικονικϊν περιβαλλόντων EVE και µια εωαρμογι που βαςίηεται ςε αυτι για τθν υποβοικθςθ μάκθςθσ 

από απόςταςθ. 

 

    Λάλοσ Χριςτοσ                                                                                     

Κοινωνία τθσ Ρλθροωορίασ 

 

Θ γνϊςθ αποτελεί διςυπόςτατο ςυντελεςτι (ειςροι και εκροι) ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν επιςτιμθ. Για 

τθν επιχείρθςθ και τθν οικονομία ςθμαίνει ανταγωνιςτικότθτα, καινοτομία και ανάπτυξθ. Για τθν κοινωνία 

ςυνδζεται άμεςα με τθν ποιότθτα ηωισ και τισ αποωάςεισ των μελϊν τθσ. Σιμερα, θ ςτρατθγικι χριςθ 

τεχνολογικϊν μεκόδων – θ λεγόμενθ Κοινωνία τθσ Ρλθροωορίασ – ωαίνεται να ανοίγει τον δρόμο ςτθν αλματϊδθ 

παραγωγι και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. Κατά τθ γνϊμθ μασ, κομβικό ςθμείο ςτθν κατεφκυνςθ αυτι αποτελεί θ 

μετάβαςθ από το υπόδειγμα τθσ τθλε-εργαςίασ (e-work) ςτθ δθμιουργία προςωπικοφ θλεκτρονικοφ χϊρου 

εργαςίασ για κάκε πολίτθ (g-work). Ειδικότερα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα μποροφςε να ςυντονίςει τισ δυνάμεισ τθσ 

προσ τθν δθμιουργία ενόσ ενιαίου περιβάλλοντοσ ςυνεργαςίασ, προςωπικισ δθμιουργίασ, διακίνθςθσ και πολυ-

χρθςιμοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροωορίασ με ςτόχο τθν προςωπικι, κοινωνικι και επιςτθμονικι ανάπτυξθ. 

Δθλαδι, το άλμα από τθ μυωπικι και περιοριςμζνθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ κεματικι και ςθμαςιολογικι 

διαςφνδεςθ υλικοφ, λογιςμικοφ και ανκρϊπων. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ζχει ωσ ςτόχο να δείξει το παρόν και το 

μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Κοινωνία τθσ πλθροωορίασ, όπωσ αυτι εξελίχκθκε από τθ ςκοπιά τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Μζςω τθσ εργαςίασ αυτισ προςπακοφμε να δοφμε τθν ειςαγωγι και τθν επίδραςθ των Τ.Ρ.E. ςτθν 

εκπαίδευςθ και πϊσ αυτι επθρζαςε τθν ευρωπαϊκι διάςταςι τουσ. 

  

Λαμπάκθ Γεωργία                                                                                                                                                                 

Τζχνθ ςτο ςχολείο-ζργα τζχνθσ ηωντανεφουν 

Σφμωωνα με τον Ριζρ Μπουρντιζ (Ραναγιωτόπουλοσ, 204, ς.118) το ςχολείο οωείλει να αποδεςμευτεί από το 

ςτενό του ςχολικό πλαίςιο που ορίηεται ςαν κάτι ξεχωριςτό και αποκομμζνο και κα πρζπει να επιδιϊξει να γίνει 

ζνασ χϊροσ ςφνδεςθσ με τθν πραγματικότθτα και τθν κοινωνία μζςω πολιτιςμικϊν δράςεων. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα "Τζχνθ ςτο ςχολείο-ζργα τζχνθσ ηωντανεφουν" υλοποιικθκε ςε διάςτθμα 3 μθνϊν από τον Απρίλιο 

του 2017 ωσ τον Λοφνιο του 2017 ςτο Δ.Σ Κεωάλου τθσ Κω και οργανϊκθκε ςτα πλαίςια τθσ διακεματικισ μάκθςθσ. 
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Μετά τθ ςχολικι εκδρομι των μακθτϊν/τριϊν τθσ Στ’ ςτθν Ακινα και τθν επίςκεψθ ςε διάωορα μουςεία και 

καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ θ επικυμία των παιδιϊν να δθμιουργιςουν κάτι παρόμοιο ςτον δικό τουσ χϊρο, ϊςτε να 

μπορεί να γίνει κτιμα και των ςυγχωριανϊν τουσ αποτζλεςε κινθτιρια δφναμθ για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ 

του προγράμματοσ. Με τθ βοικεια τθσ μεκόδου Project όπου δεν υπάρχουν αυςτθρά δομθμζνα όρια (Frey,1999, 

ς. 20-21,80-83) οργανϊκθκε το ζργο και χωρίςτθκε ςε 3 ωάςεισ. Στθν πρϊτθ ωάςθ μελετιςαμε ρεφματα 

ηωγραωικισ, πίνακεσ και επιλζγαμε ποιοσ/α μακθτισ/τρια κα ωωτογραωθκεί για κάκε ζργο. Χρθςιμοποιιςαμε 

διάωορα βιβλία και θλεκτρονικζσ πλθροωορίεσ για διάωορουσ/εσ καλλιτζχνεσ. Στθ δεφτερθ ωάςθ ωωτογραωίηαμε 

κάκε μακθτι/τρια τθσ Στ’ τάξθσ ωσ ζνα ζργο από τουσ/τισ καλλιτζχνεσ που είχαμε μελετιςει. Στθν τρίτθ ωάςθ 

διαλζξαμε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τισ καλφτερεσ ωωτογραωίεσ, τισ επεξεργαςτικαμε ελάχιςτα και 

δθμιουργιςαμε μια ζκκεςθ ωωτογραωίασ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του Σχολείου. Θ ζκκεςθ λειτοφργθςε 

κάποιεσ μζρεσ με ςυγκεκριμζνο ωράριο επιςκεψιμότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ τα παιδιά αποτζλεςαν 

ξεναγοφσ για το κοινό είτε αυτό αποτελοφνταν από κατοίκουσ τθσ Κεωάλου είτε από κατοίκουσ όλου του νθςιοφ 

τθσ Κω. Οι μακθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ωωτογράωιηαν όποιον/α επικυμοφςε να ηωντανζψει ζνα 

ζργο τζχνθσ. Με αυτόν τον τρόπο θ τοπικι κοινωνία τθσ Κεωάλου απζκτθςε μια «αίκουςα ωωτογραωικοφ 

μουςείου» απαρτιηόμενθ από ζκκεςθ ωωτογραωίασ από τουσ/τισ ίδιουσ/ιεσ τουσ/τισ κατοίκουσ τθσ Κεωάλου. 

 

Λαρδοφτςου Ειρινθ, Κεςίςογλου Ραναγιϊτθσ                                                                                        

Δθμιουργικι γραωι και ρομποτικι. (Πταν θ δθμιουργικι γραωι ςυνάντθςε τθ ρομποτικι, ςε πρόγραμμα 

ςυνεκπαίδευςθσ νθπίων κι ενθλίκων μζςω διαςχολικισ ςφνδεςθσ και των τριϊν βακμίδων εκπαίδευςθσ) 

 

Το Νθπιαγωγείο ςτθ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ευελιξίασ του αλλά και του πρωταρχικά κακοριςτικοφ 

του ρόλου, δοκιμάηει ςυνεχϊσ τα όρια του, τολμϊντασ εωαρμογζσ out of the box. Σε μια αυςτθρά κακοριςμζνθ 

επιςτθμονικι βάςθ, προτείνεται μια καινοτόμοσ δράςθ Μουςειακισ αγωγισ, όπου μζςα από διαςχολικζσ 

ςυνδζςεισ, ςυνεκπαίδευςθ νθπίων και γονζων και ςφνδεςθ με Μουςεία, ινςτιτοφτα και ωορείσ, υλοποιεί 

πρόγραμμα Δθμιουργικισ γραωισ για νιπια και ενιλικεσ, με ςτόχο τθν προςζγγιςθ του μουςειακοφ αντικειμζνου 

μζςα από τθ ςυγγραωικι εμπειρία. Το Νθπιαγωγείο μζςω προγράμματοσ ομαλισ μετάβαςθσ ςυνδζεται με το 

Δθμοτικό και το Λφκειο, ανταλλάςςοντασ παραγόμενα ςυγγραωικά προϊόντα και πλθροωορίεσ για το 

προτεινόμενο Μουςειακό είδοσ, ενϊ αξιοποιεί τθ δυνατότθτα που προςωζρεται από το Ρανεπιςτιμιο 

Μακεδονίασ να χρθςιμοποιιςει υλικό από τθν Ακαδθμία ομποτικισ (χριςθ και αξιοποίθςθ ρομπότ τφπου ΝΑΟ), 

για τον ίδιο λόγο, αποδεικνφοντασ τθ διάκεςθ του για διαςχολικζσ ςυνδζςεισ. Ραράλλθλα μζςα από πρόγραμμα 

ςυνεκπαίδευςθσ νθπίων και γονζων ςε εργαςτιρια Δθμιουργικισ Γραωισ, ςυνδζει τθν Ραιδαγωγικι επιςτιμθ με 

τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, τθ Μουςειακι αγωγι με τθν αγωγι ςτα ΤΡΕ, ενϊ οι ςυνεργαςίεσ του με ωορείσ, 

ινςτιτοφτα και Μουςεία αποδεικνφουν τον ευζλικτο και επικοινωνιακό χαρακτιρα του. Τα νιπια με δράςεισ 

αβίαςτεσ, πρωτότυπεσ και ευωάνταςτεσ προςεγγίηουν παράλλθλουσ τομείσ γνϊςεων και επιςτθμονικϊν 

αντικειμζνων, μζςα από διακεματικζσ και διαδραςτικζσ προςεγγίςεισ, ενϊ εμπλουτίηουν τθν ιδθ υπάρχουςα 

εμπειρία τουσ απζναντι ςτο νζο και διαωορετικό, ζχοντασ ιδθ αποκτιςει δεξιότθτεσ και ςτάςεισ από τθ δομι του 

τμιματοσ ζνταξθσ που το Νθπιαγωγείο ενςωματϊνει.  

 

Λαςκαρίδου Αντιγόνθ                                                                                                                                                

Μακθτικόσ διαγωνιςμόσ Λςτορικοφ Ντοκιμαντζρ 

Θ προωορικι μου ανακοίνωςθ για τθ κεματικι ενότθτα «Καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ» αναωζρεται ςτθ 

ςυμμετοχι ενόσ τμιματοσ μακθτϊν μου ςτον 3ο Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Λςτορικοφ Ντοκιμαντζρ. Το 

ντοκιμαντζρ με τίτλο «Θ κόρθ του μπακάλθ και μία παγκόςμια ςυνταγι» είχε ωσ κζμα το ωαινόμενο του 

κατςεριςμοφ και ιταν μία κριτικι προςζγγιςθ ςε μία ςθμαντικι προςωπικότθτα τθσ νεότερθσ Ευρωπαϊκισ 
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Λςτορίασ, τθν πρωκυπουργό τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ Μάργκαρετ Κάτςερ. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δθμιουργίασ 

ιταν ο ςυνδυαςμόσ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ με τθν κινθματογραωικι τζχνθ ςε ζνα πλαίςιο βιωματικότθτασ, 

διακεματικότθτασ και ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ. Θ ομαδικι δθμιουργία ενόσ ιςτορικοφ ντοκιμαντζρ βοθκά 

τουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν κριτικά ζνα ιςτορικό γεγονόσ και να εκωράςουν δθμιουργικά τισ καλλιτεχνικζσ τουσ 

τάςεισ. 

 

Λζτςθ Άννα, Σζρογλου Φανι                                                                                                                                        

ATLAS MOOC - Enjoy Science: Ανοίγοντασ τθ διδαςκαλία των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία 

 

Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται θ ανάπτυξθ και θ λειτουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ και ςυνάμα ψυχαγωγικοφ 

μαηικοφ ελεφκερου διαδικτυακοφ μακιματοσ (MOOC) για τθν αναπλαιςίωςθ των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτο 

κοινωνικο-πολιτιςμικό τουσ περιβάλλον. Το μάκθμα αυτό ζχει ςχεδιαςτεί ςτθν πλατωόρμα του YouTube, ωζρει το 

όνομα ''atlas mooc - enjoy science'' και περιζχει διδακτικό και ενθμερωτικό υλικό με ςτόχο να παρουςιάςει 

επιςτθμονικά ηθτιματα και κοινωνικά ωαινόμενα που αωοροφν τον ςφγχρονο πολίτθ. Ραρζχοντασ ζνα 

ςυνεργατικό και αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυμμετζχουςεσ, ο ςκελετόσ του MOOC 

είναι ταινίεσ μικροφ μικουσ για τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ επιδιϊκοντασ να αναδειχκοφν και να παρουςιαςτοφν οι 

αωθρθμζνεσ ζννοιεσ και κεωρίεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν με ζναν δθμιουργικό και πρωτότυπο τρόπο. Το atlas 

MOOC για όποιον/όποια κζλει να το παρακολουκιςει αποτελείται από 5 projects, το κακζνα περιζχει από 5 ζωσ 8 

βίντεο και ζχει διάρκεια 13 εβδομάδων. Ρροςωζρει ζνα ωιλικό και ευχάριςτο διαδικτυακό περιβάλλον 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και αποτελεί ζνα κομβικό ςθμείο ςυνάντθςθσ, επικοινωνίασ 

και ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, παιδιϊν, εωιβων, πολιτϊν και ερευνθτϊν και ερευνθτριϊν τθσ διδακτικισ 

των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Για να ολοκλθρϊςουν με επιτυχία οι ςυμμετζχοντεσ και οι ςυμμετζχουςεσ το μαηικό 

ελεφκερο διαδικτυακό μάκθμα ''atlas mooc - enjoy science'' κα πρζπει να δθμιουργιςουν μια ςειρά από δικζσ 

τουσ ταινίεσ μικροφ μικουσ και να απαντιςουν ςε ερωτθματολόγια που ςχετίηονται με τισ κεματικζσ των projects 

που μελετοφν ςε εβδομαδιαία βάςθ. Για τθν ανάλυςθ του διαδικτυακοφ μακιματοσ atlas mooc χρθςιμοποιοφνται 

μεκοδολογικά εργαλεία ανάλυςθσ λόγου, εικόνασ, ιχου. Θ ςυλλογι δεδομζνων γίνεται μζςα από: α) το 

περιεχόμενο των ταινιϊν, β) τισ ςυηθτιςεισ, οι αλλθλεπιδράςεισ και τισ ομαδικζσ εργαςίεσ των ςυμμετεχόντων/-

ουςϊν, γ) τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν ςε ερωτθματολόγια και δ) τθν επιςκεψιμότθτα και τα 

δθμογραωικά ςτοιχεία του MOOC. 

 

Λιάκα Ελζνθ,  Μπζγκου Ελζνθ                                                                                                                                           

Το Εκπαιδευτικό Ραιχνίδι ςτο ςχολείο τθσ Συμπερίλθψθσ 

Θ Συμπερίλθψθ ςτθν εκπαίδευςθ είναι μια ωιλοςοωία που επιδιϊκει τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν, 

κακϊσ και τθν αποδοχι των διαωορϊν μεταξφ τουσ, ϊςτε να εξαλειωκεί θ περικωριοποίθςθ και ο αποκλειςμόσ 

τουσ. H προϊκθςθ μεκόδων διδαςκαλίασ όπωσ θ ομαδοςυνεργατικι, θ βιωματικι προςζγγιςθ και το εκπαιδευτικό 

παιχνίδι, ςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν και ειςάγουν τθ ωανταςία, τθ δθμιουργικότθτα και 

τθν καινοτομία ςτο ςχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι μια ευχάριςτθ δραςτθριότθτα 

με πολλαπλά οωζλθ, αωοφ ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί για να κινοφν και να διατθροφν 

τθν προςοχι των μακθτϊν τουσ, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ γνϊςεων και ςτθν καλλιζργεια των 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ζνα παιδαγωγικό εργαλείο με το οποίο «το εγϊ 

πραγματϊνεται ουςιαςτικά μζςα ςτο εμείσ» και θ μάκθςθ παρζχεται με παιγνιϊδθ και ςυναρπαςτικό τρόπο. Στο 

εργαςτιριο κα παρουςιαςτοφν με βιωματικό τρόπο εκπαιδευτικά παιχνίδια που ζχουν δοκιμαςτεί ςτθν τάξθ και 

τα οποία μποροφν να εωαρμοςτοφν ςε πολλά διαωορετικά γνωςτικά αντικείμενα του ςχολικοφ προγράμματοσ, 
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αλλά και πρακτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν ενδυνάμωςθ ομάδασ και ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ 

ςτθν τάξθ. 

 

Λεϊμονισ Διονφςθσ                                                                                                                                              

Δθμιουργικι γραωι 

Τι είναι θ δθμιουργικι γραωι; Ρϊσ μπορεί να εωαρμοςτεί μζςα ςε μια ςχολικι τάξθ; Τι κερδίηει κανείσ από ζνα 

τζτοιο εργαςτιρι; Ρϊσ αξιολογοφνται τα γραπτά; Συγκρίνονται γραπτά καλϊν και “κακϊν” μακθτϊν; Ρϊσ 

αξιολογεί μζςα ςτθν τάξθ ο εκπαιδευτικόσ τα κείμενα των μακθτϊν; Ρόςθ ελευκερία ζχουν οι μακθτζσ μασ να 

επζμβουν ςε ζνα λογοτεχνικό κείμενο; Ρϊσ μπορεί να ελευκερωκεί θ δθμιουργικι ωανταςία των μακθτϊν μασ; 

Ζνα εργαςτιρι γραωισ για εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να 

εξοικειωκοφν με τθ δθμιουργικι γραωι και να τθν εωαρμόςουν τθ ςχολικι τάξθ. Το εργαςτιρι περιλαμβάνει τισ 

εξισ ωάςεισ:  

α. μια κεωρθτικι προςζγγιςθ (χωροχρονικό πλαίςιο, ςτόχοι, ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, ςφςταςθ ομάδασ γραωισ) 

β. πρακτικό μζροσ (βιωματικό εργαςτιρι αξιοποίθςθσ λογοτεχνιϊν κειμζνων που περιλαμβάνονται ςτα ςχολικά 

βιβλία, Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου) 

γ. αξιολόγθςθ κειμζνων που ζχουν παραχκεί ςτο παρελκόν μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ 

δ. βακμολόγθςθ γραπτϊν ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του Υπουργείου 

ε. απορίεσ, διευκρινίςεισ, ςχόλια επί τθσ διαδικαςίασ 

 

Λινάρδοσ Νικόλαοσ                                                                                                                                                       

Πψεισ πολιτιςμικισ ιςτορίασ:  

Θ ελλθνόγλωςςθ μεςαιωνικι γραμματεία ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ  

 

Θ ειςαγωγι ςτοιχείων πολιτιςμικισ ιςτορίασ κατά τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ αποτελεί ζναν από τουσ 

κυριότερουσ τρόπουσ αποδζςμευςθσ από τθ γραμμικι ιςτορικι αωιγθςθ και υπζρβαςθσ τθσ απλισ 

γεγονοτολογίασ. Το ζργο δεν είναι εφκολο, κακότι προχποκζτει ότι ο διδάςκων, πζραν τθσ γνϊςθσ προςϊπων και 

γεγονότων, ζχει εποπτεία του πολιτιςμοφ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Κακίςταται μάλιςτα δυςχερζςτερο ςτθ 

Μεςαιωνικι Λςτορία τθσ Βϋ Γυμναςίου, διότι ο διδάςκων καλείται να «διαπλεφςει» με τουσ μακθτζσ του μία 

εκτεταμζνθ ιςτορικι περίοδο (από τθν Φςτερθ Αρχαιότθτα μζχρι τον 15ο αιϊνα), κατά τθν οποία ςθμειϊκθκαν 

ποικίλα πολιτιςτικά επιτεφγματα και ςυντελζςτθκαν ςφνκετεσ πολιτιςμικζσ εξελίξεισ. Μία αςωαλισ μζκοδοσ 

προςζγγιςθσ ενόσ πολιτιςμοφ, τόςο με τθν ςτενότερθ «κουλτουραλιςτικι» όςο και με τθν ευρφτερθ 

«ανκρωπολογικι» ζννοια, είναι θ γνωριμία με τα κείμενα. Δυςτυχϊσ, μζχρι ςιμερα θ μελζτθ τθσ Μεςαιωνικισ 

(Βυηαντινισ) Γραμματείασ – ςε αντίκεςθ με τθν Αρχαία και Νεότερθ Λογοτεχνία – απουςιάηει από τα Ωρολόγια και 

Αναλυτικά Ρρογράμματα τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ και παραμζνει ςε μεγάλο βακμό terra incognita για τουσ 

μακθτζσ. Ωςτόςο, τα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ (Γϋ Δθμοτικοφ – Αϋ Λυκείου), τα 

οποία ανακοινϊκθκαν από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ ςτισ αρχζσ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ 

(Οκτϊβριοσ 2018), επιωζρουν μεταξφ άλλων δφο ουςιϊδεισ αλλαγζσ: καλοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να δϊςουν 

ζμωαςθ ςτθν κοινωνικι και πολιτιςμικι ιςτορία, και κζτουν ωσ βαςικι μεκοδολογικι αρχι τον ςυνδυαςμό τθσ 

χρονολογικισ με τθ κεματικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ φλθσ, ειςάγοντασ τουσ «κεματικοφσ ωακζλουσ» 

διδαςκαλίασ. Υπό το πρίςμα αυτϊν των εξελίξεων, θ παροφςα ειςιγθςθ επιχειρεί να εξετάςει τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτθ Βϋ Γυμναςίου να 

εμπλουτιςτεί με τθ μελζτθ τθσ Βυηαντινισ Γραμματείασ ωσ ςτοιχείου Ρολιτιςμικισ Λςτορίασ. 
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Λοφτα Καίτθ, Μθτρογιάννθ Ραναγιϊτα                                                                                                     

Ραιδομάηωμα ι Ραιδοωφλαγμα. Ραιδιά ςτθ δίνθ του Εμωυλίου 

Θ ιςτορία, ζνα ανοικτό πεδίο επιςτθμονικισ μελζτθσ, ςυρρικνϊνεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια ςε μία μονοδιάςτατθ 

αωιγθςθ ,με βαςικό ςκοπό τθ κεμελίωςθ των εκνικϊν μφκων και τθν απόλυτθ ταφτιςι τθσ με το παρελκόν. Θ 

ολιςκθρι αυτι πρακτικι αποτρζπει τθν κριτικι προςζγγιςθ του παρελκόντοσ και τθν κατανόθςθ του 

διαμεςολαβθτικοφ ρόλου τθσ ιςτορίασ. Αντίβαρο ςτθν πρακτικι αυτι αποτελεί θ προςζγγιςθ του παρελκόντοσ 

μζςα από αντικρουόμενεσ, πολλαπλζσ και εναλλακτικζσ πθγζσ, ϊςτε να αναπτυχκεί θ κριτικι ςκζψθ. Με βάςθ 

αυτζσ τισ κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ ζγινε προςπάκεια να παρουςιαςτεί ζνα ακανκϊδεσ ιςτορικό κζμα ςτουσ 

μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Το επίμαχο κζμα ιταν το «παιδομάηωμα ι παιδοςϊςιμο» κατά τθ διάρκεια του 

εμωυλίου πολζμου. Ρολλά παιδιά μζςα ςτθ δίνθ του εμωυλίου, ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ που μαινόταν ο πόλεμοσ, 

ζωυγαν από τισ οικογενειακζσ εςτίεσ τουσ. Άλλα από αυτά πιγαν ςτισ χϊρεσ του ανατολικοφ μπλοκ και άλλα ςτισ 

παιδουπόλεισ τθσ βαςίλιςςασ Φρειδερίκθσ. Αωορμι για τθν επιλογι του κζματοσ ςτάκθκε το πρωτογενζσ ιςτορικό 

υλικό που αναςφρκθκε ςτα ΓΑΚ Κορίνκου. Το υλικό αυτό ιταν εκκζςεισ μακθτϊν του Δθμοτικοφ με κζμα «Ηθτάμε 

τα αδζλωια μασ», ςτισ οποίεσ καλοφνταν οι μακθτζσ να αναπτφξουν τθν «αρπαγι των παιδιϊν από τουσ 

λθςτοςυμμορίτεσ». Το υλικό αυτό αποτελοφςε από μόνο του πθγι για διερεφνθςθ και προκαλοφςε ενδιαωζροντα 

ερωτιματα. Κρίκθκε όμωσ θ παρουςίαςθ μόνο αυτοφ του υλικοφ μονομερισ, γι’ αυτό επιλζχτθκε να παρουςιαςτεί 

θ ταινία που γφριςε ο ΔΣΕ το 1948 «Θ αλικεια για τα παιδιά τθσ Ελλάδασ» και αναωερόταν ςτισ ςυνκικεσ ηωισ 

τουσ ςτισ κομμουνιςτικζσ χϊρεσ. Τζλοσ θ προςζγγιςθ του κζματοσ ολοκλθρωνόταν με τθν ομιλία τθσ ιςτορικοφ . 

Μπουςχότεν, θ οποία ανζδειξε τον ενεργό ρόλο των παιδιϊν. Θ προςπάκεια αυτι ςτόχευε να εξοικειϊςει τουσ 

μακθτζσ με τισ πρωτογενείσ πθγζσ και να διδάξει ότι θ ιςτορικι μονομζρεια και ο ακραίοσ ωανατιςμόσ 

λειτουργοφν αναςχετικά για τθν ιςτορικι κατανόθςθ. 

 

Λϊλθ Ελζνθ                                                                                                                                                                           

Το βιβλιοπαραμφκι μασ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το βιβλιοπαραμφκι μασ» είναι μία προςπάκεια πρϊτθσ επαωισ των μακθτϊν τθσ Αϋ 

τάξθσ με το ζντυπο βιβλίο. Θ είςοδόσ τουσ ςτο δθμοτικό κι θ διαρκισ επαωι τουσ με τα βιβλία ζδωςε το ζναυςμα 

για περαιτζρω εναςχόλθςθ με τον χϊρο αυτό. Θ εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςτθρίηεται ςτο άνοιγμα του 

ςχολείου ςτθν κοινωνία μζςα από ποικίλεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ και επιςκζψεισ ςε ςυνδυαςμό με το 

θλικιακό τουσ status και τθν αντιλθπτικι τουσ ικανότθτα. Κυρίαρχοσ ςκοπόσ ιταν θ εξοικείωςθ  και θ αγάπθ για το 

βιβλίο. Γιϋ αυτό κρίκθκε αναγκαίο να ακολουκθκεί θ πορεία δθμιουργίασ του βιβλίου από τθν αρχι. Αρωγόσ ςε 

αυτιν τθν προςζγγιςθ υπιρξε το Ακαδθμαϊκό Μουςείο Τυπογραωίασ ςτθν Κζρκυρα και ςτθ ςυνζχεια θ επίςκεψθ 

ςε τυπογραωείο τθσ πόλθσ.  Σε δεφτερο επίπεδο επιλζχκθκε θ εναςχόλθςθ με το περιεχόμενου του βιβλίου ςτθν 

οποία ςυνζβαλε ςθμαντικά θ ςυνάντθςθ με τθ ςυγγραωζα κ. Αρμενάκου και τθν εικαςτικό κ. Άνκθ. Ο τελικόσ 

προοριςμόσ τουσ τόςο ςτθ ςχολικι όςο και ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ κακϊσ και ςτο βιβλιοπωλείο ολοκλιρωςαν 

τον κφκλο επιςκζψεων και δράςεων εκτόσ του ςχολείου. Το πρόγραμμα βοικθςε τα παιδιά να ζρκουν ςε επαωι, 

να ακολουκιςουν τθν πορεία του βιβλίου, να το οικειοποιθκοφν και να το αγαπιςουν. Μζςα από τθ βιωματικι 

δράςθ τοφσ δόκθκε θ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν το δικό τουσ παραμφκι, να γίνει ομαδικι ςυγγραωι του και 

να το δραματοποιιςουν με τον δικό τουσ τρόπο. 

 

Μαξίμ Λρίνα                                                                                                                                                                             

Ο Δεφτεροσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ςτο Εικονογραωθμζνο Βιβλίο για Ραιδιά 

Θ παροφςα εργαςία εξετάηει τθν αναπαράςταςθ του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου ςτο παιδικό ιςτορικό 

εικονογραωθμζνο βιβλίο ςτθν ελλθνικι εκδοτικι παραγωγι. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ ανάλυςθ τθσ 
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εικόνασ του πολζμου που προβάλλεται ςτα υπό εξζταςθ βιβλία. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται είναι θ 

ποιοτικι ανάλυςθ του κειμζνου ςτθν ολότθτά του, λόγω τθσ πολυτροπικότθτασ τθσ αναπαράςταςθσ. Το 

δείγμα αποτελείται από 8 ιςτορικά εικονογραωθμζνα βιβλία με κζμα τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, που 

κυκλοωοροφν ςιμερα ςτθν ελλθνικι αγορά. Θ ανάλυςθ του δείγματοσ αναδφει ηθτιματα όπωσ τθν 

κακοριςτικι επιρροι τθσ εκνικισ ςτάςθσ για τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςτθν ζκδοςθ παιδικϊν βιβλίων με 

αυτό το κζμα, τθν ωραιοποίθςθ τθσ εικόνασ του πολζμου ςτο παιδικό ιςτορικό εικονογραωθμζνο βιβλίο, 

τθν απόκρυψθ κάκε βαρβαρότθτασ του πολζμου με ςκοπό τθν προςταςία του μικροφ αναγνϊςτθ. 

Επιπλζον, εξετάηεται με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται θ ιςτορικότθτα των αωθγιςεων και ποιο είδοσ ταφτιςθσ 

και ανταπόκριςθσ απαιτείται από τον νεαρό αναγνϊςτθ. Από τθ μελζτθ τθσ ελλθνικισ εκδοτικισ παραγωγισ 

ιςτορικϊν εικονογραωθμζνων βιβλίων για τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςυνάγεται ότι ο αρικμόσ των βιβλίων 

ςτθν αγορά είναι περιοριςμζνοσ. Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι θ αναπαράςταςθ του πολζμου ςτθν Ελλάδα 

βαςίηεται κυρίωσ ςτθν κοινωνικι αντίλθψθ τθσ παιδικότθτασ, αλλά και ςτο τι επικυμεί θ ελλθνικι κοινωνία 

να μεταδϊςει ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Ραρατθρείται πωσ θ ιςτορικότθτα τθσ αωιγθςθσ επιτυγχάνεται με τθ 

χριςθ των περικειμενικϊν ςτοιχείων, τθσ εικονογράωθςθσ και των κειμενικϊν αναωορϊν ςε πραγματικά 

ιςτορικά πρόςωπα και γεγονότα. Φαίνεται, ακόμθ, ότι απουςιάηουν οι πολεμικζσ ςκθνζσ, ενϊ το μινυμα 

των αωθγιςεων είναι ελπιδοωόρο. Επιπλζον, επικυμείται από το παιδί-αναγνϊςτθ να ταυτιςτεί πλιρωσ με 

τον πρωταγωνιςτι για να οδθγθκεί ςε ςυναιςκιματα ενςυναίςκθςθσ, ενϊ το θκικό μινυμα τον εκπαιδεφει 

ςτο πνεφμα τθσ ειρινθσ. Το παιδί-αναγνϊςτθ, ωςτόςο, χρειάηεται τθ διαμεςολάβθςθ του ενιλικα για να 

κατανοιςει τθν ιςτορικότθτα τθσ αωιγθςθσ. 

 

Μακρι Κυριακι                                                                                                                             

Εννοιολογικζσ αλλαγζσ ςτα εγχειρίδια γεωεπιςτθμϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Μια διαχρονικι 

κεϊρθςθ 

Θ γνωςιακι προςζγγιςθ, ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ είναι μία κεϊρθςθ τθσ 

Φιλοςοωίασ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Ψυχολογίασ, θ οποία ζχει κεντρικό άξονα τθν υποδομι και τθν ανάπτυξθ 

τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, και εξετάηει και αναδεικνφει τισ διαδικαςίεσ τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ και τισ 

μεταβολζσ των δομϊν ςκζψθσ (Καςτάνθσ, 2010). Στθν παροφςα εργαςία, διερευνϊνται οι όροι που 

αωοροφν μία ςυγκεκριμζνθ κεωρία μζςα ςε ζνα «περιβάλλον». Το αντικείμενο ζρευνασ αωορά τισ 

εννοιολογικζσ αλλαγζσ που υωίςτανται οι όροι των Γεωεπιςτθμϊν που εμπερικλείονται ςε μία κεωρία, 

όταν αυτι θ κεωρία αλλάξει. Στα ςχολικά βιβλία Γεωεπιςτθμϊν τθσ περιόδου 1900 -2000, προςεγγίηονται 

δφο ςθμαντικά ςυμβάντα ςτθν ιςτορία τθσ Γεωλογίασ: θ Κεωρία τθσ Απομάκρυνςθσ των Θπείρων και θ 

Κεωρία των Λικοςωαιρικϊν Ρλακϊν. Κοινό ςτοιχείο και ςτισ δφο είναι θ προςπάκεια να παρζχουν ζναν 

επαρκι αιτιϊδθ μθχανιςμό για τθν ερμθνεία των γεωλογικϊν ωαινόμενων με ςαωι εννοιολογικι 

προςζγγιςθ. Για τθ γεωλογικι επανάςταςθ ενδείξεισ εννοιολογικισ αλλαγισ αποτελοφν τόςο θ προςκικθ 

νζων εννοιϊν, όςο και ο επαναπροςδιοριςμόσ των υπαρχουςϊν και θ επανζνταξι τουσ ςε ζνα άλλο 

ςφςτθμα. 

 

Μαλιςιόβα Αωροδίτθ                                                                                                                                         

Ο κακολικόσ ςχεδιαςμόσ για τθ μάκθςθ ωσ καινοτόμοσ μακθςιακι πρακτικι ςτθ διδαςκαλία των ξζνων 

γλωςςϊν 

H εωαρμογι του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ μάκθςθ ωσ καινοτόμου μακθςιακισ πρακτικισ αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν και τθ 

δθμιουργία μίασ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, που δεν κα αποκλείει κανζναν μακθτι από τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σφμωωνα με ποςοτικι (quantitative research) και ποιοτικι (qualitative research) 
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ζρευνα που πραγματοποιικθκε, οι κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ εκωράηουν τθν άγνοιά τουσ όςον αωορά τθν ειδικι αγωγι, τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τισ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ, που πρζπει να υιοκετιςουν και να εωαρμόςουν ςε τμιματα και μακθτζσ με 

ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Θ επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν πάνω ςτισ διδακτικζσ 

πρακτικζσ, που αποςκοποφν ςτθ ςυμπερίλθψθ όλων των μακθτϊν, παρουςιάηει κενά και είναι απαίτθςθ 

των εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων. Ο εμπλουτιςμόσ των γνϊςεϊν τουσ με μεκόδουσ και εωαρμογζσ 

διδαςκαλίασ προςαρμοςμζνεσ ςε όλων των ειδϊν τα μακθςιακά μοντζλα εγγυάται καλφτερα 

αποτελζςματα ςτθ διαχείριςθ μίασ ςχολικισ τάξθσ, ςτθν προςαρμογι του διδακτικοφ υλικοφ ςτουσ μακθτζσ 

και ςτισ ανάγκεσ τουσ και, ςυνεπϊσ, ςτθ δθμιουργία ενόσ εποικοδομθτικοφ και ευχάριςτου ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει τθν ζννοια του κακολικοφ 

ςχεδιαςμοφ για τθ μάκθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία και να εςτιάςει ςτισ 

αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν και ςτθν ανάγκθ διεφρυνςθσ των γνϊςεων τουσ, όςον 

αωορά τθν ειδικι αγωγι. Θ εωαρμογι εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, όπωσ του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ 

μάκθςθ και τθσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, κα ςυντελζςει ςτθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ βαςιςμζνου ςτθν αρχι τθσ ςυμπερίλθψθσ και προςαρμοςμζνου ςτισ ανάγκεσ όλων των 

μακθτϊν για μια επιτυχζςτερθ εκμάκθςθ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 

Μανςόλα Μαργαρίτα                                                                                                                                        

Ρϊσ διδάςκεται θ Λςτορία ςτο Σφγχρονο Σχολείο 

Μςωσ κανζνα άλλο μάκθμα του αναλυτικοφ προγράμματοσ δεν ζχει ςυηθτθκεί τόςο όςο το μάκθμα τθσ 

Λςτορίασ. Οι λόγοι ποικίλλουν και ςχετίηονται τόςο με το ίδιο το περιεχόμενο του μακιματοσ που ςυνδζεται 

με τθν ανάγκθ διαςωάλιςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ αλλά και τθσ ςυνζχειασ μιασ εκνικισ ςυνείδθςθσ και 

ταυτότθτασ, όςο και με τθ διδακτικι, τον τρόπο και τθν μεκοδολογία με τθν οποία διδάςκεται το μάκθμα. 

Σε ζναν κόςμο που αλλάηει ςυνζχεια με γριγορουσ ρυκμοφσ, ςε τάξεισ που γίνονται ολοζνα και πιο 

πολυπολιτιςμικζσ και ςε κοινωνίεσ όπου θ πλθροωορία παρζχεται, εν πολλοίσ, μαηικά ενϊ ο αντίλογοσ 

εκλείπει, αν δεν αλλάξει ο τρόποσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτο ςχολείο δεν κα ζχουμε 

μόνο αποτφχει ςτον βακφτερο ςτόχο που είναι θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ κατανόθςθσ του 

κόςμου, αλλά και ςτoν πιο απλό, δθλαδι ςτθν απόκτθςθ μιασ ςτοιχειϊδουσ ιςτορικισ γνϊςθσ. Το μάκθμα 

τθσ Λςτορίασ κα βρει τθ κζςθ που του αξίηει, μόνο αν επιχειριςουμε να διδάξουμε τθν ουςία και όχι το 

περιεχόμενο. Μια τζτοια απόπειρα όμωσ, είναι πολφ πικανόν να μασ ωζρει αντιμζτωπουσ με τθ δυςκαμψία 

μιασ πραγματικότθτασ που εγείρεται μπροςτά μζςα ςε ζνα ςτενό ςχολικό πλαίςιο ι και ςε ζνα ευρφτερο 

πολιτικό. Αλλά μζςα ςε όλον αυτόν τον ωορμαλιςμό υπάρχει και ζνα όραμα το οποίο καλοφμε τον 

μαχόμενο εκπαιδευτικό να υιοκετιςει και το οποίο ςτοιχειοκετείται από το προαναωερόμενο πρόταγμα-

επιλογι. 

 

Μανϊλθ Ελζνθ, Σαμαρά Δάωνθ-Ειρινθ 

            Τα πολλαπλά οωζλθ τθσ παιχνιδοποίθςθσ (gamification) ωσ παιδαγωγικι πρακτικι 

Οι κοινωνικοπολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, που διζπουν τθ ςφγχρονθ κοινωνία, επιβάλλουν τθν 

αναδιαμόρωωςθ των υπαρχόντων παιδαγωγικϊν αξιϊν και πρακτικϊν. Ο μακθτισ του 21ου αιϊνα οωείλει 

να είναι ζτοιμοσ για τθν επερχόμενθ 4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ και εωοδιαςμζνοσ τόςο με μετριςιμα 

προςόντα, όπωσ πιςτοποιθτικά και πτυχία, όςο και με δεξιότθτεσ επικοινωνιακζσ, όπωσ πνεφμα 

ςυνεργαςίασ, επιμονι, υπομονι, κριτικι ςκζψθ, αυτογνωςία, αυτοζλεγχο και δυνατότθτα επίλυςθσ 

προβλθμάτων (Schwab, 2017). Στο πλαίςιο των αξιϊν τθσ ςυμπερίλθψθσ ςτθν τάξθ και των ςφγχρονων 

κοινωνικϊν αναγκϊν, αναδφκθκαν παιδαγωγικζσ μζκοδοι που δθμιουργοφν το κατάλλθλο ζδαωοσ, κακϊσ 
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και ςυνκικεσ προόδου και εξζλιξθσ όλων των μακθτϊν, ανεξαρτιτωσ μακθςιακϊν και αναπτυξιακϊν 

διαωορετικοτιτων. Θ ςυηιτθςθ γφρω από τα ολιςτικά οωζλθ τθσ παιχνιδοποίθςθσ, ωσ παιδαγωγικι 

πρακτικι ςτουσ μακθτζσ τυπικισ και μθ-τυπικισ ανάπτυξθσ, αποτελεί τον ςτόχο τθσ παροφςασ ζρευνασ. Θ 

παιχνιδοποίθςθ, ι, πιο ςυνθκιςμζνα gamification, δθλαδι θ πρακτικι κατά τθν οποία ο μακθτισ 

εξελίςςεται ακαδθμαϊκά και κοινωνικο-ςυναιςκθματικά μζςω τθσ εμπλοκισ ςτοιχείων ι μθχανιςμϊν 

παιχνιδιοφ ςε μακθςιακό περιβάλλον, εωαρμόςτθκε για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ ςε δφο τάξεισ ιδιωτικοφ 

ςχολείου και ωροντιςτθρίου Αγγλικϊν αντίςτοιχα, με περίπου 15 μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του 

δθμοτικοφ ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν. Χρθςιμοποιικθκαν ποικίλεσ μορωζσ παιχνιδοποίθςθσ, οι οποίεσ 

ενζπλεκαν ξεκάκαρουσ κανόνεσ και χρονικό περιοριςμό προςομοιάηοντασ ςυνκικεσ παιχνιδιοφ και 

κακοδθγϊντασ τουσ μακθτζσ να χτίςουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ για να ανταποκρικοφν και να 

«κερδίςουν» μακαίνοντασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αξιοποιικθκαν, μεταξφ άλλων, πίνακεσ 

επιβράβευςθσ, κυνιγι χαμζνου κθςαυροφ, εωαρμογζσ διαδραςτικισ αξιολόγθςθσ κ.ά. Τα αποτελζςματα 

των ερωτθματολογίων αυτο-αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ επιςθμάνςεισ των 

θμερολογίων- παρατιρθςθσ των δφο παιδαγωγϊν, αποκαλφπτουν τθ ςυνολικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν 

μζςω τθσ καλλιζργειασ των απαραίτθτων δεξιοτιτων, αποδεικνφοντασ, ςυνεπϊσ, τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ μεκόδου τθσ παιχνιδοποίθςθσ. 

 

Μαργαρίτθ Διονυςία                                                                                                                                                   

Καταγραωι και ανάλυςθ των απόψεων δαςκάλων και ωιλολόγων για το μάκθμα  τθσ Λογοτεχνίασ:  

Θ μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο και θ Λογοτεχνικι Εκπαίδευςθ των μακθτϊν 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ειςιγθςθσ αυτισ είναι θ παρουςίαςθ των ςτάςεων και των αντιλιψεων εκπαιδευτικϊν 

για τθ διδαςκαλία (μζκοδοι και μζςα) τθσ Λογοτεχνίασ κατά το μεταβατικό ςτάδιο από το Δθμοτικό ςτο 

Γυμνάςιο. Θ ζρευνα περιλαμβάνει θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ από εκπαιδευτικοφσ τθσ Στϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ, που διδάςκουν το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, και ωιλολόγων, που διδάςκουν 

Λογοτεχνία ςτθν Αϋ Γυμναςίου, τριϊν ςχολείων του νομοφ Λωαννίνων. Οι ςυνεντεφξεισ βαςίηονται ςτισ 

ερωτιςεισ ερωτθματολογίου με ερωτιςεισ ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου, διατυπωμζνεσ με βάςθ ποςοτικά 

και ποιοτικά κριτιρια. Οι κεματικοί άξονεσ ςτουσ οποίουσ κινικθκαν οι ςυνεντεφξεισ, αωοροφν τθν 

εωαρμογι του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, τισ πρακτικζσ που 

ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, το ενδιαωζρον των μακθτϊν για το 

μάκθμα και τισ πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ωιλαναγνωςίασ. Στο πλαίςιο αυτό, 

κεωροφμε ςθμαντικι τθν καταγραωι, ανάλυςθ, ςφγκριςθ και αντιπαραβολι των απόψεων των δφο 

ομάδων εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο και τθν ανάδειξθ εκείνων των 

πρακτικϊν που ςυμβάλλουν ςτθν ελκυςτικότθτα και ςτθ βελτίωςθ του μακιματοσ όπωσ και ςτθ 

δθμιουργία ιςχυρϊν δεςμϊν ωιλίασ ανάμεςα ςτον μακθτι και ςτο λογοτεχνικό βιβλίο. Θ παροφςα εργαςία 

είναι μζροσ μίασ ζρευνασ που εκπονϊ ςτο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων. 

 

Μαργαρίτθ Διονυςία                                                                                                                            

 Άνκρωποι, ηϊα  και ωφςθ. Θ διδακτικι αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ ςε μυκιςτοριματα για παιδιά και 

νζουσ 

Θ παροφςα ειςιγθςθ αποτελεί περιγραωι ενόσ Διδακτικοφ Σεναρίου που πραγματοποιικθκε κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2016-2017 ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ τθσ  Αϋ Γυμναςίου ςτθ διδακτικι ενότθτα «Φυςικό και 

κοινωνικό περιβάλλον».  Θ εωαρμογι υλοποιικθκε με βάςθ το πιλοτικό αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

του Γυμναςίου για τθ Λογοτεχνία, αωοφ προθγουμζνωσ διερευνικθκαν οι  αναγνωςτικζσ προτιμιςεισ των 

νεαρϊν μακθτϊν. Θ εργαςία κα παρουςιάςει τα τρία ςτάδια ολοκλιρωςθσ του ςεναρίου (προ-
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αναγνωςτικό, αναγνωςτικό, μετά τθν ανάγνωςθ) και  κα δείξει ότι θ Λογοτεχνία για παιδιά και νζουσ ζχει 

να παρουςιάςει μία πλοφςια κεματολογία ςχετικά με οικολογικά και περιβαλλοντικά κζματα, πράγμα που 

μπορεί να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ των μακθτϊν γφρω από τθν προςωπικι 

ευκφνθ του ανκρϊπου προσ το ωυςικό περιβάλλον («οικολογικοποίθςθ τθσ ςκζψθσ»). Σφμωωνα με κάποια 

από τα ευριματα τθσ ζρευνασ, θ ανάγνωςθ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου, οι ςυηθτιςεισ για τα 

αναγνϊςματα, θ εργαςία ςτισ ομάδεσ, θ χριςθ των ΤΡΕ και γενικότερα οι νζεσ μορωζσ γραμματιςμοφ 

μποροφν να λειτουργιςουν ωσ πρόκλθςθ για τον μακθτι και να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ιςχυρϊν 

δεςμϊν ωιλίασ με το λογοτεχνικό βιβλίο. 

 

Μαρινάκθ Κατερίνα                                                                                                                                                   

Σχολείο ι Ρολιτιςμόσ. Αμωιςβθτϊντασ τισ κεωριςεισ για το ςχολείο 

Θ μελζτθ είναι απόρροια εκτεταμζνθσ επιτόπιασ ανκρωπολογικισ ζρευνασ ςτουσ βεδουίνουσ τθσ εριμου 

του Wadi Rum τθσ Λορδανίασ.  Μελετϊντασ τον ρόλο του ςχολείου ςτο πολιτιςμικό του ςυμωραηόμενο, 

δθλαδι ςτθν κοινωνία των βεδουίνων, αναδεικνφονται οι πολιτιςμικζσ ςυμβάςεισ και ςυνκικεσ κάτω από 

τισ οποίεσ καταςκευάηεται ςτισ ςυνειδιςεισ των εμπλεκομζνων ο κεςμόσ του ςχολείου. Ο κατά τα 

νεωτερικά πρότυπα ρόλοσ του και θ δυναμικι του, τίκενται υπό κριτικι και αμωιςβιτθςθ, ωσ απόρροια 

πολιτιςμικϊν παραδοχϊν των ίδιων των ατόμων. Στερεότυπα όπωσ θ κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ μζςα 

από το ςχολείο τίκενται υπό αμωιςβιτθςθ υπερτονίηοντασ τθν πολιτιςμικι δυναμικι. Θ ζρευνα ζδειξε ότι 

οι κεςμικοί οργανιςμοί του νεωτερικοφ κράτουσ και ο ρόλοσ τον οποίο καλοφνται να παίξουν ωαίνεται να 

υποχωροφν ςτο πρόταγμα των τοπικϊν παραδοχϊν. Θ εννοιολόγθςθ του 'βεδουινιςμοφ' ωσ ταυτότθτασ 

από τα πάνω-το κράτοσ και από τα κάτω-τα δρϊντα υποκείμενα μζςα από ςυναινζςεισ αλλά και 

ςυγκροφςεισ, επθρεάηουν τισ αντιλιψεισ για το ςχολείο και τθ δράςθ των παιδιϊν μζςα ςε αυτό. Επίςθσ, οι 

ζμωυλεσ εννοιολογιςεισ για τουσ ρόλουσ που καλοφνται τα παιδιά να ενςωματϊςουν ςτθ μετα-ςχολικι 

τουσ κακθμερινότθτα επθρεάηουν και αυτζσ αςκϊντασ τθν πολιτιςμικι δυναμικι τουσ πάνω ςτο ςχολείο. 

Το όλο εγχείρθμα κζτει εκ νζου προβλθματιςμοφσ και ερωτιματα για τισ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ μπορεί 

να καταςκευαςτεί ζνα ςχολείο το οποίο κα ζχει μεγαλφτερθ κοινωνικι προςωορά και δεν κα παρζχει απλά 

μια 'επιςτθμονικι' γνϊςθ, πικανόν αςφμβατθ με το πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δρα. 

 

Μάρκου Διμθτρα                                                                                                                                                        

Ραιχνίδι: παραδοςιακό (outdoor), θλεκτρονικό-ψθωιακό (indoor). Ρόςο αςχολοφνται τα παιδιά με κακεμιά 

από αυτζσ τισ δφο εκωάνςεισ του; Ζρευνα ςε ζνα ςφγχρονο αςτικό περιβάλλον 

Θ ιςτορία του παιχνιδιοφ χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων. Θ ςυγκεκριμζνθ ζννοια είναι ςυνδεδεμζνθ με το 

παιδί, κακϊσ είναι ςτθ ωφςθ του τελευταίου το να παίηει. Θ δραςτθριότθτα αυτι είναι ζνδειξθ ψυχικισ 

υγείασ και ανάπτυξθσ. Μζςω αυτισ το παιδί διευρφνει τθ ςκζψθ του, μακαίνει να αντεπεξζρχεται ςε 

δυςκολίεσ, οξφνει τθν κρίςθ του, εξερευνά τον χϊρο γφρω του και ηει ςε ωανταςτικοφσ κόςμουσ. Με το 

πζραςμα των χρόνων, ωςτόςο, το παιχνίδι ζχει αλλάξει μορωι και μζςα για τθ διεξαγωγι του. Θ ςταδιακι 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει αποτυπωκεί τόςο ςτο είδοσ όςο και ςτθ μορωι του παιχνιδιοφ. Δεν μιλάμε 

πια για το παραδοςιακό παιχνίδι ι, για να ακριβολογοφμε, δεν μιλάμε μόνο για αυτό. Κατά  τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ ζχει εμωανιςτεί και το θλεκτρονικό παιχνίδι που ςτθρίηεται ςε νζα και ςφγχρονα μζςα και 

τεχνολογίεσ. Τα παιδιά ςτισ μζρεσ μασ ενζχονται ςτθ διαδικαςία του «παίηειν» με νζουσ όρουσ. Το γεγονόσ 

αυτό ειςάγει νζα δεδομζνα ςτθν κοινωνικοποίθςι του αλλά και νζουσ ρυκμοφσ και τρόπουσ ςτθν άκλθςθ 

και τθν κίνθςι του, που αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά τθσ ζννοιασ του παιχνιδιοφ. Αναμωιςβιτθτα οι 

αλλαγζσ αυτζσ που ςυντελοφνται ςτο παιχνίδι επθρεάηουν όλεσ τισ εκωάνςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, όχι 

μόνο των ίδιων των παιδιϊν, αλλά και των γονιϊν τουσ, οι οποίοι κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τισ επιλογζσ 
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των παιδιϊν, αλλά και των εκπαιδευτικϊν τουσ, που οριοκετοφν τθ μακθςιακι διαδικαςία, αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ οποίασ είναι και το παιχνίδι. Θ παροφςα ειςιγθςθ αωορά ζρευνα που διεξιχκθ ςτον ευρφτερο 

αςτικό ιςτό τθσ Κεςςαλονίκθσ (πολεοδομικό ςυγκρότθμα – κζντρο, ανατολικά αυτοφ και δυτικά του), με 

ςκοπό τθ διερεφνθςθ των παραμζτρων που κακορίηουν τισ επιλογζσ των παιδιϊν θλικίασ 10 – 12 ετϊν, των 

γονιϊν τουσ, αλλά και των εκπαιδευτικϊν. 

 

Ματηάνα Κωνςταντίνα 

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ψθωιακοφ Υλικοφ για τθν Επιμόρωωςθ των Eκπαιδευτικϊν ςτον «Εκπαιδευτικό 

Σχεδιαςμό» 

Οι διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ απαιτοφν από τον ςφγχρονο άνκρωπο να εξελίςςεται ςυνεχϊσ 

προκειμζνου να αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ και να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ Κοινωνίασ 

τθσ Μάκθςθσ. Θ εκπαίδευςθ ζχει μεγάλθ αξία για τθν οικοδόμθςθ ιςχυρϊν και ανεπτυγμζνων κοινωνιϊν 

και o εκπαιδευτικόσ είναι ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ παράγοντεσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. 

Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτικι ανάγκθ να ζχουν οι εκπαιδευτικοί ςυνεχι εκπαιδευτικι και επαγγελματικι 

κατάρτιςθ, ϊςτε να διακζτουν επαρκείσ γνϊςεισ και διδακτικζσ ικανότθτεσ και να μποροφν να 

ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτισ πολλαπλζσ απαιτιςεισ του επαγγζλματόσ τουσ. Εςτιαηόμενοι ςε αυτιν 

ακριβϊσ τθν ανάγκθ, θ παροφςα εργαςία περιγράωει τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ ψθωιακοφ υλικοφ το 

οποίο αξιοποιικθκε για τθν επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο πεδίο του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ. Το 

ςυγκεκριμζνο υλικό εδράςτθκε ςτισ ςφγχρονεσ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ WebQuest, Think-Pair-Share και 

Jigsaw, αξιοποιϊντασ, ταυτόχρονα, τισ ςχεδιαςτικζσ δυνατότθτεσ του εργαλείου LAMS. Συγκεκριμζνα, το 

υλικό αυτό αποτελείται ςυνολικά από ζξι βίντεο. Αρχικά, δθμιουργιςαμε τρία βίντεο που παρουςιάηουν 

μζςω βθμάτων τθν πλιρθ ανάπτυξθ ςεναρίων μάκθςθσ που εδράηονται ςτισ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ 

WebQuest, Jigsaw και Think-Pair-Share με κζμα τθν ανκρϊπινθ κλωνοποίθςθ. Το ςυγκεκριμζνο κζμα 

επιλζχκθκε κακϊσ μπορεί να μελετθκεί από πολλαπλζσ οπτικζσ (ρόλουσ) και επιτρζπει τθν ανάπτυξθ 

ςεναρίων που εδράηονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ. Στθ ςυνζχεια, δθμιουργικθκαν 

τρία βίντεο που απεικονίηουν βιμα βιμα τον ςχεδιαςμό των αντίςτοιχων ςφνκετων ςυνεργατικϊν 

ςεναρίων ςτο ςχεδιαςτικό εργαλείο LAMS. Ρραγματοποιικθκε πιλοτικι εωαρμογι του ςτο μάκθμα 

«Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ» του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «Θλεκτρονικι Μάκθςθ» του 

Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά, κατά το διάςτθμα Οκτϊβριοσ 2018-Λανουάριοσ 2019. 

 

Μαυρίδου Ελζνθ                                                                                                                                                                  

Οι ςκοποί τθσ εκπαίδευςθσ ςτα πλαίςια μιασ θκικισ - δθμοκρατικισ παιδείασ μζςα από το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ τθσ Εϋ δθμοτικοφ 

Τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν βρίςκονται ςτο επίκεντρο του εκπαιδευτικοφ ενδιαωζροντοσ των 

περιςςοτζρων χωρϊν. Αυτό οωείλεται ςτο ότι κακορίηουν το ςφνολο των μορωωτικϊν αγακϊν τα οποία, με 

τθ ςειρά τουσ, κακορίηουν τουσ ςκοποφσ τθσ Αγωγισ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν πολιτεία. 

Σφμωωνα με τα Α.Ρ.Σ., «το ςχολείο καλείται να ςυμβάλλει πρωτίςτωσ ςτθ διαμόρωωςθ προςωπικοτιτων 

με ςτζρεεσ θκικζσ αρχζσ και ιςχυρι αυτοαντίλθψθ και να δϊςει βαρφτθτα ςτθν ικανοποίθςθ του ςυνόλου 

των ςυναιςκθματικϊν και νοθτικϊν αναγκϊν και ενδιαωερόντων του μακθτι». Θ ςχολικι κοινότθτα 

λαμβάνεται ωσ μια θκικι εκπαιδευτικι κοινότθτα, θ οποία επιδιϊκει να διαμορωϊςει θκικζσ 

προςωπικότθτεσ με ιςχυρι αυτοαντίλθψθ. Σε άλλο ςθμείο των Α.Ρ.Σ. επιςθμαίνεται πωσ το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρωωςθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι και τθν αρμονικι ζνταξι του ςτθν 

κοινωνία. Ροιεσ όμωσ είναι αυτζσ οι κοινϊσ αποδεκτζσ αξίεσ και ποιοι τισ διαμορωϊνουν; Ραρζχεται θ 

δυνατότθτα αυτοκακοριςμοφ των μακθτϊν ζτςι ϊςτε οι μακθτικζσ κοινότθτεσ να μετατρζπονται ςε 
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κοινότθτεσ ςυμωωνίασ; Μιπωσ πρόκειται για μια θκικολογικι και όχι θκικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ, 

κακϊσ θ τελευταία ενδιαωζρεται απλϊσ για τθν τιρθςθ θκικϊν κανόνων και ςυμπεριωορϊν κοινωνικά 

αποδεκτϊν, με όρουσ κακικοντοσ και δικαιϊματοσ; Θ υιοκζτθςθ αξιϊν και ςτάςεων πραγματοποιείται 

μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ; Πλοι αυτοί οι ςτόχοι που τίκενται από τα αναλυτικά 

προγράμματα ςπουδϊν είναι αποτζλεςμα διαβοφλευςθσ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν ι είναι ςτόχοι 

ζξωκεν επιβεβλθμζνοι και ωσ τζτοιοι προκαλοφν ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ «…λόγω τθσ ςφγκρουςθσ 

ανάμεςα ςτουσ ςκοποφσ που αιςκάνονται ωσ ωυςικοφσ με βάςθ τθν εμπειρία που ζχουν και εκείνουσ που 

διδάςκονται να αποκτιςουν»; Θ παροφςα ειςιγθςθ επιχειρεί να ανιχνεφςει το κατά πόςο θ δομι και το 

περιεχόμενο του διδακτικοφ εγχειριδίου τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ τθσ Εϋ δθμοτικοφ καταωζρνει 

να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του οικείου Α.Ρ.Σ., ςυμβάλλοντασ ςτθ διάπλαςθ πολιτϊν ικανϊν να 

δραςτθριοποιοφνται ςε ζνα ςφςτθμα εκνικϊν κρατϊν με αναπτυγμζνεσ διεκνείσ ςχζςεισ, πολιτϊν ικανϊν 

να αναπτφςςονται ςε μια ανεξάρτθτθ και πλουραλιςτικι κοινωνία με ελάχιςτθ κρατικι παρζμβαςθ και ςε 

μια ανταγωνιςτικι οικονομία τθσ αγοράσ. 

 

Μαυρίδου Ελζνθ                                                                                                                                                                   

Θ διδαςκαλία, ζνασ μοναχικόσ αγϊνασ με εναλλαγζσ ςτισ ταχφτθτεσ ι ομαδικό παιχνίδι ίςων ευκαιριϊν; 

Κάκε κοινωνία παρουςιάηει τα δικά τθσ, ιδιαίτερα, κοινωνικοπολιτιςτικά και πολιτικά χαρακτθριςτικά τα 

οποία διαμορωϊνουν και το μορωωτικό ιδεϊδεσ που καλείται να εκπλθρϊςει το εκπαιδευτικό τθσ 

ςφςτθμα. Ο εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ, ωσ μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ 

του μορωωτικοφ ιδεϊδουσ τθσ κοινωνίασ, μζλοσ τθσ οποίασ και αποτελεί. Στα πλαίςια τθσ ςφγχρονθσ 

πολυπολιτιςμικισ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, ο τελευταίοσ καλείται να ςυγκεράςει διαωορετικά 

κοινωνικοπολιτιςτικά δεδομζνα και να αμβλφνει τισ μακθςιακζσ ανιςότθτεσ που αυτά δθμιουργοφν, 

παρζχοντασ ίςεσ ευκαιρίεσ γνωςτικισ, κοινωνικισ, θκικισ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ ςε όλουσ τουσ 

μακθτζσ του. Κεωρϊντασ πωσ οι μακθτζσ ζχουν μια δυναμικι θ οποία μπορεί να απελευκερωκεί μόνο ςε 

ςυνκικεσ ελεφκερθσ επιλογισ και αυτορρφκμιςθσ, ςχεδιάςαμε ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικισ δράςθσ που 

ςτθρίηεται ςτθ δομι και κεωρία τθσ «εκπαιδευτικισ ζρευνασ δράςθσ». Αποδεχόμενοι τθν άποψθ πωσ θ 

ανάπτυξθ του παιδιοφ είναι αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 

κόςμου του, αντιμετωπίςαμε τον μακθτι ωσ μια αυτενεργό οντότθτα και όχι ωσ ζναν πακθτικό αποδζκτθ 

των επιδράςεων του περιβάλλοντοσ, υιοκετϊντασ μια διδακτικι διαδικαςία αμωίδρομθσ ςυμμετοχικισ 

ανάπτυξθσ και παραγωγισ ςυνεργατικοφ ςχολικοφ κλίματοσ, μζςα από μια διαλεκτικι πορεία και 

ενδοςκόπθςθ. Το ςχολικό ςφςτθμα ζχει διαμορωϊςει πεποικιςεισ και πρακτικζσ που αωοροφν τόςο τθ 

διαμόρωωςθ τθσ ςχολικισ αίκουςασ όςο και τθν οργάνωςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ μζχρι και τθ ρφκμιςθ 

τθσ μακθςιακισ και κοινωνικισ ςυμπεριωοράσ των μακθτϊν. Ωςτόςο, τα νζα δεδομζνα ςτθ δομι και τθ 

δυναμικι των τάξεων υποχρεϊνουν τον εκπαιδευτικό να προςπακιςει να αλλάξει τισ παγιωμζνεσ 

πρακτικζσ και να επιχειριςει καινοτομίεσ προκειμζνου να επιτφχει τθν άρςθ των μακθςιακϊν ανιςοτιτων, 

οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα ςυντελζςουν ςτθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν. Οι εκπαιδευτικζσ 

καινοτομίεσ ςτοχεφουν ςτο «ςπάςιμο» των παγιωμζνων διδακτικϊν πρακτικϊν και για να επιτφχουν τον 

ςτόχο τουσ είναι αναγκαία θ κεϊρθςθ, από τουσ εκπαιδευτικοφσ, τόςο του Α.Ρ. όςο και των ςχολικϊν 

εγχειριδίων, ωσ μεταβλθτζσ που διαωοροποιοφνται, ανάλογα με τισ γνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςτικζσ 

ανάγκεσ των μακθτϊν. 
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Μαυρομμάτθ Μαρία                                                                                                                                             

Διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ με ωιλμ μυκοπλαςίασ:  αναπτφςςοντασ τον κινθματογραωικό γραμματιςμό και τθν 

ιςτορικι γνϊςθ 

Το ωιλμ με ιςτορικό περιεχόμενο αντιμετωπίηεται πλζον από τουσ ακαδθμαϊκοφσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ωσ ζνα ιδιαίτερο μζςο και όργανο καταςκευισ τθσ ιςτορικισ κατανόθςθσ. Αν και προτείνεται ςυχνά ωσ 

εργαλείο μάκθςθσ τθσ ςχολικισ ιςτορίασ, θ χριςθ του περιορίηεται είτε ςτθν αξιοποίθςθ ντοκυμαντζρ είτε 

ςτθ χριςθ εμπορικϊν ωιλμ μυκοπλαςίασ, τα οποία ςυνικωσ αξιοποιοφνται προκειμζνου να μεταδϊςουν 

μια εικόνα τθσ εποχισ υπό μελζτθ ι μια καλοςκθνοκετθμζνθ εκδοχι ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ. Συνικωσ δε 

ειςάγονται ςτθν τάξθ είτε πριν το αντικείμενο μελζτθσ διδαχκεί είτε ωσ δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ μετά 

τθν «παράδοςθ» του μακιματοσ από τον εκπαιδευτικό. Με τθν προςζγγιςθ αυτι υπονοείται ότι όλοι οι 

κεατζσ αποκωδικοποιοφν με τον ίδιο τρόπο το πολφςθμο κινθματογραωικό ζργο, ενϊ, ταυτόχρονα, χάνεται 

παντελϊσ θ δυνατότθτα βακφτερθσ ανάγνωςισ του, αωοφ αυτό χρθςιμοποιείται, μακθςιακά ,μόνο 

επιωανειακά, με ζμωαςθ δθλαδι ςτο τι δείχνει το ωιλμ και όχι ςτον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τθν 

κινθματογραωικι γλϊςςα με ςκοπό να καταςκευάςει ζνα ςυγκεκριμζνο νόθμα. Θ προςζγγιςι μασ υιοκετεί 

μια διαωορετικι οπτικι: κεωροφμε πωσ το ωιλμ μπορεί να αξιοποιείται ςτθ ςχολικι τάξθ ςτο μάκθμα τθσ 

ιςτορίασ όχι μόνο για να οπτικοποιιςουμε τθν ιςτορικι πλθροωορία, δθλαδι για το περιεχόμενό του, αλλά 

και για τθν εξοικείωςθ με τθ γλϊςςα του, μια γλϊςςα που δθμιουργεί πολλαπλϊσ νόθμα, με ςκοπό όχι 

μόνο τθν ιςτορικι κατανόθςθ αλλά και τθν ανάπτυξθ του ιςτορικοφ κινθματογραωικοφ γραμματιςμοφ, τθσ 

μεκόδου δθλαδι κριτικισ ανάγνωςθσ των ιςτορικϊν ταινιϊν, και του οπτικοφ γραμματιςμοφ γενικότερα. 

Αξιοποιϊντασ τθ ςκθνοκεςία, το μοντάη, τον ιχο, τθ ωωτογραωία, το ςινεμά δθμιουργεί τθ δικι του εκδοχι 

του παρελκόντοσ με τθ μοναδικι του γλϊςςα. Στόχοσ τθσ προςζγγιςθσ που προτείνεται εδϊ είναι θ 

ςφνδεςθ και ςφνκεςθ του περιεχομζνου με τισ τεχνικζσ του ωιλμ ωσ ιδιαίτερου οπτικοφ μζςου και θ 

κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο καταςκευάηεται ιςτορικό νόθμα μζςα από τθν ειδικι γλϊςςα του 

ςινεμά, αναλφοντασ τουσ τρόπουσ μεταωοράσ μθνφματοσ και δθμιουργίασ νοιματοσ μζςω τθσ ωιλμικισ 

ωόρμασ.  

 

Μελιάδου Ελζνθ                                                                                                                                                           

Ζτοιμο το Νθπιαγωγείο; Ράμε για γφριςμα 

Θ κινοφμενθ εικόνα ςυνδζεται με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ άτυπα ι οργανωμζνα εδϊ και πολλά χρόνια. 

Οι οπτικοακουςτικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν ζχουν γίνει ςφνκετεσ και χαρακτθρίηουν τουσ ςφγχρονουσ 

μακθτζσ και μακιτριεσ. Αυτι θ πραγματικότθτα οδθγεί ςτθν ανάγκθ για ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα 

οπτικοακουςτικισ εκπαίδευςθσ το οποίο κα εκκινεί από τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ των παιδιϊν για τα 

οπτικοακουςτικά μζςα ϊςτε να αναδείξει νζουσ τρόπουσ ανάγνωςθσ μζςα από τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ 

τθσ εικόνασ. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ εςτιάηουν ςτθν τεχνικι κατάρτιςθ των παιδιϊν του νθπιαγωγείου 

για τθ χριςθ των μζςων παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ ζργου, ςτθν κατανόθςθ και ανάλυςθ των ζργων και, 

τζλοσ, ςτθν παραγωγι αυκεντικοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τα παιδιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

δραςτθριότθτεσ ςτο τρίπτυχο των ςτόχων: χριςθ, κριτικι ικανότθτα, δθμιουργικότθτα, ϊςτε να προςωζρει 

ςτα παιδιά μία καινοφρια οπτικι μζςω τθσ οποίασ το κακζνα κα ζχει τθ δυνατότθτα να αντιλθωκεί τισ 

δθμιουργικζσ διαςτάςεισ των μζςων αλλά και τισ τεχνικζσ παραγωγισ νοιματοσ πζρα από τθν τυπικι 

τεχνικι κατάρτιςθ. Θ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εικόνασ και, ςε επόμενο επίπεδο, θ παραγωγι, αυξάνει το 

επίπεδο απόλαυςθσ και εμπλουτίηει τισ πολιτιςτικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν που είναι και ο απϊτεροσ 

ςτόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ. 

 



 
97 

Μεϊντάςθ Ακαναςία                                                                                                                                             

Θ επίδραςθ τθσ εναςχόλθςθσ με το ςκάκι ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ 

Στο ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον τθσ εκπαίδευςθσ, οι γονείσ, οι μακθτζσ και οι ςχολικοί οργανιςμοί 

χρθςιμοποιοφν, ςυχνά, εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ προκφπτει 

δυςαρζςκεια από τθν αποτελεςματικότθτα των παραδοςιακϊν εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων ι ςε 

περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ των μακθτϊν και θ αφξθςθ του επιπζδου 

των επιτυχιϊν τουσ. Το ςκάκι ςυνιςτά μία εναλλακτικι εκπαιδευτικι ςτρατθγικι, θ οποία, ςφμωωνα με μία 

μεγάλθ μερίδα ακαδθμαϊκϊν, ςυμβάλλει αωενόσ ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των μακθτϊν, αωετζρου ςτθν 

ενίςχυςθ των μακθτϊν που αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Θ εναςχόλθςθ με το ςκάκι 

περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ των κζςεων ςτο ςκάκι, τθν ανάλυςθ των κινιςεων και των ςυνεπειϊν τουσ 

και τθν αξιολόγθςθ των κζςεων που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα ςυγκεκριμζνων κινιςεων. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι οι προαναωερόμενεσ διαδικαςίεσ κεωροφνται ικανότθτεσ που μποροφν να μεταωερκοφν από 

τον ζναν παίκτθ ςτον άλλον, θ εναςχόλθςθ με το ςκάκι αντιμετωπίηεται, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, τόςο ωσ 

εργαλείο εκμάκθςθσ όςο και ωσ μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Στθν περίπτωςθ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ, προκφπτει ότι θ εναςχόλθςθ με το ςκάκι ςυμβάλλει, μεταξφ άλλων, ςτθν αφξθςθ 

τθσ προςοχισ, ςτθ βελτίωςθ των υπολογιςτικϊν ικανοτιτων και ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ςκζψθσ 

υψθλοφ επιπζδου. Ραράλλθλα, ςτθν περίπτωςθ μακθτϊν με δυςλεξία, προκφπτει ότι θ εναςχόλθςθ με το 

ςκάκι ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ προςοχισ τουσ. Δεδομζνων των ευρθμάτων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ, 

προτείνεται θ ενςωμάτωςθ τθσ εναςχόλθςθσ με το ςκάκι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχολικϊν μονάδων 

που ωιλοξενοφν μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Αναμζνεται ότι θ προςαρμογι του 

ςχολικοφ προγράμματοσ των εν λόγω μονάδων, κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ των γνωςιακϊν ικανοτιτων 

των ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν μακθτϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ ςχολικισ τουσ απόδοςθσ και ςτθ βελτίωςθ των 

επιπζδων επιτυχίασ τουσ. 

 

Μερεντίτθσ Χριςτοσ                                                                                                                                                             

Θ αξιοποίθςθ των εικαςτικϊν ζργων ςτθ διδαςκαλία τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ 

Θ ςυνδρομι των τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία μπορεί να αποδειχτεί μια εξαιρετικά χριςιμθ επιλογι. Θ τζχνθ, 

μζςα από τθ διαωορετικι προςζγγιςθ του κοινωνικοφ τθν οποία προςωζρει, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν 

ευχερζςτερθ κάλυψθ των διδακτικϊν μασ ςτόχων και, αςωαλϊσ, ςτθν εκτίμθςθ του καλλιτεχνικά άρτιου.  

Σε αυτι τθν ειςιγθςθ καταδεικνφουμε με ποιον τρόπο τα εικαςτικά ζργα μποροφν να αξιοποιθκοφν 

διακεματικά κατά τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ. Στθν όλθ ανάλυςθ αναδεικνφεται θ αξία τθσ τζχνθσ για τθν 

όξυνςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ των μακθτϊν. Ραράλλθλα, δίνεται ζμωαςθ ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχει 

μια ψθωιακι κοινότθτα μάκθςθσ θ οποία μπορεί να βοθκιςει τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ να ανταποκρικοφν 

ςτισ απαιτιςεισ του κακθμερινοφ μακιματοσ. Ειδικότερα, παρουςιάηονται πολλά παραδείγματα πινάκων 

ηωγραωικισ Ελλινων και ξζνων ηωγράωων, με ακαδθμαϊκι κατάρτιςθ και ναΐω, όπωσ ο Αϊβαηόωκι, ο 

Ντελακρουά, ο Γφηθσ, ο Ηωγράωοσ κ.ά. Αναλφεται, λοιπόν, πϊσ οι μακθτζσ μποροφν: να ςυνδζςουν τα 

γεγονότα με το καλλιτεχνικό δθμιοφργθμα, να οξφνουν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και τθν ιςτορικι 

ενςυναίςκθςθ, να εξοικειωκοφν με τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία τθσ υπό εξζταςθ περιόδου (όταν το 

τεχνοφργθμα είναι ςφγχρονο με το γεγονόσ), αλλά και με τθν υςτερογενι ερμθνεία ενόσ ιςτορικοφ 

γεγονότοσ (όταν το δθμιοφργθμα είναι μεταγενζςτερο του ςυμβάντοσ). Τα εικαςτικά πολιτιςτικά 

κλθροδοτιματα τα οποία αξιοποιοφνται ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ εντάςςονται ςτο μάκθμα, αρχικά με 

τθ ςυνδρομι τθσ μεκοδολογίασ θ οποία προτείνεται από τθν Rossie-Terner Bisset ςτο ζργο τθσ Creative 

teaching history in the primary classroom. Ρζραν τοφτου, γίνεται λόγοσ για τισ μεκόδουσ που υιοκετικθκαν 

από τον ομιλθτι και οι οποίεσ βαςίηονται ςτθ λογικι διεξαγωγισ μιασ διδαςκαλίασ ςτθν οποία θ 
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αυτενεργόσ μάκθςθ κα ζχει τον πρωτεφοντα ρόλο· άλλωςτε, θ ειςιγθςθ βαςίηεται ςε πρακτικά 

παραδείγματα που ζχουν ιδθ εωαρμοςτεί επιτυχϊσ ςτθ ςχολικι τάξθ. 

 

Μθκζ Ραναγιϊτα                                                                                                                                                             

Πταν θ Λογοτεχνία ςυναντά τθν Τζχνθ και τον Ρολιτιςμό - Μια διδακτικι πρόταςθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διδακτικισ πρόταςθσ είναι να αποτυπϊςει τον τρόπο υλοποίθςθσ μιασ ερευνθτικισ 

εργαςίασ με τίτλο «Πταν θ Λογοτεχνία ςυναντά τθν Τζχνθ και τον Ρολιτιςμό - Μια διδακτικι πρόταςθ». Με 

ςτόχο να διερευνθκοφν τα εργαλεία που δίνουν ςτθν Τζχνθ τθ δφναμθ να αναδεικνφει κοινωνικά και 

πολιτιςμικά δεδομζνα, οι μακθτζσ/τριεσ τθσ Εϋ δθμοτικοφ γίνονται «αναηθτθτζσ» τθσ γνϊςθσ που 

μεταωζρουν οι Εικαςτικζσ Τζχνεσ, αλλά και κριτικοί των εκωραςτικϊν μζςων αυτϊν των τεχνϊν. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά προςεγγίηουν διακεματικά το λογοτεχνικό βιβλίο «Το μινυμα τθσ Αγάπθσ», τθσ 

Ταςοφλασ Τςιλιμζνθ και αξιοποιοφν τθν εικονογράωθςι του. Για να μελετιςουν το βιβλίο εργάηονται 

βιωματικά και ομαδοςυνεργατικά, αξιοποιϊντασ το διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ωσ 

λογοτζχνεσ/βιβλιοκριτικοί και εικαςτικοί ανιχνεφουν τα εκωραςτικά μζςα τόςο τθσ λογοτεχνικισ όςο και 

τθσ εικαςτικισ «αωιγθςθσ». Μζςω των τεχνικϊν τθσ λογοτεχνικισ κεωρίασ τθσ Rosenblatt, επιχειροφν να 

εντρυωιςουν ςτουσ χαρακτιρεσ των πρωταγωνιςτϊν του βιβλίου. Ωσ ιςτορικοί και κοινωνιολόγοι 

ανιχνεφουν τα πολιτιςμικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν εικονογράωθςθ του βιβλίου και τθ 

ςυγκρίνουν με ζργα τζχνθσ τθσ κινζηικθσ ηωγραωικισ και μυκολογίασ, ςτθν οποία μακιτευςε ο 

πρωταγωνιςτισ τθσ ιςτορίασ του βιβλίου. Αναλαμβάνουν τον ρόλο του ερευνθτι και ςυντάςςουν 

ερωτθματολόγια ζρευνασ και ςυνεντεφξεων τθσ ςυγγραωζωσ, ενόσ εικαςτικοφ και των αναγνωςτϊν του 

βιβλίου. Ωσ ςκθνοκζτεσ, θκοποιοί και ςεναριογράωοι αναπαριςτοφν ςκθνζσ τθσ επιλογισ τουσ. Τζλοσ, ωσ 

διοργανωτζσ μιασ δθμόςιασ εκδιλωςθσ, ενταγμζνθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αναλαμβάνουν 

τθ ςυγγραωι και παρουςίαςθ ενόσ κεατρικοφ ζργου, εμπνευςμζνου από βιβλίο «Το μινυμα τθσ Αγάπθσ». 

Το ζργο είναι δικισ τουσ ςκθνοκεςίασ και αντικατοπτρίηει τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ που αποκόμιςαν από 

τθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία. 

  

Μθτροποφλου Φωτεινι, Αγγελοποφλου Ραραςκευι, Μάνεςθσ Νικόλαοσ                                                              

Θ Επιτροπι Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) ςτο Νθπιαγωγείο: Μια 

μελζτθ περίπτωςθσ 

Οι κεςμοί Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπι Διαγνωςτικισ 

Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ) πρωτοεμωανίςτθκαν ςτθν εκπαίδευςθ το 2013, ςε επίπεδο 

κεςμικοφ λόγου και άρχιςαν να εωαρμόηονται το Φεβρουάριο του 2014, με ςτόχο τθν ζνταξθ και τθ 

ςυμπερίλθψθ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν/τριων με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Ραρόλ’ αυτά ζωσ ςιμερα είναι περιοριςμζνο το εφροσ των ςυηθτιςεων και των ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των ςκοπϊν των παραπάνω κεςμϊν, με ςτόχο πάντοτε 

τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν των μακθτϊν/τριων με αναπθρία ι/και ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθν ομαλότερθ ζνταξι τουσ ςτα ςχολικά πλαίςια. Θ παροφςα ζρευνα 

παρουςιάηει και αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που λειτοφργθςε ςτον Νομό 

Αιτωλοακαρνανίασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2016-2017, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ διαγνωςτικισ 

εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ, του προγράμματοσ διαωοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τθσ ςυνεργατικισ 

διεπιςτθμονικισ παρζμβαςθσ ςε μία μελζτθ περίπτωςθσ ενόσ μακθτι Νθπιαγωγείου. Συγκεκριμζνα, 

διεξιχκθ ποιοτικι ζρευνα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ, μζςω (ςυμμετοχικισ ι μθ) παρατιρθςθσ, καταγραωισ 

θμερολογίου και ςυνεντεφξεων (μακθτισ – γονείσ – εκπαιδευτικοί) ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία για τισ 

ανάγκεσ του μακθτι, τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ του ςτο ςχολικό περιβάλλον, κακϊσ και για τισ παρεμβάςεισ 
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που πραγματοποιικθκαν και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Τα ευριματα υποδθλϊνουν τθ ςθμαςία τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ του κεςμοφ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςτθν πρωτοβάκμια αλλά και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ και τθσ αξιολόγθςθσ του κεςμοφ. Ειδικότερα, μζςα από τθν αναλυτικι καταγραωι τθσ 

περίπτωςθσ του μακθτι μζςα ςτον χρόνο, παρατθρείται ζντονα θ αναγκαιότθτα παρζμβαςθσ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

τόςο ςτο ςχολικό όςο και ςτο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, όπωσ και θ ανάγκθ για περαιτζρω ςτιριξθ των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτον τρόπο ανάπτυξθσ και ςυμπεριωορικισ διαχείριςθσ των 

μακθτϊν/τριων με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 

Μθτρόπουλοσ Γεϊργιοσ, Μπαβζλθ Γεωργία                                                                                                                 

Το Τμιμα Τουρκικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ Σμφρνθσ (1919-1922) 

Από τουσ κυριότερουσ ςτόχουσ τθσ ελλθνικισ πολιτικισ ςτθν περιοχι τθσ Λωνίασ των ετϊν 1919-1922 ιταν θ 

ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ και τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ όλων των εκνοτιτων που τθν 

κατοικοφςαν, προχπόκεςθ αναγκαία για τθν ειρινευςθ του τόπου. Το Τμιμα Εκπαίδευςθσ τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ Σμφρνθσ αντιλαμβανόμενο τθ ςπουδαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και τον εκπολιτιςτικό και 

μορωωτικό τθσ ρόλο ςτθν κοινωνία, επιδίωξε να διατθριςει και να βελτιϊςει τθ λειτουργία των 

μουςουλμανικϊν ςχολείων που λειτουργοφςαν ςτθ Ηϊνθ που παραχωρικθκε από τθ Συνκικθ των Σεβρϊν 

ςτθν Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ςυςτάκθκε το ιδιαίτερο Τμιμα τθσ Τουρκικισ Εκπαίδευςθσ, ενϊ 

ςυγκροτικθκε ειδικι εκπαιδευτικι επιτροπι από Τοφρκουσ για τθ μελζτθ τθσ μουςουλμανικισ 

εκπαίδευςθσ και τθν ειςιγθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων. Θ υπθρεςία του Τμιματοσ κατιρτιςε, άμεςα, 

λεπτομερι πίνακα των ςχολείων τθσ τουρκικισ μζςθσ και δθμοτικισ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και 

των οργανικϊν κζςεων κακενόσ από αυτά, με ςκοπό να καλφψει τισ ανάγκεσ τουσ ςε προςωπικό και 

υλικοτεχνικι υποδομι. Επιπροςκζτωσ, διοργάνωςε ςτθν ζδρα κάκε επαρχίασ από μία εκπαιδευτικι 

επιτροπι. Σε κάκε χωριό δε και ςε κάκε ςυνοικία όπου λειτουργοφςε μουςουλμανικό ςχολείο 

δθμιουργικθκε μία ςχολικι επιτροπι αποτελοφμενθ από μουςουλμάνουσ εγκρίτουσ με ςκοπό να ρυκμίηει 

και να εποπτεφει τθν εκπαίδευςθ ςφμωωνα με το ιςχφον εκπαιδευτικό κακεςτϊσ. Οι παραπάνω «ζγκριτοι» 

ςυνεργάηονταν με τθν ελλθνικι διοίκθςθ και διαχειρίηονταν τα χριματα που παρείχε αυτι ςτισ επιτροπζσ. 

Θ Φπατθ Αρμοςτεία ενίςχυε οικονομικά τα τουρκικά ςχολεία δαπανϊντασ μζχρι το Δεκζμβριο του 1920, 

1.000.000 δραχμζσ, και μζχρι τον Αφγουςτο του 1922, 1.849.198 δραχμζσ. Κατά το διάςτθμα τθσ ελλθνικισ 

διοίκθςθσ δεν επιτάχτθκε κανζνα ςχολείο, ενϊ ςτα μουςουλμανικά ςχολεία διορίςτθκαν και Ζλλθνεσ 

δάςκαλοι για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Με όλα τα παραπάνω μζτρα, θ μουςουλμανικι 

εκπαίδευςθ βελτιϊκθκε και εξαςωάλιςε τα μζγιςτα για τθ λειτουργία τθσ. 

 

Μιχαθλίδου Αντωνία, Ρίτρθ Ελιςάβετ                                                                                                            

Οικοδόμθςθ δθμιουργικισ διδαςκαλίασ  μζςω τθσ εωαρμογισ ςτρατθγικϊν εικαςτικισ δθμιουργίασ 

Θ δθμιουργικότθτα κεωρείται μια από τισ τζςςερισ ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα μαηί με τθν 

κριτικι ςκζψθ, τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία. Θ δθμιουργικι ικανότθτα, είναι θ ραχοκοκαλιά όχι μόνο 

για τθν αυτοζκωραςθ, αλλά και για τθν ανάπτυξθ άλλων δεξιοτιτων. Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι θ 

αναγνϊριςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ωσ μιασ ικανότθτασ που μπορεί να διδαχκεί και να αναπτυχκεί και ςτο 

ςχολικό περιβάλλον, αλλά και να γίνει τρόποσ ηωισ. Θ παροφςα ζρευνα ζδωςε το πλαίςιο ςτο οποίο 

κινικθκαν οι ωοιτθτζσ και υποψιωιοι νθπιαγωγοί προκειμζνου να κατανοιςουν πϊσ θ δθμιουργικότθτα 

μπορεί να αναπτυχκεί με μεκοδικότθτα και με ζναν νζο τρόπο προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Ουςιαςτικά, 

όπωσ υποςτθρίηει και θ Freedman, θ εςτίαςθ πρζπει να ςτρζωεται ςτθ μάκθςθ, παρά ςτθν παραγωγι αυτι 

κακαυτι. Για να επιτευχκεί αυτό ϊςτε τα παιδιά να οδθγθκοφν ςτθν ανακάλυψθ του δθμιουργικοφ τουσ 

δυναμικοφ κατακτϊντασ τθ γνϊςθ, είναι απαραίτθτοσ ζνασ εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ που να βαςίηεται ςε 
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αυτι τθ ωιλοςοωία. Βαςικό εργαλείο ς’ αυτι τθν προςπάκεια ιταν τα ςτάδια εικαςτικισ δθμιουργίασ που 

ακολουκοφν καταξιωμζνοι καλλιτζχνεσ για να καταλιξουν ςε μια εικαςτικι δθμιουργία που να ζχει νόθμα, 

τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τθν κοινωνία. Οι ςυμμετζχοντεσ ωοιτθτζσ, αωοφ διδάχτθκαν βιωματικά 

αυτά τα ςτάδια, τα ακολοφκθςαν για τον προγραμματιςμό και τθ διεξαγωγι διδαςκαλίασ ςε νθπιαγωγείο 

με κζμα τθν Ταυτότθτα. Θ διεξαγωγι αυτϊν των μακθμάτων μετζτρεψε τθν αίκουςα διδαςκαλίασ ςε 

δθμιουργικό περιβάλλον μάκθςθσ για τα παιδιά. Σε ζναν κόςμο που μεταβάλλεται διαρκϊσ, είναι αδιριτθ 

θ ανάγκθ να χρθςιμοποιθκοφν καινοτόμοι και διαιςκθτικοί τρόποι διδαςκαλίασ που κα οδθγιςουν τουσ 

νζουσ ςτο να μάκουν πϊσ να μακαίνουν· και θ εικαςτικι διαδικαςία για δθμιουργία νοιματοσ μπορεί να 

αποτελζςει το μζςο για αυτι τθν προςπάκεια. 

 

Μιχάλθσ Ακανάςιοσ                                                                                                                                  

Γλϊςςα και λογοτεχνία: μία διδακτικι ςχζςθ ςυνφπαρξθσ και αποχωριςμοφ 

Στο πλαίςιο τθσ παράδοςθσ του κλαςικοφ ανκρωπιςμοφ ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςτθ ςχολικι 

εκπαίδευςθ, ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ςτθν Αμερικι, θ πρότυπθ γλϊςςα διδαςκόταν μζςα 

από λογοτεχνικά κείμενα. Στθ χϊρα μασ αυτό ςυνζβαινε μζχρι και πριν από δφο δεκαετίεσ, δεδομζνου ότι 

ακόμθ και ςτα γλωςςικά εγχειρίδια του δθμοτικοφ και του γυμναςίου που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

εκπαίδευςθ από το 1984 ωσ το 2007, θ πλειονότθτα των κειμζνων ιταν λογοτεχνικά.  Τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ ςε διεκνζσ επίπεδο (και ςτθν Ελλάδα με τα τελευταία εγχειρίδια), μζςω τθσ γλωςςικισ 

εκπαίδευςθσ επιδιϊκεται θ καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν και θ ανάπτυξθ 

πρακτικϊν γραμματιςμοφ. Επομζνωσ, θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ πραγματοποιείται μζςω τθσ επεξεργαςίασ 

χρθςτικϊν κειμζνων και όχι λογοτεχνικϊν. Θ εξζλιξθ αυτι προκάλεςε πολλζσ αντιδράςεισ, ενϊ τθν 

τελευταία διετία γίνεται λόγοσ για ςυνεξζταςθ τθσ γλϊςςασ με τθ λογοτεχνία ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

για τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ εξετάηεται ο ρόλοσ των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ όχι ωσ γλωςςικϊν προτφπων αλλά ωσ μζςων 

καλλιζργειασ τθσ γλωςςικισ και τθσ κειμενικισ ικανότθτασ. Συγκεκριμζνα, εξετάηονται: α)-Το είδοσ των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία. β)Οι ςτόχοι τθσ 

επεξεργαςίασ λογοτεχνικϊν κειμζνων (κατανόθςθ ιδιαιτερότθτασ λογοτεχνικοφ λόγου/φωουσ). Και γ)θ 

δυνατότθτα επίτευξθσ των ςτόχων τθσ καλλιζργειασ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ και του λειτουργικοφ 

γραμματιςμοφ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ λογοτεχνικϊν κειμζνων. Θ πραγμάτευςθ αυτϊν των ηθτθμάτων 

επιχειρείται μζςω τθσ ανάλυςθσ των ποριςμάτων των ςφγχρονων κεωριϊν τθσ λογοτεχνικισ 

πραγματολογίασ, με ζμωαςθ ςτθ κεωρία του παραςιτιςμοφ και τθσ λειτουργίασ των διαλογικϊν 

υπονοθμάτων ςτθ λογοτεχνία, τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν ειδϊν και των κεωριϊν αξιοποίθςθσ τθσ 

λογοτεχνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα. 

 

Μιχαλοποφλου Μαρία                                                                                                                                           

Θ επίδραςθ τθσ μουςικισ ςτισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ και ςτισ νοθτικζσ λειτουργίεσ του ανκρϊπου 

Είναι διαδεδομζνθ ςιμερα θ αντίλθψθ πωσ θ μουςικι κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ μπορεί να 

επθρεάςει τόςο τον ςυναιςκθματικό κόςμο του ανκρϊπου όςο και τισ διανοθτικζσ του λειτουργίεσ. 

Ειδικότερα, τα ςυναιςκιματα που μπορεί να δθμιουργιςει εκτείνονται ςε μία ευρεία κλίμακα που μπορεί 

να ξεκινά από τα αρνθτικά και να ωτάνει ζωσ τα κετικά, όπωσ για παράδειγμα τθ λφπθ, το κυμό αλλά και τθ 

χαρά και τθν τρυωερότθτα αντίςτοιχα. Σφμωωνα με μελζτεσ το πϊσ κα επθρεαςτεί κάποιοσ 

ςυναιςκθματικά από τθ μουςικι εξαρτάται από τθν προςωπικότθτά του, τα βιϊματα, τθν ψυχικι του 

διάκεςθ, τθν εμπειρία του ωσ προσ τθ μουςικι, τθ μόρωωςθ, το κοινωνικοπολιτιςτικό περιβάλλον αλλά και 

από το ίδιο το μουςικό ζργο. Μάλιςτα, θ μουςικι μπορεί να αξιοποιθκεί για να ελεγχκοφν τα 
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ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και να βελτιωκεί θ διάκεςι του – βλ. τθ μουςικοκεραπεία. Για δε τθ 

ςυνειςωορά τθσ μουςικισ ςτισ διανοθτικζσ λειτουργίεσ του ανκρϊπου, ςθμειϊνουμε πωσ, ςφμωωνα με 

μελζτεσ θ ακρόαςθ μουςικισ αναπτφςςει τον εγκζωαλο ςχετικά με τθν προςοχι και τθ ςυγκζντρωςθ ςε ό,τι 

αωορά ςτθ μάκθςθ και ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, παιδιά αλλά και μεγαλφτερα άτομα που 

παρακολουκοφςαν μακιματα πιάνου ι μουςικισ, παρουςίαςαν βελτίωςθ ςτα τεςτ νοθμοςφνθσ. Ρολφ 

ευεργετικά αποτελζςματα ζχει και θ ακρόαςθ οριςμζνων ειδϊν μουςικισ με ςθμαντικότερα τα ζργα του 

Μότςαρτ· γιατί θ μουςικι μπορεί να ενοποιιςει τα δφο θμιςωαίρια του εγκεωάλου, οπότε μπορεί όχι μόνο 

να αυξιςει τα μακθςιακά αποτελζςματα, αλλά μπορεί να αυξιςει και τον δείκτθ νοθμοςφνθσ κατά 9 

μονάδεσ.  

 

Μόκιασ Αλζξανδροσ                                                                                                                                          

Ερευνϊντασ τθ λαϊκι παράδοςθ, μελετϊ το παρελκόν,  

ςζβομαι το παρόν και δθμιουργϊ για το μζλλον 

Είναι απαραίτθτο τα παιδιά ςτισ μζρεσ μασ να ζρχονται ςε επαωι με τθ λαϊκι παράδοςθ και με βάςθ αυτι 

να ςζβονται το παρόν και να δθμιουργοφν το μζλλον. Για τον ςκοπό αυτόν, λοιπόν, ζνα ςφνολο μακθτϊν κα 

επιςκεωκοφν ζνα ΚΡΕ και κα καταςκευάςουν χειροτεχνικζσ εργαςίεσ και κα αςχολθκοφν με 

μουςικοκινθτικά δρϊμενα και αιςκθςιοκινθτικά παιχνίδια. Μζςα ςε ζνα πεντάμθνο, τα παιδιά κα 

εργαςτοφν ομαδοςυνεργατικά και μζςα από τισ διάωορεσ δραςτθριότθτεσ του project που κα υλοποιιςουν 

κα ωτάςουν ςε ςθμείο να επιδιϊξουν τθ ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, με λαογραωικά μουςεία, 

με τον Διμο, με ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που αςκοφν επαγγζλματα που τείνουν να εξαωανιςτοφν 

ςιμερα, με θλικιωμζνεσ γυναίκεσ που κα μασ διδάξουν τθν παραςκευι παραδοςιακϊν ωαγθτϊν και με 

άλλουσ ειδικοφσ πάνω ςε κζματα πολιτιςτικισ αγωγισ. Με διάωορεσ δεξιότθτεσ όπωσ θ καταγραωι, θ 

παρατιρθςθ και θ πρακτικι, τα παιδιά κα ανταλλάξουν απόψεισ και ιδζεσ, κα κρίνουν και κα καταλιξουν 

ςε ςυμπεράςματα, κα δραςτθριοποιθκοφν και κα τονϊςουν τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αυτοεκτίμθςι 

τουσ ωσ μζλθ των ομάδων ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχουν, αλλά και κα αναπτφξουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ 

και τθν κριτικι τουσ ικανότθτα. Ραράλλθλα, κα καλλιεργιςουν πνεφμα ςυνεργαςίασ, αυτενζργειασ, 

αλλθλεγγφθσ και ενεργθτικισ ςυμμετοχισ. Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ 

επαωι με τθ λαϊκι παράδοςθ. Ρράγματι οι μακθτζσ/τριεσ που κα ςυμμετάςχουν, αναπτφςςοντασ τον 

ςεβαςμό για τθ λαϊκι παράδοςθ, κα τθν αγαπιςουν και κα νιϊςουν τθν αξία τθσ, αωοφ θ μελζτθ και θ 

αγάπθ γι’ αυτι πλουτίηουν τθ γνϊςθ, ςυγκινοφν και ςυντελοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ 

ταυτότθτασ. Κα διαπιςτϊςουν ότι θ αναγνϊριςθ και θ εμπζδωςθ των ςτοιχείων τθσ παράδοςθσ 

μπολιάηονται ςτον δικό μασ πολιτιςμό και ενϊνουν το παρελκόν με το παρόν και το μζλλον.  

 

Μοςχοβάκου Μαρία Αναςταςία, Γαλάκου Καλλιόπθ, Γιωτοποφλου Αικατερίνθ 

  Ζχει αλλάξει ο ρόλοσ και θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία; 

Ραρουςίαςθ ενόσ διακεματικοφ διδακτικοφ ςεναρίου ςτα πλαίςια του Γλωςςικοφ, Κοινωνικοφ και 

Ρλθροωορικοφ Γραμματιςμοφ με κζμα τισ αλλαγζσ του ρόλου και τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθ ςφγχρονθ 

κοινωνία που εωαρμόςτθκε ςε Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.), δθλαδι ςε ςχολείο τυπικισ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αποτελεί το πρϊτο μζροσ μιασ ευρφτερθσ διδακτικισ 

εωαρμογισ, το οποίο αξιοποιεί τα εικαςτικά ζργα «Επιςτροωι από το πανθγφρι» του Ν. Λφτρα και «Τα 

ορωανά» του Ν. Γφηθ, κακϊσ και απόςπαςμα τθσ αυτοβιογραωίασ τθσ Ελ. Μουτηάν-Μαρτινζγκου. Στόχοσ 

είναι θ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςω τθσ ανάπτυξθσ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ που είναι πρωταρχικόσ 

ςφμωωνα με τισ αρχζσ του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σ.Δ.Ε. Το εν λόγω ηιτθμα προςεγγίηεται μζςα από 

τθν παράλλθλθ επεξεργαςία ζργων τζχνθσ εωαρμόηοντασ τθ μζκοδο του David Perkins, όπωσ 
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διαμορωϊκθκε από τον Αλζξθ Κόκκο ωσ «Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςω τθσ Αιςκθτικισ Εμπειρίασ», και 

τθν τεχνικι κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ «όλοσ ςτον τοίχο», όπου οι εμπλεκόμενοι προςπακοφν να 

ερμθνεφςουν το κοινωνικό γίγνεςκαι μζςα από τθ δθμιουργία δραματικϊν καταςτάςεων τοποκετϊντασ τον 

εαυτό τουσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ. Θ κεϊρθςι μασ ακολουκεί τισ διαπιςτϊςεισ ότι αωενόσ θ εναςχόλθςθ 

με τισ μορωζσ τζχνθσ ςυμβάλλει ςτθ γνωςτικι ευελιξία και ςτθν παραγωγι νοθτικϊν δθμιουργικϊν 

αναπαραςτάςεων και ιδεϊν με ζναυςμα μία κατάςταςθ που δεν είναι άμεςα αντιλθπτι διαμζςου των 

αιςκιςεων και ότι αωετζρου οι διαδικαςίεσ και οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιωματικι μάκθςθ 

ςυμβάλλουν ςτθ διαδικαςία κατανόθςθσ του εαυτοφ μασ. 

 

Μοςχοφρθ Σταυροφλα                                                                                                                                        

Ο ρόλοσ τθσ δομισ και των αωθγθματικϊν τεχνικϊν του ιςτορικοφ λόγου ςτθ διαμόρωωςθ γλωςςικοφ 

εγγραμματιςμοφ των μακθτϊν τθσ ΣΤϋ τάξθσ δθμοτικοφ. Θ περίπτωςθ τθσ δ ενότθτασ του νζου ςχολικοφ 

εγχειριδίου του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ τθσ ΣΤ’  δθμοτικοφ: Θ Ελλάδα τον 19ο αιϊνα 

Ο ιςτορικόσ λόγοσ παρουςιάηει κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ςυγκρότθςθ του νοιματοσ. ‘Ετςι παρατθροφνται διαωορζσ του αωθγθματικοφ λόγου ςτθν Λςτορία τόςο ςτο 

επίπεδο του κειμενικοφ είδουσ όςο και ςτισ βαςικζσ ςυμβάςεισ τθσ ιςτορικισ αωιγθςθσ. Θ ανάπτυξθ του 

γλωςςικοφ εγγραμματιςμοφ από τουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ όςον αωορά το ςχολικό εγχειρίδιο του 

μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςχετίηεται με τθν ικανότθτά τουσ να εντάςςουν τα κείμενα του ςτα αωθγθματικά 

είδθ που οι δάςκαλοί τουσ τοφσ υποδεικνφουν μετά από ανάλυςθ των δομικϊν ςτοιχείων τουσ. Θ ανάπτυξθ 

γλωςςικοφ εγγραμματιςμοφ όςον αωορά το ςχολικό εγχειρίδιο του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ από τουσ 

μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ ςχετίηεται επιπλζον με τθν ικανότθτά τουσ να διακρίνουν τα δομικά ςτοιχεία των 

αωθγθματικϊν κειμζνων που τουσ δίνονται. Θ δ’ ενότθτα του ςχολικοφ εγχειριδίου του μακιματοσ τθσ 

Λςτορίασ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τρία διαωορετικά είδθ αωθγθματικοφ λόγου από το ςφνθκεσ ςφνολο 

ειδϊν αωθγθματικοφ λόγου που ςυναπαντϊνται ςτα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά θ κριτικι ανάλυςι τουσ 

προχποκζτει βακιά γνϊςθ των δομικϊν ςτοιχείων τουσ και των αωθγθματικϊν τεχνικϊν του ιςτορικοφ 

λόγου. Ο εκπαιδευτικόσ ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ μπορεί να προετοιμάςει μια 

διδαςκαλία μικρο- μακιματοσ γλϊςςασ, εμπλζκοντασ μ’ αυτόν τον τρόπο τουσ μακθτζσ του ςε μια 

διαδικαςία αναγνϊριςθσ των κειμενικϊν τφπων των ιςτορικϊν κειμζνων κακϊσ και ανάλυςθσ τθσ 

τυπικότθτασ, τθσ γλωςςικισ ςυνοχισ και τθσ νοθματικισ ςυνεκτικότθτασ κάκε κειμζνου. Με αυτόν τον 

τρόπο αλλά και με άλλεσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του γραπτοφ λόγου οι μακθτζσ κα καταωζρουν «να 

ςυνομιλιςουν» με το ίδιο το κείμενο. 

 

Μοςχοφρθ Σταυροφλα                                                                                                                                                  

θτορικι τθσ εικόνασ και αξιοποίθςι τθσ ςτο νζο ςχολικό εγχειρίδιο τθσ ιςτορίασ τθσ ΣΤ’ δθμοτικοφ. Θ 

περίπτωςθ τθσ δ’ ενότθτασ: Θ Ελλάδα τον 19ο αιϊνα 

Θ ρθτορικι τθσ εικόνασ του νζου ςχολικοφ εγχειριδίου του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ τθσ ΣΤϋ δθμοτικοφ ςτθν 

ενότθτα δ’ είναι ικανι να εγείρει το ενδιαωζρον των μακθτϊν τθσ τάξθσ αυτισ, αλλά ο επιτυχισ ιςτορικόσ 

εγγραμματιςμόσ τουσ είναι απόρροια μόνον μιασ μεκοδικισ αξιοποίθςθσ τθσ πολυτροπικότθτασ του 

ςχολικοφ εγχειριδίου και του ςυγκείμενου μιασ εικόνασ, θ οποία προψποκζτει τθν ενεργό εμπλοκι των 

μακθτϊν ςε πρακτικζσ εξζταςθσ αντίκετων και αντικρουόμενων οπτικϊν, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για 

να κατανοιςουν το κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι των ιςτορικϊν υποκειμζνων τθσ δράςθσ. Θ επίδραςθ 

των εικόνων ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ αποτελεί κζμα εξζταςθσ τόςο του τρόπου δθμιουργίασ όςο και 

πρόςλθψισ τουσ από τουσ μακθτζσ μιασ τάξθσ, δεδομζνου ότι κάκε εικόνα είναι πολυςθμικι, κακϊσ 

εμπεριζχει πλικοσ ςθμαινόμενων και επιτρζπει πολλαπλζσ ερμθνείεσ. Λδιαίτερα, το ςυμπαραδθλοφμενο 
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μινυμα τθσ εικόνασ, ςε επίπεδο ζκωραςθσ και περιεχομζνου απαιτεί αποκρυπτογράωθςθ, γεγονόσ που 

προχποκζτει τθ γνϊςθ τθσ γραμματικισ και τθσ ςφνταξθσ του οπτικοφ λόγου. Κατά τθν ανάλυςθ μιασ 

εικόνασ και τον ςυςχετιςμό τθσ με το κείμενο που ςυνοδεφει και επεξθγεί είναι αναγκαίο ο μελετθτισ και ο 

εκπαιδευτικόσ να ακολουκεί κάποιουσ κανόνεσ ςφμωωνα με τουσ οποίουσ επιλζγεται και τοποκετείται ςε 

ζνα κείμενο μια οπτικι παράςταςθ. Θ «γραμματικι» αυτι του οπτικοφ κειμζνου, θ γραμματικι δθλαδι που 

επικεντρϊνει το ενδιαωζρον τθσ ςτον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι, οι τόποι και τα αντικείμενα 

ςυνδυάηονται για να ςυςτιςουν ζνα ςθμαντικό όλο ςτθρίηεται ςε τρεισ κανόνεσ- «μεταλειτουργίεσ» τθσ 

εικόνασ, ςφμωωνα με τον Μ. Halliday: α) τθν αναπαραςτατικι (ideational metafunction), β) τθ 

διαπροςωπικι (interpersonal metafunction) και γ) τθν κειμενικι μεταλειτουργία (textual metafunction).  

 

Μορτάκθ Σαπωϊ, Τςακιρίδθσ Χριςτοσ                                                                                                                        

Μία εωαρμοςμζνθ διδακτικι πρόταςθ για τον τοπικό πολιτιςμό με τθ χριςθ βίντεο 

Στθν παροφςα εργαςία ερευνοφμε τθ διαςφνδεςθ τθσ πολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ με τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ. 

Ραρουςιάηουμε το ςχζδιο δράςθσ «Γνωριμία με τθν τοπικι ιςτορία και τον πολιτιςμό» που 

πραγματοποιικθκε ςτο Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Λαγκαδά, ςκοπό του οποίου αποτελοφςε θ 

διερεφνθςθ, θ αξιολόγθςθ, θ απεικόνιςθ και θ παρουςίαςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ των ιδιαίτερων 

ςτοιχείων, τθσ ιςτορίασ και των μνθμείων πολιτιςμοφ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Γίνεται αναωορά ςτθν 

εωαρμογι ποικίλων εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν και ςτθ διεπιςτθμονικι-διακεματικι προςζγγιςθ που 

ακολουκείται. Δίνεται ζμωαςθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων και τθ χριςθ ενεργθτικϊν 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων, κακϊσ προςεγγίηουν το κζμα μζςα από τα βιϊματά τουσ, εμπλζκονται ενεργά και 

επιςκζπτονται χϊρουσ εκτόσ ςχολείου. Θ ενςωμάτωςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ μάκθςθσ και ςτθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, αναωερόμαςτε α) ςτισ δυνατότθτεσ που προςωζρει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ θ δθμιουργία 

βίντεο αναωορικά με τθν προϊκθςθ των γνωςτικϊν ςτόχων και τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, β) ςτουσ 

διδακτικοφσ ςκοποφσ, με βάςθ τουσ οποίουσ ενδείκνυται θ αξιοποίθςθ του βίντεο και γ) ςτα ςτάδια τθσ 

δθμιουργίασ του βίντεο. Εςτιάηουμε ςτθν ενκάρρυνςθ των μακθτϊν για ενεργό ςυμμετοχι κατά τθ 

δθμιουργία του βίντεο, κακϊσ τουσ προςωζρει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ και να γίνουν 

δθμιουργικοί, αποκτϊντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, εκτόσ από το τεχνικό μζροσ τθσ παραγωγισ, και πάνω 

ςτο αντικείμενο που αυτό διαπραγματεφεται, αωοφ κα χρειαςτεί να κάνουν ζρευνα, να μελετιςουν, να 

δοκιμάςουν και να απορρίψουν μεκόδουσ και κεωρίεσ προκειμζνου να εκτελζςουν τθν εργαςία.  

 

 

Μουλά Ευαγγελία, Μαλαωάντθσ Κωνςταντίνοσ  

Από τθ λογοτεχνία ςτα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ: προχποκζςεισ, κριτιρια και περιοριςμοί 

του μεταςχθματιςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτον Κϊδικα τθσ Λζρου του Κ. Στοωόρου 

Τθν τελευταία δεκαετία ζχουν πολλαπλαςιαςτεί οι ζρευνεσ που αωοροφν ςτισ αναγνωςτικζσ ςυνικειεσ των 

νζων, και μάλιςτα ςτο διάβαςμα με ςκοπό τθν απόλαυςθ, ςτισ οποίεσ παρατθρείται μια αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ με τθν ανάδυςθ και κυριαρχία των θλεκτρονικϊν περιβαλλόντων 

και του διαδικτφου.Οι νζεσ τεχνολογίεσ παρόλα αυτά, διανοίγουν νζεσ προοπτικζσ ςτθ δθμιουργία, 

διάδοςθ και πρόςλθψθ τθσ λογοτεχνίασ, κακϊσ ολοζνα και περιςςότερο θ αωθγθματικι πράξθ 

μεταωζρεται ςτα ψθωιακά περιβάλλοντα. Από τισ ζντυπεσ αωθγιςεισ με ςτοιχεία διαδικτυακισ αιςκθτικισ 

μζχρι τισ πολυμεςικζσ, υπερκειμενικζσ αωθγιςεισ αρχίηει να κακιερϊνεται μια ανατρεπτικά καινοφρια 

ωιλοςοωία τθσ ανάγνωςθσ, ουςιαςτικά διαδραςτικι, κατά τθν οποία, όροσ sine qua non είναι ο αποδζκτθσ 

να ςυμμετζχει ουςιαςτικά ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ιςτορίασ και να ρυκμίηει τον τρόπο και τουσ ρυκμοφσ 
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πρόςλθψισ τθσ. Μια ςχετικά νζα κατθγορία αωιγθςθσ, «διάχυτθσ», διαμεςικισ και παιγνιϊδουσ, που 

αναπτφςςεται ςε online διαδραςτικά περιβάλλοντα, αλλά αξιοποιεί και μεκόδουσ επικοινωνίασ του 

πραγματικοφ κόςμου, είναι τα παιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ, των οποίων θ δθμοτικότθτα 

αυξάνεται ςτακερά. Αυτά διακρίνονται ςε πζντε βαςικζσ κατθγορίεσ, μεταξφ των οποίων και τα 

εκπαιδευτικά. Με δεδομζνο ότι θ λογοτεχνία αποτελεί διδαςκόμενο αντικείμενο και ότι ςτουσ πρωτεφοντεσ 

ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του μακιματοσ ςυγκαταλζγεται θ καλλιζργεια τθσ ωιλαναγνωςίασ, 

θ οποία ςιμερα υπολείπεται, ο μεταςχθματιςμόσ ενόσ λογοτεχνικοφ βιβλίου ςε παιχνίδι εναλλακτικισ 

πραγματικότθτασ, αποτελεί πρόκλθςθ και ταυτόχρονα μια πικανι υπόςχεςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ κετικισ 

ανταπόκριςθσ των νζων ςτθ λογοτεχνία. Αυτό ςυμβαίνει διότι προχποκζςεισ των αωθγθματικϊν αυτϊν 

παιχνιδιϊν είναι θ διαδραςτικότθτα, θ ςυνεργαςία, θ δθμιουργικότθτα, θ επίλυςθ προβλιματοσ και θ 

ελεφκερθ ζκωραςθ των ςυμμετεχόντων, ςτοιχεία που ςυμβάλουν ςτθν τόνωςθ του ενδιαωζροντοσ για 

παρακολοφκθςθ τθσ αωιγθςθσ ζωσ και ςτθν εμβφκιςθ ςτον μυκοπλαςτικό κόςμο, ανάλογα με τον βακμό 

εμπλοκισ ςε αυτόν. Ανάλογα, παράλλθλα οωζλθ από τθ ςυμμετοχι ςτο αωθγθματικό παιχνίδι είναι θ 

απόκτθςθ δεξιοτιτων ψθωιακοφ, πλθροωοριακοφ και μεςικοφ γραμματιςμοφ. Θ παροφςα ανακοίνωςθ 

αςχολείται με κζματα ςχεδιαςμοφ, κριτιρια και προχποκζςεισ, κακϊσ και με εγγενείσ περιοριςμοφσ του 

εγχειριματοσ, μζςα από τθν εωαρμογι τθσ μεταςχθματιςτικισ διαδικαςίασ ςτον Κϊδικα τθσ Λζρου του 

Κϊςτα Στοωόρου. Για τον μεταςχθματιςμό ακολουκείται ζνα τετραμερζσ μοντζλο παρζμβαςθσ ςτο 

λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο ςυνυωαίνει τα γνωςτικά προαπαιτοφμενα του λογοτεχνικοφ κειμζνου ωσ 

μακιματοσ με τισ επιδιωκόμενεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ εμβφκιςθσ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ και του αναςτοχαςμοφ, 

ενϊ αξιοποιοφνται ποικίλα διακζςιμα εργαλεία web 02, τεχνολογίεσ ςτιγματοκζτθςθσ, εωαρμογζσ ςε 

κινθτά τθλζωωνα, επικοινωνιακά μζςα τθσ κακθμερινότθτασ, κακϊσ και ο ωυςικόσ χϊροσ. 

 

Μπαμπαλι Άννα                                                                                                                                                

Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και εντυπϊςεισ από το πολιτιςτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πταν θ λόγια μουςικι 

ςυναντά τθν παράδοςθ» ςε ςυνδυαςμό με ςφμπραξθ ςχολείων Ελλάδασ και Λςπανίασ 

Στα πλαίςια των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων του Μουςικοφ Σχολείου Ρειραιά, κατά το ςχ. ζτοσ 2014-15, 

πραγματοποιικθκε πολιτιςτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πταν θ λόγια μουςικι ςυναντά τθν παράδοςθ» ςε 

ςυνδυαςμό με ςφμπραξθ του ςχολείου με ςχολείο τθσ Λςπανίασ. Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ αυτοφ ιταν 

να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχει θ λόγια μουςικι, όπωσ τθν εμπνεφςτθκαν οι Ζλλθνεσ Συνκζτεσ του 20ου 

αιϊνα, ςτα ζργα τουσ για πιάνο, βαςιςμζνοι ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι και λαϊκι μουςικι. Θ αποτφπωςθ 

τθσ ςχζςθσ αυτισ υποςτθρίχκθκε από θχθτικά παραδείγματα ερμθνευμζνα από τουσ μακθτζσ ςε ειδικι 

ςυναυλία ςφμπραξθσ ςχολείων Ελλάδασ και Λςπανίασ. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ ειςιγθςθσ είναι να περιγράψει 

τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του παραπάνω προγράμματοσ, με αναωορά ςτουσ ςτόχουσ αυτοφ και τισ 

δραςτθριότθτεσ που πραγματοποίθςαν οι μακθτζσ για να ανακαλφψουν και τελικά να καταδείξουν τον 

ςυςχετιςμό τθσ παραδοςιακισ και λαϊκισ μουςικισ, όπωσ τθν ενςωμάτωςαν οι Ζλλθνεσ Συνκζτεσ του 20ου 

αιϊνα ςτα ζργα τουσ για πιάνο. Τζλοσ, μζςα από αυτι τθν ειςιγθςθ κα παρουςιαςτοφν τα οωζλθ που 

αποκόμιςαν οι μακθτζσ από μια τζτοια εκπαιδευτικι διαδικαςία και κα αναωερκοφν οι εντυπϊςεισ τουσ 

από τθν ςφμπραξθ των ςχολείων. 

 

Μπάιτελμαν Ανδρεανι                                                                                                                                 

Δθμιουργϊντασ επαγγελματικζσ κοινότθτασ μάκθςθσ εκπαιδευτικϊν 

Αρκετοί ερευνθτζσ και εμπειρογνϊμονεσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, υποςτθρίηουν ότι ο εκπαιδευτικόσ 

αποτελεί κακοριςτικό ωορζα αλλαγισ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ (Elmore, 2007; Fullan, 2006; 2007; 2008) 

και βαςικό ςυντελεςτι για τθν ανάπτυξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν 
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αποτελεςμάτων, που αποτελοφν και το τελικό ηθτοφμενο τθσ εκπαίδευςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, θ ςυνεχισ 

επαγγελματικι μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν κεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Σφμωωνα με τθ διεκνι 

βιβλιογραωία, αυτό που κεωρείται πολφ υποςχόμενο και αποκτά ςυνεχϊσ μεγαλφτερθ αποδοχι για τθν 

επαγγελματικι μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν είναι θ δθμιουργία επαγγελματικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ. Στθν 

παροφςα εργαςία κα παρουςιαςτεί μια ζρευνα που ζγινε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Υποςτιριξθσ τθσ 

Επαγγελματικισ Μάκθςθσ (ΥΕΜ) του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου Κφπρου κατά τθ ςχολικι χρονιά 2017-

2018. Θ ζρευνα αωορά ςτθ διερεφνθςθ των παραγόντων και των μθχανιςμϊν που απαιτοφνται για τον 

μεταςχθματιςμό των ςχολικϊν μονάδων του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ ςε επαγγελματικζσ κοινότθτεσ 

μάκθςθσ εκπαιδευτικϊν. Ειδικότερα, ςτθν εργαςία επιδιϊκεται να απαντθκοφν τα ακόλουκα ερευνθτικά 

ερωτιματα: (α) Ροιοι παράγοντεσ και μθχανιςμοί προωκοφν τον μεταςχθματιςμό των ςχολικϊν μονάδων 

ςε επαγγελματικζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ των εκπαιδευτικϊν; (β) Ροιοι περιοριςτικοί παράγοντεσ και 

μθχανιςμοί περιορίηουν τθ δυνατότθτα μεταςχθματιςμοφ των ςχολικϊν μονάδων ςε επαγγελματικζσ 

κοινότθτεσ μάκθςθσ; Για τον ςκοπό τθσ ζρευνασ, ςυγκεντρϊκθκαν δεδομζνα από δφο ςχολικζσ μονάδεσ 

Μζςθσ Εκπαίδευςθσ οι οποίεσ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2017-2018 ζλαβαν μζροσ ςτο πρόγραμμα ΥΕΜ, 

εωαρμόηοντασ τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ-δράςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ επζτρεψαν 

τθν ανάδειξθ παραγόντων και μθχανιςμϊν που δυνθτικά προωκοφν τον μεταςχθματιςμό μιασ ςχολικισ 

μονάδασ ςε επαγγελματικι κοινότθτα μάκθςθσ των εκπαιδευτικϊν. Επιπρόςκετα, διαωάνθκαν παράγοντεσ 

και μθχανιςμοί που παρεμποδίηουν τον εν λόγω μεταςχθματιςμό. Οι παράγοντεσ και οι μθχανιςμοί που 

εντοπίςκθκαν αωοροφν αωενόσ τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και αωετζρου τισ δομικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

μιασ ςχολικισ μονάδασ. 

 

Μπαρμπαγιάννθσ Ραναγιϊτθσ, Μακρυκϊςτα Κάτια                                                                                                

Ο/Θ Εκπαιδευτικόσ ωσ Εμψυχωτισ/Εμψυχϊτρια 

Ρολλζσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ ακολουκϊντασ, πολλζσ ωορζσ, μία τεχνοκρατικι προςζγγιςθ, βλζπουν 

τον/τθν μακθτι/μακιτρια κι όχι το παιδί, βλζπουν τθ γνϊςθ κι όχι τον/τθν άνκρωπο. Θ ζννοια τθσ 

παιδαγωγικισ, ωςτόςο, βαςίηεται τόςο ςτον/ςτθν κάκε άνκρωπο ξεχωριςτά, όςο και ςτθ δφναμθ τθσ 

ομάδασ ωσ ςφνολο ατόμων με πολλαπλά χαρακτθριςτικά. Μζςα ςτθν ομάδα αυτι ανικει και ο/θ 

εκπαιδευτικόσ με τον ρόλο ενόσ/μίασ κριτικοφ/κριτικισ ερευνθτι/ερευνιτριασ και 

εμψυχωτι/εμψυχϊτριασ. Θ αυτογνωςία, θ κατάλλθλθ κεωρθτικι βάςθ, θ ζρευνα αλλά και θ κζλθςθ για 

ςυνεργαςία αποτελοφν βαςικζσ αρχζσ του/τθσ οποιουδιποτε εκπαιδευτικοφ. Θ ζννοια τθσ εμψφχωςθσ 

ειςβάλει ωσ ζνασ ιόσ που μεταλλάςςει τισ ςτερεότυπεσ ςκζψεισ, τισ μεκόδουσ τθσ παραδοςιακισ 

διδαςκαλίασ αλλά και τισ προκαταλιψεισ ςε νζεσ, δθμιουργικζσ και απελευκερωτικζσ διαδικαςίεσ. Θ 

κριτικι παιδαγωγικι είναι το πεδίο μζςα από το οποίο κα προςεγγιςτεί ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ ωσ 

εμψυχωτισ/εμψυχϊτρια. Στθν παρουςίαςθ αυτι, κα προςεγγιςτοφν κεωρθτικά αλλά και μζςα από τθν 

κλινικι πρακτικι τα εξισ: 

• Ραιδαγωγικι τθσ Χαράσ 
• Θ ζννοια τθσ Εμψφχωςθσ 
• Ραιδαγωγικι του Λάκουσ 
• Ο ρόλοσ του/τθσ Κριτικοφ/Κριτικισ Ραιδαγωγοφ 
• Θ ςυςτθμικι κεϊρθςθ τθσ ομάδασ 
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Μπάρτηου Στυλιανι                                                                                                                                             

Τα ζργα τζχνθσ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο για τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ «Τα ωφλα ςτθ Λογοτεχνία» 

(Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ Αϋ Λυκείου) 

Στο παρόν πόνθμα διερευνάται θ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθ λογοτεχνία και ςτισ εικαςτικζσ 

τζχνεσ ςε μια ςυνεχι διαδικαςία κακϊσ και θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των εικαςτικϊν τεχνϊν ωσ 

εκπαιδευτικοφ εργαλείου για τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ «Τα ωφλα ςτθ Λογοτεχνία» του μακιματοσ τθσ 

Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Αϋ Λυκείου. Το κζμα που ανάγεται ςτθ ςχζςθ ποίθςθσ και ηωγραωικισ κατά 

τθ διατφπωςθ του Οράτιου ut pictura poesis διατρζχει ωσ προβλθματιςμόσ τουσ αιϊνεσ διαμορωϊνοντασ 

ςχζςθ ανταγωνιςμοφ ι αλλθλεπίδραςθσ. Με παράλλθλθ εξζταςθ λογοτεχνικϊν και εικαςτικϊν κειμζνων, 

που κζτουν ωσ βαςικι προβλθματικι τισ ζμωυλεσ ταυτότθτεσ, τθ ςχζςθ των δφο ωφλων, τθ κζςθ τθσ 

γυναίκασ και τισ κατακτιςεισ τθσ ςτθ νεοελλθνικι κοινωνία από τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ 

μζχρι ςιμερα, επιχειρείται θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων που προςωζρουν τα 

πολυαιςκθτθριακά ερεκίςματα. Μζςω διακειμενικϊν και διακαλλιτεχνικϊν ι διαςθμειωτικϊν προβολϊν 

καλοφνται οι μακθτζσ να εξετάςουν τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτο οπτικό και το λεκτικό μινυμα, να αςκθκοφν 

ςτθν ανάγνωςθ εικαςτικϊν κειμζνων, να διαμορωϊςουν μια κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτα πράγματα και να 

καλλιεργιςουν τον οπτικό γραμματιςμό. Κυρίωσ επιδιϊκεται μζςω τθσ παραςτατικισ τζχνθσ ςε κεματικζσ 

περιοχζσ όπωσ θ προςωπογραωία και θ θκογραωία να αναδειχτεί και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ ςτάςθ του 

άρρενοσ καλλιτζχνθ απζναντι ςτθν απεικόνιςθ του γυναικείου ωφλου ςε μια αμωιταλάντευςθ ανάμεςα ςτθ 

ρεαλιςτικι απόδοςθ και τθν εξιδανίκευςθ, τθν οποία προκαλεί θ ςυναιςκθματικι ωόρτιςθ. Στον 

ανταγωνιςμό εξάλλου ανάμεςα ςτθ λζξθ και τθν εικόνα, θ πρϊτθ υπερζχει ςτθν εκλογίκευςθ, κακϊσ 

απευκφνεται ςτθ νόθςθ, ενϊ θ δεφτερθ ςτθ δραςτικότθτα, εωόςον ςτοχεφει κυρίωσ ςτο ςυναίςκθμα. Ο 

μακθτισ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διεργαςίεσ και με τθ βοικεια τθσ νζασ τεχνολογίασ καλείται να 

αξιοποιιςει τα μζςα και τισ δυνατότθτεσ που διακζτουν οι τζχνεσ για τθν καταςκευι του νοιματοσ. Ζτςι ο 

μακθτισ- αναγνϊςτθσ αντιμετωπίηεται όχι ωσ πακθτικόσ δζκτθσ, αλλά ωσ ςυγκαταςκευαςτισ και 

ςυνδθμιουργόσ και ωορζασ του νοιματοσ. 

 

Μπαςιάσ Νίκοσ                                                                                                                                                

Τοπίο ςτθν ομίχλθ – Το ταξίδι τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ 

«Μζςα από τα ερείπια ανοίγει θ ψυχι καινοφριο δρόμο», γράωει ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ. Οι μακθτζσ 

ακολουκϊντασ τα χνάρια τθσ Φυςικισ, ςυνδζουν τθ Φυςικι με τθ ωωτογραωικι μθχανι και βγαίνουν ςτο 

περιβάλλον δθμιουργϊντασ οπτικά κείμενα από ερείπια και εγκαταλειμμζνα κτίρια ςχολείων τα οποία 

αποτελοφν κραφςματα ιςτορίασ που προκαλοφν το ανκρϊπινο βλζμμα αποηθτϊντασ αναγνϊριςθ, εικόνεσ 

του παρελκόντοσ που, όταν διαςϊηονται, μασ ανταμείβουν με γνϊςθ. Οι εικόνεσ αποτελοφν 

διαμεςολαβθτι μεταξφ παρελκόντοσ, παρόντοσ και μζλλοντοσ, εργαλείο ανάπτυξθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ, 

μζςο ιςτορικισ κατανόθςθσ. Ο μακθτισ κακίςταται δθμιουργόσ και πομπόσ νοθμάτων αξιοποιϊντασ τον 

οπτικό εγγραμματιςμό πζρα από τθ γλϊςςα. Δθμιουργεί ερωτιματα, για τα οποία ηθτεί απαντιςεισ από 

μεγάλουσ ςε θλικία ανκρϊπουσ, βελτιϊνοντασ τον προωορικό του λόγο. Δουλεφοντασ ομαδικά τα 

μετατρζπει ςε κεατρικι παράςταςθ παράγοντασ γραπτό λόγο, προάγοντασ παράλλθλα τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ μζςα από τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων επικοινωνίασ. Μνιμεσ και 

εντυπϊςεισ, με όχθμα τισ εικόνεσ από τθν αποτφπωςθ ςχολείων που είναι αρχιτεκτονικά αριςτουργιματα 

αλλά και ταπεινϊν ςχολείων που βρίςκονται κάτω από το «μαγικό» και όχι απλά μαγευτικό ωωσ τθσ 

πατρίδασ μασ, παρουςιάηονται ςε ωωτογραωικζσ εκκζςεισ ευαιςκθτοποιϊντασ τθν κοινωνία. Είναι μία 

ςυμβολι ςτθν ιςτορία τουσ και ίςωσ ζνασ ωόροσ τιμισ ςτισ παιδικζσ μασ αναμνιςεισ. 
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Μπζθ Ραναγιϊτα                                                                                                                               

Διδάςκοντασ ςτθν Ρρϊτθ Βακμίδα τθσ Εκπαίδευςθσ βαςικζσ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ μζςα από τθ 

ςυνανάγνωςθ τθσ ποίθςθσ του Κϊςτα Μόντθ και του Γιάννθ ίτςου 

Θ Λογοτεχνία, ωσ βαςικό εργαλείο πολιτιςμικοφ γραμματιςμοφ, χρειάηεται μια πιο ουςιαςτικι κζςθ ςτα 

ςχολικά προγράμματα τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί βαςικό 

ωορζα αιςκθτικισ απόλαυςθσ, κατανόθςθσ του εαυτοφ και του άλλου, ιδιαίτερα ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 

του 21ου αιϊνα που διανφουμε (πόλεμοσ, μετανάςτευςθ, ταχεία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, διαςάλευςθ 

αξιϊν). Για να μπορζςει θ Λογοτεχνία να αποκτιςει τθ κζςθ που κα ζπρεπε να ζχει ςτθν Ρρϊτθ Βακμίδα 

τθσ Εκπαίδευςθσ, είναι χριςιμο οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίςουν τθν πολιτιςμικι τθσ λειτουργία και το 

όωελοσ που μπορεί να προςωζρει ςτθ νζα γζνια των μακθτϊν. Για να επιτευχκεί αυτι θ ανακεϊρθςθ 

χρειάηεται θ παραγωγι καινοτόμου διδακτικοφ υλικοφ, ϊςτε με βάςθ αυτό θ προςζγγιςθ τθσ Λογοτεχνίασ 

να γίνεται με δθμιουργικοφσ τρόπουσ και να ενιςχφει τα παιδιά να γίνονται επαρκείσ και διά βίου 

αναγνϊςτεσ. Θ παροφςα ειςιγθςθ κα προτείνει δθμιουργικζσ προςεγγίςεισ ςυνανάγνωςθσ ωσ μία μζκοδο 

δθμιουργικισ και ενεργθτικισ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο. Μζςα από τθ ςυνανάγνωςθ των 

ζργων του Κϊςτα Μόντθ και του Γιάννθ ίτςου, με άξονα κζματα, μοτίβα και τεχνοτροπίεσ που 

προςωζρονται για παιδιά, θ ζννοια τθσ διακειμενικότθτασ κα γίνει ζντονα εμωανισ, κακϊσ κα διαωανεί θ 

ςυνομιλία των λογοτεχνικϊν κειμζνων μεταξφ τουσ, αλλά και θ ςυνάωεια τθσ λογοτεχνίασ με άλλεσ μορωζσ 

τζχνθσ και πολιτιςμοφ. Αξίηει να αναωερκεί ότι ενϊ θ ςυνομιλία των δφο ποιθτϊν (άμεςθ ι ζμμεςθ) ζχει 

ιδθ αναωερκεί από τθ βιβλιογραωία, ωςτόςο δεν ζχει γίνει ςυςτθματικι μελζτθ των ζργων τουσ ειδικά με 

άξονα τον παιδικό αναγνϊςτθ.  Κακϊσ τζτοιεσ διαδικαςίεσ, ςυχνά κεωροφνται απαιτθτικζσ και δυςνόθτεσ, 

κα δοκοφν πρακτικά και εωαρμοςμζνα παραδείγματα διδαςκαλίασ ςυνανάγνωςθσ του ζργου των δφο 

μεγάλων ποιθτϊν. Συνεπϊσ, κα διαωανεί πϊσ με ςφγχρονεσ και δθμιουργικζσ μεκόδουσ μποροφν οι νεαροί 

αναγνϊςτεσ να βιϊςουν τθν ποίθςθ ωσ μζροσ τθσ πολιτιςμικισ τουσ οντότθτασ, να αυτενεργιςουν, να 

δθμιουργιςουν και βεβαίωσ να αγαπιςουν το πολιτιςμικό αγακό τθσ ποίθςθσ από μικρι θλικία.  

 

Μπζλλου Βερόνικα                                                                                                                                

 Σφγχρονθ κρίςθ, ςϊμα και τζχνθ: Ο ρόλοσ τθσ τζχνθσ ςτθν ενςϊματθ ηωι μασ 

Θ ςφγχρονθ δυτικι κοινωνία, ζχει πλθμμυρίςει από ζνα πλικοσ εικόνων, οι οποίεσ προςπακοφν να 

“επικοινωνιςουν” με τον κεατι. Θ ταχφτατθ άνκιςθ του οπτικοφ πολιτιςμοφ, προκάλεςε πολλαπλζσ 

αλλαγζσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων με κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Θ μθ επαρκισ 

εκπαίδευςθ γφρω από τον οπτικό πολιτιςμό, προκάλεςε ςφγχυςθ όςο αναωορά το ποια είναι τα ορκά 

πρότυπα ςυμπεριωοράσ και εικόνασ. Θ εικόνα αποτελεί ςιμερα ζνα κεμελιϊδεσ και απαραίτθτο εργαλείο 

για τθν πολιτιςμικι μασ επιβίωςθ.  Είναι γεγονόσ πωσ οι εικόνεσ που προωκοφνται διαμορωϊνουν τθν 

πολιτιςμικι ταυτότθτα του κοινοφ, ζτςι ο κακζνασ αντιλαμβάνεται τθν κοινωνία, τουσ άλλουσ αλλά και τον 

εαυτό του. Το ςϊμα και θ τζχνθ ζχουν μία ςχζςθ που δεν δφναται να κεωρθκεί αμελθτζα. Τόςο θ τζχνθ όςο 

και το ςϊμα κεωροφνται αναπόςπαςτα κομμάτια τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ. Άλλωςτε μζςα από το ςϊμα 

κατανοοφμε τον κόςμο και μζςω τθσ τζχνθσ επικοινωνοφμε αντανακλϊντασ κοινωνικζσ πραγματικότθτεσ . Θ 

ορκι χριςθ του ςϊματόσ μασ και ο ςεβαςμόσ απζναντι ςε αυτό, είναι ζνα ηιτθμα που δεν μπορεί να 

κεωρθκεί αμελθτζο. Επιπλζον, οι τζχνεσ, αποτελοφν βαςικό κομμάτι του οπτικοφ πολιτιςμοφ. Θ 

παρατεταμζνθ επαωι με τθν τζχνθ βοθκά ςτθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, άρα και ςτθν 

καλλιζργεια μιασ πιο ιςορροπθμζνθσ προςωπικότθτασ και ιδιοςυγκραςίασ . Ππωσ χαρακτθριςτικά 

αναωζρει ο Κεν όμπινςον ςτο ζργο του “ Οι τζχνεσ ςτα ςχολεία” , “Οι τζχνεσ είναι δυναμικοί τρόποι 

δθμιουργίασ και επικοινωνίασ”. Διότι , θ απουςία από δράςεισ που απαιτοφν δθμιουργικζσ διεργαςίεσ 

οδθγοφν ςτθν πακθτικότθτα του ατόμου. Τα κετικά οωζλθ από τθν επαωι με οποιοδιποτε είδοσ τζχνθσ, 

είναι αναμωίβολα τεράςτια. Είναι όμωσ μεγάλθ ανάγκθ θ καλλιζργεια του οπτικοφ γραμματιςμοφ, ϊςτε να 
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μπορζςει κάποιοσ να διαχειριςτεί όλα αυτά τα μθνφματα που τον βομβαρδίηουν κακθμερινά από τισ 

εικόνεσ που βρίςκονται γφρω του και μζςω τθσ οικο-ςωματικό-βιωματικισ προςζγγιςθσ να τα ενςωματϊςει 

ςτθ ηωι του. Με άλλα λόγια θ επαωι με τισ τζχνεσ, διζπει τθν βελτίωςθ τόςο τθσ ποιότθτασ ηωισ όςο και 

των διαπροςωπικϊν ςχζςεων.  

 

Μπεχλιβάνθ Νικολζτα                                                                                                                                             

Εκπαίδευςθ για τθν αειωορία: ςυνειδθτοποιϊντασ τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το ωυςικό και κοινωνικό του 

περιβάλλον ςτα πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ δθμοκρατικισ ταυτότθτασ και ςεβαςμοφ κεμελιωδϊν ελευκεριϊν 

Τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν προορίηονται να υπθρετοφν - μεταξφ άλλων – τουσ ςτόχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ για διάπλαςθ ελεφκερων και υπεφκυνων πολιτϊν, για ςεβαςμό των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων και των κεμελιακϊν ελευκεριϊν, για ενίςχυςθ τθσ αλλθλοκατανόθςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, 

για αναγνϊριςθ και κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε προβλιματα τοπικισ ι παγκόςμιασ εμβζλειασ μζςα από τθν 

εμπλοκι ςε κοινό προβλθματιςμό. Οι προαναωερόμενοι ςτόχοι κατοχυρϊνονται κεςμικά από διεκνι και 

εκνικά νομικά κείμενα όπωσ θ οικουμενικι διακιρυξθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, το ελλθνικό 

ςφνταγμα, ο δομικόσ νόμοσ για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ν. 1566/1985) που μζςα 

από τον ιδεολογικό τουσ πυρινα προάγουν το δθμοκρατικό χαρακτιρα τθσ ςχολικισ ηωισ και πράξθσ. 

Σφμωωνα δε, με τον πρόςωατο ν. 4547/2018, θ εκπαίδευςθ για τθν αειωορία αποτελεί τμιμα των 

προγραμμάτων και των δράςεων των ςχολείων προκειμζνου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 

ενδυναμωκοφν ϊςτε να δραςτθριοποιθκοφν και να ςυμβάλλουν ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των 

προβλθμάτων γφρω τουσ. Είναι ςαωζσ ότι θ αειωόροσ ανάπτυξθ δεν αποτελεί ςφλλθψθ αποκλειςτικά 

περιβαλλοντικι, αλλά ςυμπεριλαμβάνει ευρφτερα τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Μία από τισ βαςικζσ 

προχποκζςεισ ϊςτε να γίνει πράξθ θ αειωόροσ ανάπτυξθ είναι θ φπαρξθ ενόσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ που 

εξαςωαλίηει τθν ουςιαςτικι δθμοκρατία και τθν αποτελεςματικι και ουςιαςτικι ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

Τα μακιματα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ιδιαίτερα ςτο Λφκειο μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ διδαςκαλία 

ικανοτιτων που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ όπωσ δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ & 

εποικοδομθτικισ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ (καλλιζργεια ανεκτικότθτασ και ςεβαςμοφ ςε 

διαωορετικζσ απόψεισ και πεποικιςεισ) , δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κριτικι ςκζψθ (αμωιςβιτθςθ, 

κατανόθςθ του ςφγχρονου κόςμου) ι τθν κοινωνικά υπεφκυνθ δράςθ (πρωτοβουλίεσ για βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ) ι τθ δθμοκρατικι δράςθ (ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία των πολιτϊν). Ενδεικτικό και χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί το νζο μάκθμα τθσ βϋ λυκείου, «Σφγχρονοσ κόςμοσ: Ρολίτθσ και Δθμοκρατία» ςτο 

οποίο το διευρυμζνο πλαίςιο εκπόνθςθσ υλικοφ διαρκρϊνεται γφρω από τουσ 17 ςτόχουσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ που υιοκζτθςε ο Ο.Θ.Ε. 

 

Μπιμποφδθ Μαρία, Καπροΐτθ Ραναγιϊτα                                                                                                  

Διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία με αωορμι κείμενο λογοτεχνίασ ςτθν παιδαγωγικι πρακτικι του δθμοτικοφ 

ςχολείου. 

Τα τελευταία χρόνια με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των προςωφγων ςτθν Ελλάδα είναι πιο ζντονο το ηιτθμα 

τθσ ενςωμάτωςθσ-εκπαίδευςισ τουσ ςτα ςχολεία. Θ μακρο-κεϊρθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και θ 

μικρο – κεϊρθςθ ςε επίπεδο παιδαγωγικϊν πρακτικϊν επθρεάηουν τθ διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ 

διαωορετικότθτασ. Στθν εργαςία παρουςιάηονται οι αντιλιψεισ των γονζων για τθν ζνταξθ των προςωφγων 

ςτα δθμόςια ςχολεία. Κλικθκαν 50 τυχαίοι γονείσ με παιδιά που ωοιτοφν ςε δθμόςια δθμοτικά ςχολεία του 

νομοφ Αττικισ από διαωορετικζσ περιοχζσ να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα πϊσ βλζπουν το ενδεχόμενο να 

ωοιτοφν προςωυγόπουλα ςτθν ίδια τάξθ με το παιδί τουσ. Οι απαντιςεισ κατθγοριοποιικθκαν. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι γονείσ εκωράηουν ανθςυχίεσ και διςτακτικότθτα. Το 48% των 
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γονζων ανθςυχοφν για τθν υγεία των παιδιϊν τουσ προβάλλοντασ λόγουσ υγειονομικισ περίκαλψθσ των 

προςωφγων. Το 35% κεωροφν ότι το γλωςςικό ζλλειμμα κα αποτελζςει εμπόδιο ςτθν πρόοδο των παιδιϊν 

τουσ και το 17% πιςτεφουν ότι θ διαωορετικι κουλτοφρα και ο διαωορετικόσ πολιτιςμόσ κα επθρεάςουν 

αρνθτικά τθ ςχολικι επίδοςθ, ςτθ μελλοντικι ςυμπεριωορά τουσ κακϊσ και τισ ςυνικειεσ των παιδιϊν 

τουσ. Ρρόκειται για απαντιςεισ που μποροφν να ερμθνευτοφν μζςα ςτο γενικό πλαίςιο των μοντζλων 

διαχείριςθσ τθσ διαωορετικότθτασ: το αωομοιωτικό, ενταξιακό και ςυμπεριλθπτικό. Στθν Ελλάδα, ιδθ από 

τον Οκτϊβριο του 2016 λειτουργοφν Δομζσ Υποδοχισ για τθν Εκπαίδευςθ των Ρροςωφγων (ΔΥΕΡ), ςτα 

κζντρα ωιλοξενίασ κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ από 8.30 ζωσ 12.30, αλλά και εντόσ των ςχολείων κατά τισ 

μεςθμεριανζσ ϊρεσ από 14.00 ζωσ 18.00. Βάςει των παραπάνω θ εκπαίδευςθ των προςωφγων 

πραγματοποιείται αποκομμζνα από τον υπόλοιπο ελλθνικό μακθτικό πλθκυςμό. Είναι, λοιπόν αναγκαία θ 

ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν με ςκοπό τθ διαχείριςθ των πολυπολιτιςμικϊν διαωορϊν και θ 

αποδοχι μιασ πολυπολιτιςμικισ ςυνφπαρξθσ τόςο από τθν πλευρά των προςωφγων όςο και από τθν 

πλευρά των γονζων με μακθτζσ που ωοιτοφν ςτα ςχολεία. 

 

Μπόηνου Ρθνελόπθ                                                                                                                                    

Δθμιουργϊντασ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ ςτο Δθμοτικό Σχολείο 

Θ μάκθςθ, για τα παιδιά, δεν ζχει μόνο γνωςτικό, αλλά και αναπτυξιακό χαρακτιρα. Θ διαδικαςία 

ανάπτυξθσ και ωρίμανςθσ του παιδιοφ ςυνεπάγεται αλλεπάλλθλουσ μεταςχθματιςμοφσ, οι οποίοι 

χρειάηεται να υποςτθριχκοφν και να ενιςχυκοφν προκειμζνου οι μεταβάςεισ τουσ ςε επόμενο ςτάδιο να 

είναι επιτυχείσ. Με τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ, ενίςχυςθ και ϊκθςθ, οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου 

μποροφν να ςκεωτοφν ςε μεγαλφτερο εφροσ και βάκοσ ζνα κζμα το οποίο άπτεται των εμπειριϊν τουσ και 

να μεταςχθματίςουν τισ δυςλειτουργικζσ απόψεισ τουσ γι’ αυτό, ςτοχαηόμενα κριτικά. Επίςθσ, με τθν 

παροχι εμπλουτιςμζνων εμπειριϊν και ευκαιριϊν κριτικοφ ςτοχαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ, οι 

μακθτζσ μποροφν να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να εξετάηουν και να ςτοχάηονται κριτικά για ζνα ηιτθμα 

ςχετικά με το οποίο διακζτουν εμπειρικό υπόβακρο και, με αυτόν τον τρόπο, να βιϊςουν 

μεταςχθματιςτικζσ εμπειρίεσ. Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα παρουςιαςτοφν διδακτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ 

οποίεσ ενεπλάκθςαν μακθτζσ τθσ 3θσ Δθμοτικοφ, με ςκοπό να προςεγγίςουν κριτικά τισ απόψεισ τουσ 

ςχετικά με το κζμα τθσ ωιλίασ, να τισ εμπλουτίςουν και να μεταςχθματίςουν δυςλειτουργικζσ τουσ 

αντιλιψεισ. Οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ αντλοφν ςτοιχεία από τισ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ βιωματικισ 

μάκθςθσ και τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, με τθν αξιοποίθςθ τθσ μεκόδου «Μεταςχθματίηουςα 

Μάκθςθ μζςα από τθν Αιςκθτικι Εμπειρία» να κατζχει κεντρικό ρόλο. Θ μζκοδοσ «Μεταςχθματίηουςα 

Μάκθςθ μζςα από τθν Αιςκθτικι Εμπειρία» δομείται ςε 6 ςτάδια κι επιτρζπει τθν κριτικι προςζγγιςθ των 

κεμάτων μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ. 

 

Μπόμπασ Λεωνίδασ                                                                                                                             

«Εβδομάδα Τάξθσ»: μια ‘μικρι-χειροπιαςτι’ καινοτομία ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα τθσ ‘κανονικότθτασ’ 

Το ότι θ ςχετικι ςυηιτθςθ και μόνο, αλλά –κυρίωσ- θ πρόταςθ, θ υλοποίθςθ και θ πρακτικι εωαρμογι μιασ 

αποκαλοφμενθσ καινοτομίασ διαχρονικά ςε οποιοδιποτε τομζα ι πτυχι του ςυλλογικοφ μασ βίου ζχει 

πάντα αποτελζςει (και εξακολουκεί να αποτελεί) ζνα από τα βαςικότερα (οιονεί) ηθτοφμενα και δφςκολα 

κα μποροφςε να αμωιςβθτθκεί με πειςτικά επιχειριματα. Αςωαλϊσ, ο ευρφτεροσ χϊροσ τθσ 

κεςμοκετθμζνθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτό εφκολα πιςτοποιείται και μζςα από τισ υπάρχουςεσ 

βιβλιογραωικζσ πθγζσ -εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ- δεν κα μποροφςε να εξαιρεκεί από αυτι τθ γενικότερθ 

«τάςθ» που αωορά κάκε τι ςχετικά με τθν καινοτομία και τισ πολλαπλζσ (υπαρκτζσ ι εικαηόμενεσ, κατά 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ) «παρενζργειζσ» τθσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει θ παραμικρι αμωιβολία πωσ και 
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μόνο θ απλι αναωορά (από ειδιμονεσ ι και όχι τόςο ειδιμονεσ) αυτισ τθσ ίδιασ τθσ λζξθσ «καινοτομία» 

ςτα προκλθτικά και εμμζνοντα ςτθ «ςτακερότθτά» τουσ «χωράωια» τθσ πειςματικά επαναλαμβανόμενθσ 

ςχολικισ κακθμερινότθτασ, ζρχεται να προκαλζςει (ποικιλοτρόπωσ) πρόςωπα, πράγματα, δομζσ, 

λειτουργικότθτεσ και υπαρκτζσ καταςτάςεισ κακθμερινισ ςχολειοποίθςθσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ 

ςυλλογιςτικισ, θ παροφςα διερευνθτικι εργαςία εςτιάηει το ενδιαωζρον τθσ ςτο «κεωάλαιο» καινοτομία 

ςτθν κακθμερινι ςχολικι πράξθ, παρουςιάηοντασ το γενικό περίγραμμα μιασ όχι και τόςο «δραματικισ» 

καινοτομίασ που εδϊ και 7-8 χρόνια ζχει μπει για τα καλά και ζχει πλιρωσ ενςωματωκεί ωσ οργανικό 

ςτοιχείο ετιςιασ ‘ςχολικισ κανονικότθτασ’ ςε ςυγκεκριμζνο (ιδιωτικό) δθμοτικό ςχολείο τθσ Αττικισ.  Θ 

καινοτόμοσ (ακόμα;) αυτι ςχολικι πρακτικι που άμεςα αωορά και εμπλζκει και τισ ζξι τάξεισ του 

ςυγκεκριμζνου δθμοτικοφ ςχολείου τιτλοωορείται «Εβδομάδα Τάξθσ» και υλοποιείται από μακθτζσ/τριεσ 

και τουσ διδάςκοντεσ κάκε τάξθσ μια ωορά ςτθ διάρκεια κάκε ςχολικισ χρονιάσ, ςε χρονικό ςθμείο που 

επιλζγουν ςυλλογικά οι δάςκαλοι/εσ τθσ κάκε τάξθσ λίγο μετά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, 

ςυνεκτιμϊντασ και τισ «απαιτιςεισ» όλων των άλλων εκδθλϊςεων και υποχρεϊςεων που ζχουν 

προγραμματιςτεί για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. Σε γενικζσ γραμμζσ, το ςφνολο των δράςεων και των 

«projects» που υλοποιοφνται κατά κφριο λόγο από τα ίδια τα παιδιά με τθν εποπτεία των διδαςκόντων, 

«αωινουν ζξω» ςε πολφ μεγάλο βακμό για μια ολόκλθρθ εβδομάδα τα κακθμερινά ςχολικά μακιματα 

όπωσ όλοι τα γνωρίηουμε να γίνονται ωσ μζροσ του ωρολογίου/αναλυτικοφ προγράμματοσ, βιϊνοντασ 

πρωτογενϊσ και δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα μια αιςκθτά «διαωορετικι» ςχολικι κακθμερινότθτα για τα 

ίδια αλλά και για τουσ διδάςκοντεσ. Θ ςυμμετοχικι παρουςία των γονζων κάκε τάξθσ ςε μια από τισ θμζρεσ 

αυτισ τθσ εβδομάδασ, αποτελεί και αυτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υλοποιοφμενθσ καινοτομίασ θ οποία 

προςδίδει και μια ακόμθ προςκετικι αξία ςτο όλο αυτό καινοτόμο εγχείρθμα. Θ καινοτόμοσ αυτι «ςχολικι 

πρακτικι» πρόκειται να παρουςιαςτεί ςε όλθ τθσ τθν ζκταςθ και με τισ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ του 

περιεχομζνου τθσ ςτο τελικό/ολοκλθρωμζνο κείμενο αυτισ τθσ Ρροωορικισ Ανακοίνωςθσ. 

 

Μπορμπουδάκθ Άννα                                                                                                                                

Ατενίηω τον κόςμο και αγγίηω  τισ ομορωιζσ του 

Στα πλαίςια του θμεριςιου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτθν ενότθτα: Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, τα παιδιά του βρεωικοφ και νθπιακοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου « Τα 

μελιςςάκια μασ» από το Θράκλειο τθσ Κριτθσ, γνϊριςαν ςθμαντικά μνθμεία του κόςμου. Μζςα από ζνα 

ςχζδιο εργαςίασ (project) με κζμα: « ατενίηω τον κόςμο και αγγίηω τισ ομορωιζσ του», τα παιδιά με τισ 

δαςκάλεσ τουσ ξεκίνθςαν να επιςκζπτονται, μζςα από ωανταςτικά ταξίδια, διάωορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 

πετϊντασ πάνω από τον Ευρωπαϊκό χάρτθ και αωινοντασ το αποτφπωμά τουσ. Εκεί ζβλεπαν τα αξιοκζατα 

του κάκε τόπου κι άρχιηαν να ςυλλζγουν πλθροωορίεσ για το πότε και για ποιο λόγο χτίςτθκε το κάκε 

μνθμείο. Ζμακαν ςτοιχεία του πολιτιςμοφ, ικθ και ζκιμα, κακϊσ και ότι αωορά ςτθ λαογραωία, όπου 

ςχετίηεται με τα ςυγκεκριμζνα αξιοκζατα. Με τθ διακεματικι προςζγγιςθ ιρκαν ςε επαωι με όλα τα πεδία 

καλλιζργειασ (γλϊςςα, μακθματικά, ωυςικζσ επιςτιμεσ, εικαςτικά, κεατρικό παιχνίδι κ.λπ.). Ρζρα όμωσ 

από τα μακθςιακά οωζλθ, τα παιδιά ζγιναν ςυνδιερευνθτζσ, ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα του κριτικοφ και 

δθμιουργικοφ τρόπου ςκζψθσ. Ενκαρρφνκθκε θ ςυνεργαςία παιδιοφ και ενιλικα, καταςκευάηοντασ το 

μνθμείο τθσ επιλογισ τουσ (με ανακυκλϊςιμα υλικά): Μάτςου Ρίτςου, Ρφργοσ του Άιωελ, Ραρκενϊνασ, 

Ρυραμίδεσ τθσ Γκίηασ, Κνωςόσ, Κρινθ Μοροηίνθ κ.α. Κυρίωσ όμωσ τα παιδιά εκπαιδεφτθκαν ςτο να 

ςζβονται τα μνθμεία, αναγνωρίηοντασ τθν αιςκθτικι και πολιτιςτικι αξία τουσ και αντιλιωκθκαν πωσ 

είμαςτε κάτοικοι τθσ Ευρϊπθσ, ζχοντασ ο κάκε ζνασ τθ δικι του πολιτιςτικι κλθρονομιά. Και με μια ιςτορία 

ςτα πλαίςια του κεατρικοφ παιχνιδιοφ ωτιαγμζνθ από τα παιδιά που ταξιδεφουν ςτον κόςμο, κα κλείςουν 

τθ ωετινι ςχολικι χρονιά, με δθμιουργικι διάκεςθ, αυτοζκωραςθ και δείγματα πολιτιςμοφ! 
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Μπότςαρθ Αναςταςία,  Φοφνταλθ Αναςταςία                                                                                   

Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ και επαγγελματικι εξουκζνωςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ: Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί 

ειδικισ αγωγισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  

Θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςτθ μελζτθ και ςυςχζτιςθ των εννοιϊν τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ και 

τθσ Επαγγελματικισ Εξουκζνωςθσ ςτουσ Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Θ ζρευνα υλοποιικθκε διαδικτυακά με τθ ςυλλογι δεδομζνων μζςω 

ερωτθματολογίων αυτοαναωοράσ. Το υπό ζρευνα δείγμα αποτελείται από 124 άτομα. Τα ςυμπεράςματα 

που προζκυψαν, ζδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ Ειδικισ Αγωγισ βιϊνουν ιπια Επαγγελματικι 

Εξουκζνωςθ, θ οποία πικανόν να προκαλείται από τισ υωιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Μεγαλφτερο 

πρόβλθμα ωαίνεται να υπάρχει ςτουσ νεότερουσ θλικιακά εκπαιδευτικοφσ κακϊσ και ςτουσ αναπλθρωτζσ. 

Θ ςυνειςωορά οριςμζνων διαςτάςεων τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ ςτθν πρόλθψθ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εξουκζνωςθσ αποδείχτθκε υψίςτθσ ςθμαςίασ. 

 

Μπουμπουλάκθ Στζλλα                                                                                                                  

Μινωικι Κριτθ ςτο τότε και ςτο τϊρα 

Στα πλαίςια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ , ςτθν ενότθτα: εκπαιδευτικά προγράμματα ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων, τα παιδιά του βρεωικοφ ςχολείου , νθπιακοφ ςτακμοφ και νθπιαγωγείου «τα μελιςςάκια 

μασ» από το Θράκλειο τθσ Κριτθσ , ιρκαν ςε επαωι με τθ ηωι του πρϊτου ανκρϊπου , όταν ακόμα ηοφςε 

ςτισ ςπθλιζσ , ακολουκϊντασ τον μζχρι τθν εποχι που ςτθν προϊςτορικι Κριτθ άνκιηε θ Μινωικόσ 

πολιτιςμόσ. Μζςα από ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project) με κζμα «Μινωικι Κριτθ ςτο τότε και ςτο τϊρα» τα 

παιδιά, ςυνδιερεφνθςαν μζςα από βιωματικζσ δράςεισ τθν ιςτορικι αυτι διαδρομι του ανκρϊπου 

διακεματικά, μια και ιρκαν ςε επαωι με όλα τα πεδία καλλιζργειασ ( γλϊςςα, μακθματικά, ωυςικζσ 

επιςτιμεσ, εικαςτικά, κεατρικό παιχνίδι). Δόκθκε θ ευκαιρία με πλικοσ δραςτθριοτιτων να αναπτφξουν 

τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, να πειραματιςτοφν, να αλλθλεπιδράςουν, μεταξφ τουσ αλλά και με τουσ ενιλικεσ 

μια και ζγιναν δράςεισ όπωσ καλλιτεχνικό εργαςτιρι και κεατρικό παιχνίδι με γονείσ και παιδιά μαηί, να 

επιςκεωτοφν ιςτορικοφσ χϊρουσ αλλά κυρίωσ να ζρκουν ςε επαωι με τθν πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά, τθ 

ςυνειςωορά τθσ Κριτθσ ςτο μεταγενζςτερο πολιτιςμό αλλά και τθ ςθμαςία διάςωςθσ των ιςτορικϊν 

μνθμείων. Και το ταξίδι μασ ςυνεχίηεται με επόμενθ ςτάςθ τθν επικοινωνία, τθν ανταλλαγι ιδεϊν και 

πλθροωοριϊν με ςχολεία άλλων χωρϊν και πολιτιςμϊν. 

 

Μποφντα Βαςιλικι                                                                                                                                                  

Θ ενςωμάτωςθ των εικαςτικϊν τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ ωυςικισ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: Μια 

βιβλιογραωικι επιςκόπθςθ 

Θ αιςκθτικι εκπαίδευςθ αποτελεί δικαίωμα κάκε παιδιοφ. Οι τζχνεσ, ωσ ο τζταρτοσ πόλοσ ςε ζνα 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα —μαηί με τθν ανάγνωςθ, τθ γραωι και τα μακθματικά— επιτρζπουν ςτα παιδιά να 

εκωράςουν τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ και να αναπτυχκοφν ελεφκερα. Γι᾽ αυτό, θ ενςωμάτωςθ των 

εικαςτικϊν κεωρείται ότι ζχει κεντρικό ρόλο ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ θ εμβάκυνςθ ςε 

τζτοιεσ εμπειρίεσ ςυμπλθρϊνει και εμπλουτίηει τθ μάκθςθ ςτισ ανκρωπιςτικζσ και τισ κετικζσ επιςτιμεσ, 

τθν τεχνολογία και τα μακθματικά και αναπτφςςει τθν πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκωραςθ. Θ παροφςα 

ανακοίνωςθ αποτελεί ειςαγωγικι βιβλιογραωικι επιςκόπθςθ για τθ ςκοπιμότθτα ενςωμάτωςθσ των 

εικαςτικϊν τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ ωυςικισ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα ϊςτε να 

μεταςχθματιςτεί ωσ δεφτερθσ τάξθσ αλλαγι (second-order change) ο παραδοςιακόσ τρόποσ τθσ επαωισ 

των μακθτϊν με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ και τισ επιςτιμεσ. Τα ερευνθτικά ερωτιματα αωοροφν το ιςτορικό 
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υπόβακρο των ςχετικϊν προςπακειϊν ςτο διεκνζσ επίπεδο, τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ τθσ ενςωμάτωςθσ και 

αν πρζπει και είναι εωικτό να χρθςιμοποιθκοφν μζκοδοι ανοικτισ εκπαίδευςθσ ςε αυτι τθν ενςωμάτωςθ, 

τθν αντίςταςθ ςτθν αλλαγι κακϊσ και τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ μιασ ςχετικισ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ. Ωσ αποτελζςματα, προκφπτει ότι οι τζχνεσ υποβιβάςτθκαν ςε μια δευτερεφουςα κζςθ ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 και ςτα πρϊτα χρόνια του 21ου αιϊνα κακϊσ τα 

ςχολεία επικεντρϊκθκαν ςτισ βαςικζσ ικανότθτεσ ανάγνωςθσ και αρικμθτιςμοφ (literacy and numeracy), θ 

αντίςταςθ που ςυνάντθςαν οι ςχετικζσ προςπάκειεσ ιταν ιςχυρι αλλά όχι απαράκαμπτθ και οι μζκοδοι 

ανοικτισ εκπαίδευςθσ, όπου εωαρμόςτθκαν, δυςχζραιναν τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων 

ενςωμάτωςθσ τθσ τζχνθσ με απολφτωσ αντικειμενικό τρόπο. Ρροτείνεται θ περαιτζρω βιβλιογραωικι 

επιςκόπθςθ, με επικζντρωςθ ςτισ ςχετικζσ ανάγκεσ τθσ επιμόρωωςθσ των εκπαιδευτικϊν, κυρίωσ των 

νεοειςερχόμενων. 

 

Νάκου Αλεξάνδρα, Γκοφςκοσ Δθμιτρθσ 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ ωσ εργαλείο ενίςχυςθσ τθσ δθμοκρατίασ ςτο νθπιαγωγείο 

Θ καλλιζργεια ενόσ ενεργοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ όπου οι μακθτζσ από τθν πρϊτθ τουσ επαωι με τθ 

ςχολικι εκπαίδευςθ γνωρίηουν «πϊσ να μακαίνουν», «πϊσ να ενεργοφν (πράττουν), «πϊσ να ηουν μαηί με 

τουσ άλλουσ» και τζλοσ «πϊσ να υπάρχουν» (Delors, 2002) αποτελεί το βαςικό ςτόχο του ςφγχρονου 

ςχολείου και τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα. Θ εωαρμογι καλϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, που κα 

εξοικειϊςουν τουσ μακθτζσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ με τθν ζννοια τθσ δθμοκρατίασ και 

τθν ζννοια του «ενεργοφ πολίτθ», μζςα από βιωματικζσ δράςεισ ςυμμετοχισ με χριςθ των νζων μζςων 

είναι μία πρόκλθςθ για τθ ςθμερινι εποχι. Θ τεχνολογία μπορεί να διαδραματίςει ζναν ςθμαντικό ρόλο 

ϊςτε οι μακθτζσ μικρισ θλικίασ να αντιλθωκοφν βιωματικά ότι είναι μζλθ ενόσ ευρφτερου ςυνόλου και πωσ 

κάκε μζλοσ αυτοφ του ςυνόλου ζχει τον δικό του βακμό εμπλοκισ. Θ χριςθ των μζςων αυτϊν ςτθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα παρζχει δυνατότθτεσ ςυμμετοχικισ επικοινωνίασ τόςο ςε τοπικό επίπεδο (κοινότθτα, 

ςχολείο) όςο και ςε ζνα μεγαλφτερο εφροσ (εκνικό, ευρωπαϊκό) με ρεαλιςτικοφσ όρουσ και πραγματικζσ 

ςυνκικεσ. Ραγκοςμίωσ παρατθρείται ζνα ζντονο ερευνθτικό ενδιαωζρον για δραςτθριότθτεσ, που 

εμπλζκουν παιδιά μικρισ θλικίασ ςτο γίγνεςκαι τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ ςε αποωάςεισ δθλαδι οι οποίεσ 

αωοροφν το κοινό καλό ι το ωυςικό τουσ χϊρο. Συγκεκριμζνα, επικρατεί μία τάςθ οι δθμοκρατικζσ ζννοιεσ 

αλλά και θ ζννοια του πολίτθ να ενςωματϊνονται εκτόσ από το αναλυτικό πρόγραμμα ςε δραςτθριότθτεσ 

που αωοροφν όχι μόνο τον ςχολικό χϊρο αλλά ζνα ευρφτερο περιβάλλον δράςθσ, ενϊ παράλλθλα 

αποωεφγεται ο κλαςικόσ διδακτιςμόσ και υιοκετείται μία παιγνιϊδθ μάκθςθ με παιχνίδια ρόλων, αλλά και 

δραςτθριότθτεσ ενεργισ ςυμμετοχισ και κοινισ λιψθσ αποωάςεων. Αντικείμενο αυτισ τθσ ειςιγθςθσ είναι 

πϊσ το ςχολικό ιςτολόγιο, οι διαδικτυακζσ ωόρμεσ ερωτθματολογίων, θ δθμιουργία βίντεο για 

ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα του ςχολείου και θ ανάρτθςι τουσ ςτο ςχολικό διαδικτυακό κανάλι μποροφν να 

αποτελζςουν εργαλεία ςυμμετοχικισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ 

αλλά και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

 

Νάςτου Αικατερίνθ                                                                                                                                            

Ρροςχολικι Αγωγι και Ρολιτιςτικά Τοπία: Θ περίπτωςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ τθσ Εξόδου του 

Μεςολογγίου και θ προςζγγιςι του ςτα πλαίςια τθσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ 

H παροφςα ειςιγθςθ αναωζρεται ςτισ ζννοιεσ Ρροςχολικι Αγωγι και Ρολιτιςτικό Τοπίο, κακϊσ ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ μζςω τθσ επιτόπιασ βιωματικισ πολιτιςτικισ εμπειρίασ που αποκτά το παιδί ςε χϊρουσ, όπου 

αποδίδονται χαρακτθριςτικά Ρολιτιςτικοφ Τοπίου και από τισ διακεματικζσ πολυποίκιλεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτα πλαίςια τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ με ςκοπό τθ μάκθςθ. Σφμωωνα με τον Bourdieu (1999) θ εκπαίδευςθ 
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και ο πολιτιςμόσ είναι δφο επάλλθλοι κφκλοι, οι οποίοι αναπτφςςονται ο ζνασ μζςα ςτον άλλο και 

αλλθλοτροωοδοτοφνται. Θ Τζχνθ λοιπόν, αποτελεί το όχθμα ανατροωοδότθςθσ, που οδθγεί το παιδί ςτθ 

γνϊςθ και ςτθ μάκθςθ τθσ πολιτιςτικισ του κλθρονομιάσ και τθσ πολιτιςτικισ του ταυτότθτασ 

αποδεικνφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ουςιαςτικι ςυνειςωορά τθσ ςτθ διαςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Ρολιτιςτικοφ Τοπίου. Θ περίπτωςθ τθσ Εξόδου του Μεςολογγίου κακϊσ 

αποδίδει ςτο τοπίο χαρακτθριςτικά ενόσ εν δυνάμει Ρολιτιςτικοφ Τοπίου προςεγγίςτθκε από παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ διακεματικά, μζςω τθσ επιτόπιασ βιωματικισ εμπειρίασ του ευρφτερου κοινωνικοφ 

περιβάλλοντόσ τουσ και επιςτθμονικά μζςω των εκπαιδευτικϊν Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

καλοφνται να αξιοποιιςουν τισ εμπειρίεσ και τισ πολιτιςμικζσ καταβολζσ των παιδιϊν προκειμζνου να 

ςτθρίξουν τθν πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα. Θ ερευνθτικι προςζγγιςθ ανζδειξε ότι θ μεκοδικι οργάνωςθ 

των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων από κεςμοκετθμζνουσ ι μθ ωορείσ τθσ Λ.Ρ. Μεςολογγίουπου ςχετίηονται με 

τθ ςυμμετοχι παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ είναι πολφ ςθμαντικι προκειμζνου θ εκπαίδευςθ να αποκτιςει 

πολιτιςτικι διάςταςθ και το παιδί να ζρκει βιωματικά κοντά ςε ζννοιεσ όπωσ: Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά, 

Ρολιτιςτικό Τοπίο. 

 

Νικολάου Μάρκοσ                                                                                                                               

Ραράδοςθ και Ρολιτιςμόσ - Αειωορία και Ανάπτυξθ 

Στόχοσ ςε αυτό το πρόγραμμα είναι να καταγράψουμε και να αναδείξουμε τα παραδοςιακά κτίρια - 

οικιςμοφσ τθσ Ρεριωερειακισ Ενότθτασ Κεςπρωτίασ παράλλθλα δε να κοινοποιιςουμε καλζσ πρακτικζσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι μασ αλλά και να παρουςιάςουμε αντίςτοιχεσ μορωζσ εκμετάλλευςθσ 

παραδοςιακϊν επιωανειϊν – χϊρων από τουσ εταίρουσ με τουσ οποίουσ ςυνεργαηόμαςτε. Πλα αυτά κάτω 

από τθν κεντρικι ιδζα και οικονομικι κάλυψθ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA2. Τα 

αποτελζςματα πιςτεφουμε ότι κα μποροφςαν να ςυντελζςουν ςτο να γίνουν (τα παραδοςιακά κτίςματα) 

ζνα ςτοιχείο οικονομικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ θ παράδοςθ και θ πολιτιςτικι κλθρονομιά 

είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία ςτισ νζεσ μορωζσ μθ μαηικοφ τουριςμοφ. Τα κζματα – κεωάλαια 

του ζργου είναι θ προϊκθςθ ςτενϊν, καλά κακοριςμζνων και μακροπρόκεςμων ςυμπράξεων μεταξφ: 

Οργανϊςεων, κζντρων εκπαίδευςθσ ενθλίκων, περιβαλλοντικϊν ςυλλόγων, τοπικϊν αρχϊν και κοινωνία 

πολιτϊν που ςυνεργάηονται ςε ζργα τα οποία προάγουν τθ δθμιουργικότθτα, τθν καινοτομία και τθν 

επιχειρθματικότθτα. Θ ςτενότερθ ςυνεργαςία με τον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνία των πολιτϊν 

(μζςω τθσ μεταωοράσ και τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων) κα βοθκιςει τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων να 

αναπτφξει νζεσ και ευζλικτεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, νζο εκπαιδευτικό υλικό 

(θλεκτρονικζσ ενότθτεσ για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν αειωόρο ανάπτυξθ από τθν οπτικι γωνία 

τθσ κυκλικισ / ςυνεργατικισ οικονομίασ) και ζνα ενθμερωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν για τθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων το οποίο να είναι ςυναωζσ και να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των ατόμων και τθσ κοινωνίασ που 

εξοπλίηουν τουσ αποωοίτουσ (ι τθν ανεργία) με τα απαραίτθτα προςόντα και νοοτροπίεσ για τθν αγορά 

εργαςίασ. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ αυξάνεται με εργαλεία ΤΡΕ, Ανοικτοφσ Εκπαιδευτικοφσ 

Ρόρουσ και ανοιχτζσ πρακτικζσ που επιτρζπουν πιο εξατομικευμζνθ μάκθςθ, Εκπαιδευτικι εμπειρία και 

βελτιωμζνθ χριςθ των πόρων (ψθωιακόσ χάρτθσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν και κτιρίων). Θ προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ κα ςυμβάλει ςτθν απαςχόλθςθ των 

νζων, κακϊσ και νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων, που είναι τόςο αναγκαία ςε μια ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ 

κοινωνία. 
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Νικολοποφλου Βαςιλικι                                                                                                                                     

Το μουςείο ωσ ωορζασ εκπαίδευςθσ 

Το μουςείο με απαρχι του τα αρχαία χρόνια υπό τον ιχο των μουςϊν, λαμβάνει τθ δομι του ωσ οντότθτα 

τα πρϊιμα ιςτορικά χρόνια με τθν ζκωραςι του, όπωσ τθν γνωρίηουμε ςιμερα, ςτο Μεςαίωνα. Το ςφνολο 

των εκκεμάτων αποδίδει μια κατθγορία ωσ προσ τθν ιςτορικι του προζλευςθ και προςδιορίηουν το 

μουςείο, το οποίο τείνει να εξελίςςεται ςτουσ αιϊνεσ. Το χρονολογικό βοικθμα τείνει να διευκολφνει τθν 

κατάταξθ των μουςείων όςο και των εκκεμάτων, με τθν προςκικθ μιασ ςφντομθσ εννοιολογικισ 

προςζγγιςθσ προσ αποςαωινιςθ των υπό εξζταςθ εννοιϊν. Οι ζννοιεσ τίκενται, ϊςτε να εντοπιςτεί ωσ προσ 

τθν εκπαίδευςθ το μουςείο, τόςο χωρικά όςο και χρονικά. Ραρατίκεται μια ςφντομθ κατάταξθ των 

κατθγοριϊν των μουςείων, αλωαβθτικά ωσ προσ το περιεχόμενο, ωσ προσ το είδοσ, ωσ προσ τον ωορζα 

διαχείριςθσ, ωσ προσ τθν περίοδο και ωσ προσ τθν ευρφτθτα. Θ αναωορά ςε πρόςκετεσ διακρίςεισ του 

μουςείου καταδεικνφουν τθν ευρφτθτα του μουςειακοφ "αντικειμζνου", το οποίο και κα προςεγγιςτεί υπό 

το πρίςμα δφο εξεταηόμενων μουςειακϊν περιπτϊςεων (case studies), του παιδικοφ μουςείου και του 

αρχαιολογικοφ μουςείου Ρατρϊν. Εντοπίηεται όπωσ και αναλφεται ο κλάδοσ τθσ μουςειολογίασ, ςτον οποίο 

εμπεριζχεται και το μουςείο και ο οποίοσ διακρίνεται υπό ςφγχυςθ ςτον ελλαδικό χϊρο. Συμπεραςματικά 

οδθγθκικαμε ςτθν αποςαωινιςθ τθσ εκπαιδεφςεωσ τόςο ιςτορικά όςο και ερευνθτικά εξετάηοντασ τθ 

μάκθςθ και τθ διαδικαςία αυτισ. 

 

Νικολοποφλου Ραυλίνα, Ρολυχρονιάδθσ Δθμιτριοσ                                                                                 

Ρολιτιςμικζσ αξίεσ, ιδζεσ και ιδεϊδθ που ανιχνεφονται ςτα αναγνωςτικά  

του Δθμοτικοφ Σχολείου ςτθν πρϊτθ μετεμωυλιακι δεκαετία 

 

Κατά τθν πρϊτθ μετεμωυλιακι περίοδο, κακϊσ ο κόςμοσ ειςζρχεται ςτθν εποχι του «ψυχροφ πολζμου», 

ςτον Δυτικό κόςμο ςθμειϊνονται ζντονεσ ανθςυχίεσ και προςπάκειεσ για τθν υιοκζτθςθ και προβολι εκ 

μζρουσ των κυρίαρχων κφκλων τθσ κοινωνίασ και τθσ εκπαίδευςθσ, μιασ ιδεολογίασ που κα μποροφςε να 

κατιςχφςει ζναντι των ςοςιαλιςτικϊν ιδεϊν, που πρζςβευαν τθν ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτο 

πλαίςιο του οράματοσ μιασ αταξικισ κοινωνίασ. Κρίκθκε ότι οι αξίεσ και οι αρχζσ ενόσ χριςτιανικοφ 

πολιτιςμοφ κα μποροφςαν να αποτελζςουν ιδεολογικό αντίβαρο, απζναντι ςτισ ςοςιαλιςτικζσ κεωρίεσ. Θ 

προςπάκεια για ζναν κοινό χριςτιανικό πολιτιςμό, όλων των δυτικϊν κοινωνιϊν χαρακτιριςε ολόκλθρθ τθ 

δεκαετία του 1950, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Το 1948, ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα ο ςφλλογοσ 

«Ελλθνικόν Φωσ» καλϊντασ όλουσ ςε ςυναγερμό για μια κοινωνικι ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο του χριςτιανικοφ 

πολιτιςμοφ. Απευκφνκθκε ςτο ζκνοσ και καταςκεφαςε μια νζα ιδεολογία που ςυνζνωνε τον ελλθνιςμό με 

τον χριςτιανιςμό. Στοιχεία από το παρελκόν επιλζχκθκαν, ςυχνά μεταμορωϊκθκαν και προβλικθκαν κατά 

τρόπο που να υπθρετεί το όραμα ενόσ ςφγχρονου ελλθνοχριςτιανικοφ πολιτιςμοφ. Στθν ανακοίνωςι μασ, 

κα ερευνιςουμε ποια είναι εκείνα τα πολιτιςμικά ςτοιχεία (ιδζεσ – ιδεϊδθ- αξίεσ) που προβάλλονται ςτα 

αναγνωςτικά του δθμοτικοφ ςχολείου τθσ περιόδου. Κα μελετιςουμε κατά πόςο ςυμωωνοφν και 

ςυμβαδίηουν με τθν προςπάκεια οικοδόμθςθσ μίασ «εκνικόωρονοσ» αντίλθψθσ και ιδεολογίασ και ενόσ 

«ελλθνοχριςτιανικοφ» πολιτιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ,  τθν οποία κακόριςαν τθν 

περίοδο αυτι οι νικθτζσ του εμωυλίου. Για τθν ανακοίνωςι μασ κα μελετιςουμε αναγνωςτικά όλων των 

τάξεων του δθμοτικοφ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ μετεμωυλιακισ δεκαετίασ, κακϊσ 

και παιδαγωγικά βιβλία και περιοδικά τθσ περιόδου, ιδιαίτερα αυτά που εξζδιδε θ Διδαςκαλικι 

Ομοςπονδία Ελλάδοσ, τα οποία κα μασ βοθκιςουν να πλαιςιϊςουμε τισ παρατθριςεισ και τα 

ςυμπεράςματά μασ. 
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Νικολάου Ειρινθ, Γκοντοφ Ελζνθ, Ραπαδογιϊργοσ Νίκοσ                                                                   

Ρροςεγγίηοντασ το παιδί μζςα από τισ τζχνεσ τθσ μουςικισ, τθσ λογοτεχνίασ και των εικαςτικϊν. 

Ραρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου με τθ χριςθ ΤΡΕ 

 

Τα τελευταία χρόνια οι ΤΡΕ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ. Στο αντικείμενο τθσ 

αιςκθτικισ αγωγισ, υπάρχει πλοφςιο εκπαιδευτικό ψθωιακό υλικό ςτο διαδίκτυο, εξειδικευμζνα λογιςμικά 

και εργαλεία που μποροφν να εμπλακοφν ςτα μακιματα, κακϊσ και πλείςτα ψθωιακά αποκετιρια. Στθν 

παροφςα εργαςία παρουςιάηεται το διδακτικό ςενάριο με τίτλο «Ρροςεγγίηοντασ το παιδί μζςα από τισ 

τζχνεσ τθσ μουςικισ, τθσ λογοτεχνίασ και των εικαςτικϊν». Το ςενάριο ζχει διακεματικό περιεχόμενο και 

πραγματοποιείται με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Σκοπόσ του ςεναρίου είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ τα 

κζματα που αωοροφν το παιδί και τα δικαιϊματά του, να κατανοιςουν πϊσ οι τζχνεσ μποροφν να 

ςυνεργαςτοφν για να παράγουν ζνα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτζλεςμα, αλλά και πϊσ μπορεί να προωκθκεί θ 

γνϊςθ και θ καλλιτεχνικι παραγωγι μζςω τθσ χριςθσ ψθωιακϊν εργαλείων. Το ςενάριο προάγει και 

ενιςχφει τθν κατευκυνόμενθ ανακάλυψθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτθ μάκθςθ, τθ ςυνεργατικότθτα και τθ 

μακθτοκεντρικι διδαςκαλία. Οι τάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να εωαρμοςτεί είναι οι Ε’ και ΣΤ’ δθμοτικοφ. Θ 

προβλεπόμενθ διάρκεια είναι 10-12 διδακτικζσ ϊρεσ. Το ςενάριο αποτελείται από οκτϊ ωάςεισ. Με 

αωόρμθςθ τθν ανάγνωςθ βιβλίου ςχετικοφ με το κζμα των δικαιωμάτων των παιδιϊν, ακολουκεί θ 

δεφτερθ ωάςθ τθσ δθμιουργίασ ιςτορίασ εμπνευςμζνθσ από το κζμα, θ οποία επενδφεται μουςικά με 

όργανα τθσ ορχιςτρασ Οrff και μετατρζπεται ςε θχοϊςτορία (ωάςθ τρίτθ). Στθν τζταρτθ ωάςθ 

πραγματοποιείται εκμάκθςθ τραγουδιοφ που προζρχεται από τθ μελοποίθςθ των ςτίχων του Γ. ίτςου 

«Αναωυλλθτό». Στθν πζμπτθ ωάςθ ακολουκεί θ θχογράωθςθ τθσ θχοϊςτορίασ και του μελοποιθμζνου 

τραγουδιοφ με ανάλογο λογιςμικό. Θ ζκτθ ωάςθ περιλαμβάνει αρχικά ςυλλογι ςθμαντικϊν ζργων τζχνθσ 

με κζμα το παιδί από το διαδίκτυο και ακολουκεί προβολι τουσ ςτθν τάξθ. Στθ ζβδομθ ωάςθ 

παρουςιάηεται το μελοποιθμζνο τραγοφδι με παράλλθλθ προβολι των ζργων τζχνθσ, με χριςθ ςχετικοφ 

λογιςμικοφ. Τζλοσ ακολουκεί θ ωάςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Τα παραγόμενα του ςεναρίου μποροφν να 

παρουςιαςτοφν και ςε μία ςχολικι εκδιλωςθ. 

 

Νομικοφ Χριςτίνα                                                                                                                                             

 «Θ ιδεατι πόλθ» Erasmus+KA2, 7o Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Δθμθτρίου: Αναηθτϊντασ αξίεσ και πολιτιςτικά 

ςτοιχεία του παρελκόντοσ για να οικοδομιςουμε το μζλλον 

Το 7ο Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Δθμθτρίου ςυμμετζχει ςτο διετζσ (2018-20) πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με 

τίτλο «Θ ιδεατι πόλθ». Το πρόγραμμα υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από Λταλία, Γαλλία και Γερμανία. Στθ πρϊτθ ωάςθ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν αναηθτοφν αξίεσ και πολιτιςτικά ςτοιχεία 

του παρελκόντοσ τα οποία  αξίηει να διατθρθκοφν και να αξιοποιθκοφν ςτθν πόλθ που ονειρεφονται να 

οικοδομιςουν. Ρροκειμζνου να εμπνευςτοφν οι μακθτζσ, υλοποιοφνται βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ 

και εκτόσ τθσ τάξθσ. Ρρογραμματίηονται επιςκζψεισ πεδίου ςε πολιτιςτικά μνθμεία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

που βοθκοφν ςτο να γνωρίςουν καλφτερα τθν ιςτορία, περπατοφν και παρατθροφν το περιβάλλον και τθ 

ηωι ςτθν πόλθ που ηουν, τον Άγιο Δθμιτριο και ςτθν Ακινα. Γνωρίηουν τισ ολυμπιακζσ αξίεσ και τα 

παραολυμπιακά ακλιματα, βιωματικά, ϊςτε να αντιλθωκοφν τισ δυςκολίεσ των ανκρϊπων με αναπθρία 

και να ςκεωτοφν πϊσ κα πρζπει να ςχεδιάηεται μία πόλθ που κα είναι προςβάςιμθ για όλουσ. Σταδιακά 

ανακαλφπτεται το νόθμα αξιϊν όπωσ θ αλλθλεγγφθ, ο ςεβαςμόσ ςτθ διαωορετικότθτα, θ ενςυναίςκθςθ, ο 

εκελοντιςμόσ. Στο μάκθμα τθσ μουςικισ μζςα από ακοφςματα και μουςικά όργανα του παρελκόντοσ 

γνωρίηουν τθ μουςικι παράδοςθ του τόπου μασ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ γειτονικοφσ λαοφσ. Στο 
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μάκθμα των εικαςτικϊν ωιλοτεχνοφν ευωάνταςτα ζργα αποτυπϊνοντασ τθν πόλθ των ονείρων τουσ με 

κακαρό περιβάλλον, με αξίεσ για μία καλφτερθ ηωι για όλουσ. Πλα τα παραπάνω τα κοινοποιοφν ςτουσ 

μακθτζσ των ςυνεργαηόμενων ςχολείων και διαμορωϊνουν το κοινό όραμά τουσ για τθν ιδεατι πόλθ του 

μζλλοντοσ. 

 

Νταμπακάκθσ Χριςτοσ                                                                                                                                                        

Θ τζχνθ ωσ δθμιουργία ςτο ςχολείο: Ο Κάρολοσ Κουν ςτο Κολλζγιο Ακθνϊν 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ του Κουν ςτο πλαίςιο 

τθσ διδαςκαλίασ του ςτο Κολλζγιο Ακθνϊν κακϊσ και τθσ επιρροισ που άςκθςε ςτουσ μακθτζσ του, αρκετοί 

εκ των οποίων αποτζλεςαν ςθμαντικοφσ εργάτεσ του κεάτρου, όπωσ επί παραδείγματι οι Χορν, 

Στεωανζλλθσ και Σολομόσ. Ειδικότερα, ο Κουν ωσ κακθγθτισ Αγγλικισ Φιλολογίασ και Γλϊςςασ ςτο 

Κολλζγιο Ακθνϊν (1930-1939) πρωτοεμωανίηεται ςκθνοκετικά με το ζργο «Το τζλοσ του ταξιδιοφ» του 

Σζριω και με μακθτζσ του από το Κολλζγιο παρουςίαςε ζργα του Αριςτοωάνθ (Πρνικεσ, Βάτραχοι, 

Ρλοφτοσ), του Ευριπίδθ (Κφκλωψ), του Φόλλα (Στάκθσ) και του Σαίξπθρ (Πνειρο Κερινισ Νυκτόσ, Τρικυμία). 

Οι «επαναςτατικζσ» για πολλοφσ και διόλου εραςιτεχνικζσ παραςτάςεισ με τουσ μακθτζσ του Κολλεγίου ςε 

ρόλουσ θκοποιϊν, αλλά και ςυνεργατϊν του Κουν ςτθν εκτζλεςθ των ςκθνογραωιϊν, των κοςτουμιϊν 

κ.λπ., αποτζλεςαν αντικείμενο ςυηιτθςθσ ανάμεςα ςτουσ κεατρόωιλουσ και τουσ επαΐοντεσ του χϊρου τθσ 

εποχισ εκείνθσ. Επιπροςκζτωσ, οι παραςτάςεισ αυτζσ λειτοφργθςαν αωενόσ ωσ κεμζλιο τθσ κεατρικισ- 

καλλιτεχνικισ παράδοςθσ του Κολλεγίου και αωετζρου ωσ προπομπόσ του Κεάτρου Τζχνθσ και τθσ όλθσ 

μετζπειτα ανεκτίμθτθσ πολιτιςτικισ προςωοράσ του Κουν. Σε οριςμζνεσ από τισ παραςτάςεισ ςυμμετείχε ο 

ίδιοσ ο Κουν, κακϊσ και άλλοι κακθγθτζσ, ενϊ ο όμιλοσ μακθτϊν που ιδρφκθκε από τον Κουν ονομάςτθκε 

Athens College Players, ο οποίοσ πλθν τθσ ςυμμετοχισ ςτισ παραςτάςεισ κζςπιςε τθ μθνιαία ανάγνωςθ 

ςφγχρονων αγγλικϊν και αμερικανικϊν κεατρικϊν ζργων. Χαρακτθριςτικι είναι και θ τοποκζτθςθ του 

Σολομοφ, ο οποίοσ ωσ μακθτισ του Κουν περιγράωει τθ μετάβαςθ από τισ αυτοςχζδιεσ παραςτάςεισ με 

ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ ωανταςίασ ςε εκείνεσ του ρεπερτορίου, οι οποίεσ δθμιουργοφςαν ςτουσ μακθτζσ 

τθν αίςκθςθ του κεατρικοφ factotum, ιτοι τθσ ςφνκετθσ ςυμμετοχισ ςτο κεατρικό γεγονόσ, και κατ’ 

επζκταςθ καλλιεργοφςαν τθν αγάπθ για το κζατρο εν γζνει. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναωζρει ο Σολομόσ «το 

Κολλζγιο βρικε τον Γκαίτε του και ο Κουν τθ Βαϊμάρθ του». 

 

Ντζρτθ Μαρία-Αγγελικι                                                                                                                     

ατςιςμόσ: κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ διαςτάςεισ 

Θ εργαςία πραγματεφεται τθν πολυςφνκετθ ζννοια του ρατςιςμοφ. Μία ζννοια με πολιτικζσ, κοινωνικζσ και 

ψυχολογικζσ εκωάνςεισ. Αρχικά, δίδεται το ςτίγμα τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα. Σε 

μια προςπάκεια εννοιολογικισ προςζγγιςθσ των ςτερεοτφπων και των προκαταλιψεων που «ανκοφν» ςτισ 

μζρεσ μασ, γίνεται αναωορά ςτισ επιμζρουσ μορωζσ ρατςιςμοφ, αναλφοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά που 

κακιςτοφν μια ςυμπεριωορά ρατςιςτικι. Στθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ αναλφονται διεξοδικά οι εξισ κεντρικοί 

άξονεσ: ατςιςμόσ και ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ατςιςμόσ και γυναίκεσ, ατςιςμόσ και άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ, ατςιςμόσ και ωτϊχεια, ατςιςμόσ και μετανάςτευςθ, Εκπαίδευςθ και ατςιςμόσ. 

Λδιαίτερθ ζμωαςθ δίνεται ςτθν παρουςία του ρατςιςμοφ ςτο πολυπολιτιςμικό ςχολικό περιβάλλον. Θ 

ςφγχρονθ πολυςφνκετθ ςχολικι πραγματικότθτα με τθν ειςροι προςωυγόπουλων και μεταναςτόπουλων 

ζχει ωσ ζρειςμα τθν πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθπροκειμζνου να ολοκλθρϊςει με επιτυχία τον ςκοπό τθσ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι προςανατολίηεται και θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ θ προϊκθςθ τθσ οποίασ 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων 

των μακθτϊν, τθσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ, κακϊσ και τθσ 
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ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ με επιμορωωτικά προγράμματα. Για 

τθν επιτυχι εωαρμογι τουσ προτείνεται θ υιοκζτθςθ του αντιρατςιςτικοφ μοντζλου. Θ ανάπτυξθ του 

αντιρατςιςτικοφ προτφπου ςτθν εκπαίδευςθ ζκεςε ωσ πρωταρχικό του ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του 

ρατςιςμοφ και τθσ εκμετάλλευςθσ διαωόρων κοινωνικϊν ομάδων, κακϊσ και τθν εωαρμογι μερολθπτικϊν 

πρακτικϊν. Για να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ, πρζπει να γίνουν αλλαγζσ ςτθ ςφςταςθ των 

Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι διακρίςεισ, οι προκαταλιψεισ και ο 

ρατςιςμόσ. Θ θκικι διάςταςθ του ρατςιςμοφ αγκαλιάηει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. Κάκε άνκρωποσ, 

ανεξάρτθτα από τθν παιδεία που ζλαβε και από τον πολιτιςμό ςτον οποίο ανατράωθκε, ζχει τθν ικανότθτα 

να αγαπά, να δθμιουργεί, να χαίρεται, να καυμάηει. Ο πραγματικά μεγάλοσ άνκρωποσ μακαίνει από τα 

προτεριματα των άλλων ενϊ ταυτόχρονα διατθρεί αλϊβθτθ τθ δικι του ταυτότθτα. 

 

 
Οικονομίδθσ Βαςίλειοσ, Τροφλθ Σοωία  

Επιςκζψεισ Nθπιαγωγείων ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ: Απόψεισ και πρακτικζσ νθπιαγωγϊν 
 
Θ επίςκεψθ ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ (μνθμεία, εκκλθςίεσ, μουςεία, πινακοκικεσ, ενυδρεία κ.ά.) ςυχνά 
εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτα Nθπιαγωγεία. Ωσ χϊρουσ πολιτιςμοφ εννοοφμε 
εκείνουσ που ζχουν μια ιδιαίτερθ πολιτιςμικι ταυτότθτα και προςωζρουν ανάλογα ερεκίςματα ςτουσ 
επιςκζπτεσ τουσ. Ωςτόςο, οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και τα ηθτιματα που προκφπτουν από τθ 
διοργάνωςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων δεν ζχουν μελετθκεί αρκετά. Σκοπόσ τθσ ζρευνάσ μασ είναι αωενόσ 
να εντοπιςτοφν οι πρακτικζσ που υιοκετοφν οι νθπιαγωγοί και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν κατά τθ 
διεξαγωγι αυτϊν των δραςτθριοτιτων και αωετζρου να προτακοφν νζεσ προςεγγίςεισ. Στο πλαίςιο αυτό, 
με ερευνθτικό εργαλείο ερωτθματολόγιο που περιλαμβάνει ανοικτζσ και κλειςτζσ ερωτιςεισ (τφπου Likert), 
διερευνοφμε τθν επαωι νθπιαγωγϊν τθσ Κριτθσ τόςο με χϊρουσ πολιτιςμοφ όςο και με 
μουςειοπαιδαγωγικζσ γνϊςεισ και δράςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, διερευνοφμε τα κριτιρια επιλογισ των 
νθπιαγωγϊν του δείγματοσ για τθν επίςκεψθ ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ, τισ απόψεισ τουσ για τθν προςωορά 
των επιςκζψεων αυτϊν ςτα παιδιά, τθ ςφνδεςθ των επιςκζψεων και δράςεων αυτϊν με το πρόγραμμα του 
Nθπιαγωγείου, τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που εωαρμόηουν, τισ ενζργειεσ που αναπτφςςουν κατά τθν 
προετοιμαςία, υλοποίθςθ και επεξεργαςία μιασ επίςκεψθσ ςε χϊρο πολιτιςμοφ κακϊσ και τισ δυςκολίεσ 
που αντιμετωπίηουν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ οδθγοφν ςε ενδιαωζροντα ευριματα για τισ 
ςχετικζσ απόψεισ και πρακτικζσ των νθπιαγωγϊν, οι οποίεσ ςυςχετίηονται με εκπαιδευτικά τουσ 
χαρακτθριςτικά. Με βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ διατυπϊνονται ερευνθτικζσ και παιδαγωγικζσ 
προτάςεισ με ςκοπό τθν ποςοτικι διεφρυνςθ και τθν ποιοτικι βελτίωςθ των επιςκζψεων Nθπιαγωγείων ςε 
χϊρουσ πολιτιςμοφ. 
 

Ραγγζ Τηζνθ, Λζκκα Αςπαςία, Ευαγγζλου Βαγγζλθσ  
Διερεφνθςθ τθσ χριςθσ Ψθωιακϊν Ραιχνιδιϊν ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

 
Τα ψθωιακά παιχνίδια είναι μια ςυχνά εμωανιηόμενθ δραςτθριότθτα των παιδιϊν ςτισ μζρεσ μασ. Ρολλά 
παιδιά χρθςιμοποιοφν ψθωιακά παιχνίδια ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ για να διαςκεδάςουν ι ακόμθ και για 
να επικοινωνιςουν. Αλλά θ εναςχόλθςθ των παιδιϊν με το ψθωιακό παιχνίδι, που εξελίςςεται ταχφτατα, 
εγκυμονεί και κινδφνουσ, όπωσ θ απομάκρυνςθ των παιδιϊν από άλλεσ κοινωνικζσ ι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, θ μείωςθ του χρόνου πραγματικισ χαλάρωςθσ και ξεκοφραςθσ, θ αποδοχι ςκθνϊν βίασ, θ 
εςωαλμζνθ εκτίμθςθ δυνάμεων και δυνατοτιτων και πολλά άλλα. Στο ςθμείο αυτό καλοφνται οι γονείσ και 
οι εκπαιδευτικοί να παίξουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν ενθμζρωςθ των παιδιϊν γφρω από τθ ςωςτι χριςθ 
των ψθωιακϊν παιχνιδιϊν όςο και ςτθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων τουσ. Στθν παροφςα ζρευνα 
εξετάηεται θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τα ψθωιακά παιχνίδια γενικά και ςε ςχζςθ με το ωφλο κάκε 
παιδιοφ. Για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ διερευνικθκε ζνα δείγμα 130 μακθτϊν Λυκείου θλικίασ 16-18 ετϊν 
κακϊσ και ζνα δείγμα 155 μακθτϊν Δθμοτικοφ Σχολείου θλικίασ 10-12 ετϊν από τθν πόλθ των Λωαννίνων το 
2017. Σφμωωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τα αγόρια αωιερϊνουν περιςςότερο χρόνο ςτθ χριςθ 
ψθωιακϊν παιχνιδιϊν, ενϊ θ ςτάςθ των γονζων ωάνθκε να είναι ουδζτερθ, όταν τα παιδιά τουσ παίηουν 
ψθωιακά παιχνίδια.  
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Ραλαιολόγου Ραναγιϊτα  

Εκπαίδευςθ και Λογοτεχνία 
 

Το διάβαςμα είναι για το μυαλό ό,τι θ γυμναςτικι για το ςϊμα, ςφμωωνα με τον  Άγγλο δοκιμιογράωο 
Joseph Addison. Ο ρόλοσ του βιβλίου και τθσ ανάγνωςθσ αποδεικνφεται καταλυτικόσ για τθν ολοκλιρωςθ 
του ανκρϊπου, για τθν κοινωνικι και επιςτθμονικι του ανζλιξθ, για τθν κοινωνικοποίθςι του, για τον 
εςωτερικό του αναςτοχαςμό, για τθ ςχζςθ του με τον εαυτό του και τουσ άλλουσ, για τθν αιςκθτικι του 
απόλαυςθ. Θ λογοτεχνία προςωζρει ςτον μακθτι τθ δυνατότθτα να αναπτφξει και να οξφνει τθν κριτικι και 
δθμιουργικι του ςκζψθ, αναηωογονεί και εμπλουτίηει τθ ωανταςία και τθν εωευρετικότθτά του, ςυμβάλλει 
ςτθν αιςκθτικι του καλλιζργεια και τον βοθκά ςτθν κατανόθςθ κειμζνων και ςτθν ζκωραςθ απόψεων και 
ιδεϊν, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ςυγκρότθςθ μιασ πολυδιάςτατθσ και δθμιουργικισ προςωπικότθτασ. 
Ραράλλθλα, μζςω του βιβλίου δοκιμάηονται τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ και ζτςι αναπτφςςεται θ 
ςυναιςκθματικι του νοθμοςφνθ. Θ αςτείρευτθ και πρωτότυπθ παιδικι ωανταςία χρειάηεται ζμπνευςθ για 
να αναπτυχκεί και λαβζσ για να κρατθκεί. όλοσ του δαςκάλου είναι μζςω τθσ λογοτεχνίασ να εμπλουτίςει 
και να διεγείρει τθν παιδικι ωανταςία. Θ λογοτεχνία, ωσ τζχνθ του λόγου, μπορεί να ςυνδυαςτεί με 
δραςτθριότθτεσ που αωοροφν και άλλεσ μορωζσ τζχνθσ, όπωσ τα εικαςτικά, το κζατρο, ο χορόσ και θ 
μουςικι. Ζτςι,  θ ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων γίνεται παιχνίδι και οι αναγνϊςτεσ-μακθτζσ μυοφνται 
ςτθ μαγεία τθσ μυκοπλαςίασ και διαςκεδάηουν δθμιουργικά, καλλιεργϊντασ, παράλλθλα με τθ ωανταςία 
τουσ, τθν ικανότθτά τουσ για δθμιουργικι γραωι και ρθτορικι. Συνεπϊσ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ δεν 
είναι μόνο να μεταλαμπαδεφει γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ του για τθ γραμματικι, τα μακθματικά και τισ άλλεσ 
επιςτιμεσ, αλλά και να μεταλαμπαδεφει αξίεσ και υγιείσ ςυνικειεσ - ςτάςεισ που κα «αγγίηουν» τα παιδιά 
και κα τα ςυντροωεφουν ςε όλθ τουσ τθ ηωι. Μια τζτοια ςυνικεια είναι και το διάβαςμα. 
 
 

Ραναγιωτοποφλου Μαρία  
Μακαίνοντασ τθν ιςτορία μζςα από τα αρχεία: Τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ  Νομοφ Ευρυτανίασ, ωσ 

κεματοωφλακασ του αρχειακοφ πλοφτου του νομοφ, και θ εκπαιδευτικι τουσ λειτουργία 
 

Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι να δειχκεί πϊσ μπορεί να ςυνδυαςτεί θ αρχειακι ζρευνα με ςτρατθγικζσ για 
τθν εκπαίδευςθ εντόσ του πλαιςίου τθσ τοπικισ κοινωνίασ, εν προκειμζνω του Ν. Ευρυτανίασ, των οποίων 
οι επιμζρουσ ςτόχοι ορίηονται αναλόγωσ με τθν κοινωνικι ομάδα ςτθν οποία απευκφνονται. Ωςτόςο, πριν 
από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των ςτρατθγικϊν αυτϊν, κρίνεται ςκόπιμο να παρουςιαςτεί το πλαίςιο 
λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ και τθν πλιρθ εναρμόνιςι τθσ με το νομοκετικό περίγραμμα που αωορά τθ 
λειτουργία των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ (ΓΑΚ) γενικϊσ. Αποτζλεςμα τθσ βαςικισ αρχειονομικισ 
λειτουργίασ των ΓΑΚ Ευρυτανίασ είναι θ ςυγκζντρωςθ ενόσ μεγάλου όγκου από τον αρχειακό πλοφτο του 
νομοφ, απαραίτθτο εωαλτιριο για τθ μελζτθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ ςε όλεσ τισ εκωάνςεισ τθσ. Θ αξιοποίθςθ 
του πλοφτου αυτοφ επιδιϊκεται μζςα από τθν εκπαιδευτικι μασ δράςθ. Οργανϊνουμε εκπαιδευτικά 
προγράμματα που απευκφνονται ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου, Γυμναςίου και Λυκείου. Με τισ 
επιςκζψεισ των μακθτϊν ςτο αρχείο και με τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με τουσ 
υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ επιδιϊκεται, ωσ τελικόσ ςτόχοσ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μια 
δθμιουργικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ γίγνεςκαι, όπωσ αυτό αναδφεται από τα αξιοποιοφμενα αρχειακά 
τεκμιρια. Και είναι ευτυχζσ αποτζλεςμα, όταν οι μακθτζσ –υπερπθδϊντασ ποικίλα ςτερεότυπα–  είναι ςε 
κζςθ να παρουςιάςουν ςτο ευρφτερο κοινό τθσ πόλθσ το αποτζλεςμα του ερευνθτικοφ τουσ μόχκου, 
ςυμμετζχοντασ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Με μοχλό τθν ενεργό αυτι παρουςία των μακθτϊν 
αναπτφςςεται θ εκπαιδευτικι ςτρατθγικι μασ θ οποία απευκφνεται ςτο ςφνολο των πολιτϊν τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, αποςκοπϊντασ ςτθ διάχυςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ ςτο ευρφτερο κοινό, ςτθ διατιρθςθ τθσ 
μνιμθσ αλλά και ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν ιςτορικι τεκμθρίωςθ. Εμπλουτίηεται με αυτόν 
τον τρόπο, χάρθ και ςτθ ςυνεργαςία μασ με άλλουσ τοπικοφσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ ωορείσ, θ 
πολιτιςτικι ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ με ζμωαςθ ςτθν παλαιότερθ και ςφγχρονθ ιςτορία τθσ. 
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Ραναγιωτοποφλου Ευδοκία  
Το ςτρατθγικό μάνατημεντ ςε ζναν ςφγχρονο οργανιςμό όπωσ θ ςχολικι μονάδα 

 
Θ παροφςα ανακοίνωςθ ζχει ωσ κζμα το ςτρατθγικό μάνατημεντ ςε ζναν ςφγχρονο οργανιςμό όπωσ θ 
ςχολικι μονάδα, κζμα εξαιρετικά ςφγχρονο και ενδιαωζρον για όςουσ αςχολοφνται με τθ διοίκθςθ και όχι 
μόνο. Κατ’ επζκταςθ, θ γενικι επιςκόπθςθ του κζματοσ ζχει πολλαπλι χρθςιμότθτα και θ εναςχόλθςι μου 
με αυτό πολλαπλά οωζλθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αωοφ μελζτθςα τθ ςχετικι βιβλιογραωία, προςπάκθςα 
να προςεγγίςω το ςτρατθγικό μάνατημεντ και να αναδείξω τθν τεράςτια ςθμαςία που ζχει για τουσ 
οργανιςμοφσ και δθ για μια ςχολικι μονάδα. Ο όροσ ςφγχρονοσ, που δεν είναι τυχαίοσ, περιγράωει τισ 
ςυνκικεσ τθσ εποχισ που διανφουμε, ςυνκικεσ εξαιρετικά ρευςτζσ που δεν είναι δυνατόν  να 
προβλεωκοφν πάντα με επιτυχία, και τονίηει ακόμθ περιςςότερο τθν αδιριτθ ανάγκθ για φπαρξθ του 
ςτρατθγικοφ μάνατημεντ. Σε αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ο ρόλοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι 
κακοριςτικόσ για τθν επιτυχία του οργανιςμοφ και, για αυτόν τον λόγο, κεωρείται ςθμαντικόσ ςτο πλαίςιο 
του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ τόςο από τθν πλευρά του προςωπικοφ όςο και από τθν πλευρά του μάνατηερ. 
Σε αυτό το πλαίςιο, γίνεται μια προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ κακϊσ 
και των διαδικαςιϊν που το απαρτίηουν –όπωσ ο ςχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ, θ οργάνωςθ ενόσ 
ςφγχρονου οργανιςμοφ, θ ανάπτυξθ ανκρϊπινων πόρων, θ ανάγκθ φπαρξθσ ςωςτισ θγεςίασ, θ εξαιρετικι 
ςθμαςία τθσ παρακίνθςθσ ςτον χϊρο του ςχολείου, θ κακοριςτικι διαδικαςία τθσ λιψθσ αποωάςεων και ο 
ζλεγχοσ ωσ μια διαδικαςία όχι τόςο ελεγκτικι όςο ανατροωοδοτικι και κατ’ επζκταςθ απαραίτθτθ για τθν 
προςαρμογι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ– διαδικαςίεσ που αναλφονται ςτο μζτρο του 
δυνατοφ. Καταλιγουμε ότι όςο θ τεχνολογία κα αναπτφςςεται και όςο οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ και 
πολιτικζσ ςυνκικεσ κα αλλάηουν με ραγδαίο ρυκμό τόςο πιο απαραίτθτοσ κα κακίςταται ο ρόλοσ του 
ςτρατθγικοφ μάνατημεντ για τουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ. 
 
 
 
 

    Ραναγουλοποφλου Καλλιρρόθ  
Εωαρμογι του μάρκετινγκ υπθρεςιϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία  

και θ ςυμβολι του για ζνα αποτελεςματικότερο ςχολείο 
 

Το κζμα τθσ προωορικισ ανακοίνωςθσ αναωζρεται ςτθν Eωαρμογι του μάρκετινγκ υπθρεςιϊν ςτα 
Δθμοτικά Σχολεία και ςτθ ςυμβολι του για ζνα αποτελεςματικότερο ςχολείο. Αρχικά, κα γίνει αναωορά ςε 
βαςικζσ ζννοιεσ του μάρκετινγκ, όπωσ οι: τι είναι μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ υπθρεςιϊν και τα εργαλεία 
του, το μίγμα μάρκετινγκ κακϊσ και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ. Θ προςζγγιςθ του κζματοσ κα διεξαχκεί 
αωενόσ με κεωρθτικι ανάλυςθ βαςιςμζνθ ςε ελλθνόγλωςςθ και ξενόγλωςςθ βιβλιογραωία και αωετζρου 
με παρουςίαςθ, μζςω ςτατιςτικϊν πινάκων, ερευνθτικισ εργαςίασ (προςωπικι διπλωματικι εργαςία) που 
βαςίςτθκε ςε ποςοτικι ζρευνα μζςω ερωτθματολογίου ςε διάωορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Τζλοσ, κα 
παρουςιαςτεί θ υλοποίθςθ προγράμματοσ μάρκετινγκ ενόσ εκπαιδευτθρίου μζςω τθσ δθμιουργίασ 
ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο. Θ ζρευνα αποτυπϊνει τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για το 
μάρκετινγκ, για τθν εωαρμογι των αρχϊν του μάρκετινγκ ςτθν πράξθ και για το αν τελικά το μάρκετινγκ 
ςυμβάλλει ςε ζνα αποτελεςματικότερο ςχολείο. Επιμζρουσ ςτόχοι είναι θ ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ 
κατάςτρωςθσ ςχεδίων μάρκετινγκ για εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, θ περιγραωι βαςικϊν αρχϊν ζρευνασ 
αγοράσ, θ περιγραωι του ρόλου και του ςτόχου του μίγματοσ μάρκετινγκ κακϊσ και θ καταγραωι τθσ 
ποιότθτασ και τθσ αξίασ τθσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ μάρκετινγκ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ τθσ 
χρθςιμότθτασ του μάρκετινγκ και του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ και ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των χρθςτϊν τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ. Άλλωςτε, κίνθτρα, αξίεσ και ςτάςεισ επθρεάηουν τθν απόδοςθ του ςυντελοφμενου ζργου, 
εωόςον τα εκπαιδευτικά ιδρφματα λειτουργοφν υπό το πρίςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςυλλογικϊν 
ενεργειϊν και μζςω του ςυντονιςμοφ διαωορετικϊν ατόμων και  διαωορετικϊν ρόλων. Τζλοσ, θ ωιλοςοωία 
του μάρκετινγκ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει καινοτόμεσ μεκόδουσ διοίκθςθσ, διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 
και να αναβακμίςει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. 
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Ρανοποφλου Χαρίκλεια  

Από τθ Δφςθ ςτθν Ανατολι κι από τον Βορά ςτον Νότο: 
Erasmus+, eTwinning και ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα 

 
Θ δυναμικι ειςχϊρθςθ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα και θ 
ςθμαντικι τουσ ςυμβολι ςτθν αλλαγι του τοπίου ςτθν ςχολικι κοινότθτα. Θ προςτικζμενθ αξία: 
- το πολυπολυτιςμικό αγακό 
- μακθτζσ 
- εκπαιδευτικοί 
- ευρφτερθ τοπικι κοινωνία 
- διεκνισ εκπαιδευτικι κοινότθτα 
Τεκμθρίωςθ 
 
 

Ραντάκθ Ζλενα, Λουλοφκογλου Νανά  
Αλωαβθτάρια εν δράςει 

 
Θ ειςιγθςθ εντάςςεται ςτθ κεματικι «Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων» και 
παρουςιάηει δράςεισ για τθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του ςχολείου μασ ωσ 
ανοιχτι δθμιουργικι κοινότθτα μάκθςθσ. Με αωορμι τον 5ο μακθτικό διαγωνιςμό του ΕΚΕΔΛΣΥ οι 
εκπαιδευτικοί με τουσ μακθτζσ των Γ1 και Δ2 τάξεων του ςχολείου υλοποίθςαν το 2018 το πρόγραμμα 
«Αλωαβθτάρια εν δράςει». Μορωωτικοί ςτόχοι και αρχζσ του προγράμματοσ ιταν τα ακόλουκα: 
Γνωρίηοντασ και Κατανοϊντασ (με βάςθ τισ εμπειρίεσ), Διερευνϊντασ, Επικοινωνϊντασ και Συνδζοντασ, 
Βαςικοί ςτόχοι του Νζου Σχολείου. Κεντρικι επιδίωξθ του προγράμματοσ ιταν θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν 
και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, θ οποία –ςφμωωνα και με τον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ για 
τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (2011)– ςυμβάλλει ςτθν υιοκζτθςθ κετικϊν 
ςτάςεων απζναντι ςτο ςχολείο, όπωσ θ κινθτοποίθςθ του μακθτι, θ υπευκυνότθτα, θ δζςμευςθ, θ 
εμπλοκι, θ παρουςία και οι ςυνικειεσ μελζτθσ. Με βάςθ το ανωτζρω πλαίςιο αναπτφχκθκαν ποικίλεσ 
δθμιουργικζσ, παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ δράςεισ που εςτιάηουν ςτθν ζνταξθ των μακθτϊν, ςτθν 
αξιοποίθςθ των εμπειριϊν τουσ, ςτον διάλογο και τθ ςυμμετοχι κακϊσ και ςτθ ςφνδεςθ των χϊρων και των 
χρόνων τθσ ςχολικισ ηωισ ςε ζνα ανοικτό, ευζλικτο, ςυμμετοχικό περιβάλλον μάκθςθσ. Οι δράςεισ 
υλοποιικθκαν με βιωματικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ τθ διακεματικι προςζγγιςθ με τθ μζκοδο 
project. Οι μακθτζσ, αωοφ ερεφνθςαν τα αλωαβθτάρια του προθγοφμενου αιϊνα και ιρκαν ςε επαωι με 
τα αλωαβθτάρια που διδάχκθκαν οι γονείσ και οι παπποφδεσ τουσ, προςζγγιςαν το αξιακό ςφςτθμα εκείνθσ 
τθσ εποχισ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτα επίςθμα γλωςςικά εγχειρίδια. Τα αλωαβθτάρια ερευνικθκαν 
μζςα από διάωορεσ οπτικζσ: μζςα από τα κείμενά τουσ, τθν εικονογράωθςθ, τα εξϊωυλλα, με ζρευνα 
ςτουσ γονείσ και παπποφδεσ των μακθτϊν αλλά και ςε εκπαιδευτικοφσ που τα δίδαξαν. Θ δθμιουργία 
βίντεο, όπου οι μακθτζσ γίνονται οι πρωταγωνιςτζσ των αλωαβθτάριων, ςυνζδεςε το παρελκόν με το 
παρόν και κζρδιςε βραβείο του ΕΚΕΔΛΣΥ. Οι δράςεισ διάχυςθσ ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του 
«ανικειν» ςε μια κοινότθτα. 
 
 

Ραντίδου Γεωργία, Σωτθροποφλου Σταυροφλα  
“I take words from anywhere” 
«Ραίρνω λζξεισ από παντοφ» 

لمات آخذ  كان أي من ك  م
 

Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ προτείνεται να δοκιμαςτεί ςε μικτζσ, ωσ προσ τθν καταγωγι, ομάδεσ 
μακθτϊν/τριϊν ςχολείων ςτα οποία λειτουργοφν τάξεισ υποδοχισ. Κεντρικόσ άξονασ ιταν το επίτευγμα τθσ 
Amineh, ζωθβθσ προςωυγοποφλασ, θ οποία βραβεφκθκε ςτθν Αγγλία για τθν ποιθτικι τθσ δθμιουργία και 
λειτουργεί ωσ ηωντανό παράδειγμα αγωνιηόμενου ανκρϊπου που μιλά για τθν εμπειρία του, εξωτερικεφει 
τον πόνο του για τθν απϊλεια τθσ πατρίδασ και κάνει τόςθ αίςκθςθ, ϊςτε να διακρικεί και να βραβευκεί. 
Το ςχζδιο αυτό κεωρθτικά βαςίηεται ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ για τθ μάκθςθ και ςτθν 
εργαςιοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ εμπλζκει τουσ μακθτζσ/-ιτριεσ ςε δραςτθριότθτεσ 
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που ςχετίηονται άμεςα με τθν προςωυγικι εμπειρία και τουσ ενδυναμϊνει ςτθν προςπάκειά τουσ να 
ενταχκοφν και να αλλθλεπιδράςουν με τουσ αλλόγλωςςουσ ςυμμακθτζσ τουσ, με τουσ οποίουσ καλοφνται 
να ςυνεργαςτοφν ςτθν εκπόνθςθ ενόσ κοινοφ ζργου και να βρουν κϊδικεσ να επικοινωνιςουν, 
αξιοποιϊντασ όλουσ τουσ διακζςιμουσ ςθμειωτικοφσ πόρουσ και τρόπουσ. Θ επαωι με ποικίλεσ μορωζσ 
τζχνθσ και θ δθμιουργία (κατ’ επιλογι) εντόσ ενόσ πλαιςίου αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ με τουσ 
ςυμμακθτζσ/-ιτριεσ, θ υπζρβαςθ των περιοριςμϊν που κζτει θ γλϊςςα κακϊσ επιςτρατεφονται 
διαωορετικοί κϊδικεσ κάκε ωορά, θ εικόνα, ο ιχοσ, θ λζξθ ςε διάωορεσ γλϊςςεσ ςυντελοφν αωενόσ ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ του ςυνανικειν και τθσ αξίασ του πολιτιςμικοφ κεωαλαίου που ωζρουν οι μακθτζσ 
αυτοί ωσ κοινωνικϊσ δρϊντα υποκείμενα και αωετζρου  ςτθν προϊκθςθ τθσ μακθςιακισ αυτονομίασ τουσ, 
κακϊσ και ςτθ καλλιζργεια ποικίλων γραμματιςμϊν και τθ πολυγλωςςικι επίγνωςθ. Εξάλλου, θ επιλογι 
ενόσ μοντζλου διδαςκαλίασ ςφμωωνα με το οποίο ςυςτθματικά αγνοείται θ γλωςςικι και πολιτιςμικι 
ςκευι των μακθτϊν/τριϊν και προβάλλεται επιτακτικά θ ανάγκθ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ 
υποδοχισ και θ υιοκζτθςθ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ ναρκοκετεί τθν όποια καλι διάκεςθ εκ μζρουσ των 
προςωυγόπουλων να προχωριςουν μακθςιακά, κακϊσ αντιλαμβάνονται τθν αντιμετϊπιςι τουσ ωσ 
«ελλειμματικϊν» και ενδεχομζνωσ τθν επιβάρυνςι τουσ με εκνικά και πολιτιςμικά ςτερεότυπα. 

 
 
 

Ραντελοποφλου Κατερίνα, Βλάχου Ελιςάβετ, Μθτροποφλου Φωτεινι, Μάνεςθσ Νικόλαοσ 
Αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ ςυχνότθτα και τισ αιτίεσ των μεταξφ τουσ ςυγκροφςεων 

 
Οι ςυγκροφςεισ είναι ζνα αναπόωευκτο ωαινόμενο που εμωανίηεται όταν οι άνκρωποι καλοφνται να 
ςυνυπάρξουν. Για πολλοφσ ερευνθτζσ κρίνεται απαραίτθτο, ϊςτε να ςθμειωκεί ανάπτυξθ αλλά και να 
επιτευχκοφν ςτόχοι ςε ζναν οργανιςμό. Το ςχολείο είναι ζνασ κοινωνικόσ οργανιςμόσ, ςτον οποίο πολλοί 
άνκρωποι ςυνυπάρχουν και ςυνεργάηονται. Επομζνωσ, είναι πολφ πικανό να εμωανιςτοφν διαωωνίεσ, 
ανταγωνιςτικζσ τάςεισ και ςυγκροφςεισ. Υπάρχουν διάωοροι τφποι ςυγκροφςεων, οι οποίοι 
διαωοροποιοφνται ανάλογα με τθν ζνταςθ, τθ ωφςθ, τα αποτελζςματα αλλά και το επίπεδο ςτο οποίο 
εμωανίηονται, όμωσ θ απόρροια τθσ εκάςτοτε ςφγκρουςθσ εξαρτάται από τθ διαχείριςι τθσ. Οι ζρευνεσ 
δείχνουν πωσ για να είναι επιτυχισ αυτι θ διαχείριςθ, πρζπει να εντοπιςτεί θ πθγι τθσ ςφγκρουςθσ. Θ 
αναγνϊριςθ των αιτιϊν των ςυγκροφςεων κρίνεται μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τθν επίλυςι τουσ, κακϊσ μια 
ςφγκρουςθ μπορεί να προκλικθκε από περιςςότερεσ τθσ μιασ αιτίεσ, άλλεσ από τισ οποίεσ ςχετίηονται με το 
ίδιο το άτομο και άλλεσ με τον οργανιςμό ςτον οποίο ςυμμετζχει. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να 
διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τισ αιτίεσ των μεταξφ τουσ ςυγκροφςεων. Στθν 
ζρευνα ςυμμετείχαν 190 εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των ειδικοτιτων, που 
εργάηονταν το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ ςτθν Αχαΐα. Τα ευριματα ζδειξαν πωσ θ αντιπαράκεςθ μεταξφ 
των διαωορετικϊν ομάδων, θ ανεπάρκεια πόρων αλλά και θ ςφγκρουςθ ρόλων είναι οι ςυχνότερεσ αιτίεσ 
ςυγκροφςεων κατά τθν άποψθ των εκπαιδευτικϊν. Θ αναγνϊριςθ των αιτιϊν των ςυγκροφςεων αποτελεί 
κομβικό ηιτθμα για τθ διαχείριςθ και τθν τελικι επίλυςι τουσ, ηιτθμα το οποίο αωορά και τον χϊρο του 
ςχολείου, εωόςον ζχει αντίκτυπο ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν που το αποτελοφν αλλά και ςτθν ομαλι 
λειτουργία του. 
 
 

 
Ραπαβαςιλείου Γιάννθσ, Κωςτοφλασ Αχιλλζασ  

Καροφτθ Λςαβζλλα-Διμθτρα, Gulsah Aksoy 
 ΕNtrepreneurial GAmes for Growing Europeans - EN.GA.G.E 

 
Το Αναπτυξιακό Κζντρο Κεςςαλίασ (ΑΚΕΚ) ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ςχζδιο με τίτλο «ΕNtrepreneurial 
GAmes for Growing Europeans - EN.GA.G.E» που χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ςχζδιο EN.GA.G.E ςτθρίηεται ςτθ ςφμπραξθ εκνικϊν διπλϊν ςυνεργαςιϊν που 
απαρτίηονται από ζνα δευτεροβάκμιο ςχολείο και ζναν ςυνεργάτθ τεχνικισ γνϊςθσ από τισ χϊρεσ Λταλία, 
ουμανία, Ελλάδα και Γαλλία. Εκτόσ του ΑΚΕΚ και του Μουςικοφ Σχολείου Τρικάλων ςτο εν λόγω ςχζδιο 
ςυμμετζχουν ωσ εταίροι το European Grants International Academy SRL, το Instituto Comprensivo Statate 
Panicale, το Universitatea Din Pitesti, το Palatul Copiilor Pitesti το Conservatoire National des Arts et Métiers 
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des Pays-de-la-Loire και το Lycée René Couzinet. Ο κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ και 
ενίςχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ, μζςα από τθν εμπλοκι εκπαιδευτικϊν 
και μακθτϊν ςτον ςχεδιαςμό και τθν πιλοτικι εωαρμογι νζων ψθωιακϊν παιχνιδιϊν. Το ΑΚΕΚ μαηί με τθν 
EGINA είναι οι υπεφκυνοι εταίροι για τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ δφο τριςδιάςτατων θλεκτρονικϊν 
παιχνιδιϊν εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Το πρϊτο παιχνίδι απευκφνεται ςε παιδιά 8-12 ετϊν, ενϊ το δεφτερο 
απευκφνεται ςε παιδιά 12-15 ετϊν. Κφριοσ ςκοπόσ και των δφο παιχνιδιϊν είναι θ εκπαίδευςθ και θ 
ειςαγωγι των παιδιϊν ςε βαςικζσ ζννοιεσ επιχειρθματικότθτασ και ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ.  
 
 
 

Ραπαγεωργίου Αικατερίνθ  
H ταυτότθτα των ζμωυλων διαωορϊν:  

H ανδρικι ταυτότθτα μζςα από παιδικά λογοτεχνικά βιβλία 
 

Στθν παροφςα εργαςία εξετάηονται οι αναπαραςτάςεισ του ανδρικοφ ωφλου μζςα από λογοτεχνικά βιβλία 
για παιδιά. Για αυτόν τον ςκοπό επιλζχκθκαν λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά Ελλινων και ξζνων 
ςυγγραωζων με κριτιρια αωενόσ τθ μικρι ζκταςι τουσ και τθν ποιότθτα τθσ γραωισ και αωετζρου τθν 
ποικιλομορωία των χαρακτιρων των θρϊων και τθν φπαρξθ αγορίςτικων τφπων, με ζμωαςθ ςτισ νζεσ 
κατθγορίεσ τφπων αγοριϊν. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ 
Rosenblatt χρθςιμοποιεί τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ και τθσ μεκόδου 
project. Κοντολογίσ, προτείνεται ζνα διδακτικό ςχζδιο που περιλαμβάνει μελζτθ λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτθ 
ςχολικι τάξθ, ςτα οποία αναδεικνφονται οι αγορίςτικοι και ανδρικοί λογοτεχνικοί χαρακτιρεσ ωσ προσ τα 
χαρακτθριςτικά τουσ, ςυμπεριωορζσ, ζμωυλεσ ιδιαιτερότθτεσ, ιςτορικο-κοινωνικζσ καταςκευζσ, νεοτερικά 
πρότυπα κ.λπ. Χωρίηεται ςε τρεισ ωάςεισ: προ τθσ εωαρμογισ, κατά τθν εωαρμογι και μετά τθν εωαρμογι 
του προγράμματοσ ανάγνωςθσ / ερμθνείασ - ςυηιτθςθσ των λογοτεχνικϊν βιβλίων. Στα αποτελζςματα 
καταγράωεται τυχόν αλλαγι απόψεων και ςτάςεων των παιδιϊν ωσ προσ τθν εικόνα του άντρα και τθ 
ςυνθγορία του ωφλου. 
 

 
Ραπαδθμθτρίου Γιϊτα, Κωςταρισ Χριςτόωοροσ, Μάμμοσ Κωνςταντίνοσ  
Ζνα Ρρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 για τισ Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ 

Μελζτθ περίπτωςθσ ςε δευτεροβάκμιο ςχολείο με εςτίαςθ ςε κζματα διάχυςθσ 
 

Τα τελευταία χρόνια ςτο ςχολείο μασ αναπτφςςεται προβλθματιςμόσ για το πϊσ μποροφμε να 
ςυγκεράςουμε τθ διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία με παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ κακϊσ και για το 
πϊσ μποροφμε να διαχειριςτοφμε καλφτερα τάξεισ ςυνεκπαίδευςθσ με ανομοιογενζσ μακθτικό δυναμικό 
και να καλλιεργιςουμε ςτουσ μακθτζσ μασ ςτάςεισ, όπωσ το ςυνεργατικό πνεφμα, ο ςεβαςμόσ ςτθ 
διαωορετικότθτα και θ πίςτθ ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν. Οι προβλθματιςμοί μασ οξφνονται από τθ 
διαπίςτωςθ ότι τα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των μακθτϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΕΑΕ) που ωοιτοφν ςτα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Για τα κζματα αυτά 
οι κακθγθτζσ μασ αναηιτθςαν ουςιαςτικι επιμόρωωςθ ςε κζματα κεωρίασ και πρακτικισ, κεωρϊντασ 
ςθμαντικι τθν απόκτθςθ προςωπικισ εμπειρίασ από όςα υλοποιοφνται ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ςχετικά με τα: 
- είδθ και διαςτάςεισ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν 
- χριςθ ΤΡΕ για διδαςκαλία μακθτϊν με ΕΕΑ 
- νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν παραδοςιακι μεκοδολογία 
- εμβάκυνςθ ςε παιδαγωγικζσ πρακτικζσ, όπωσ θ διαωοροποιθμζνθ διδαςκαλία, με ςτόχο τθν καλλιζργεια 
τθσ ιδιαίτερθσ δυναμικισ των μακθτϊν με ΕΕΑ, τισ αναγκαίεσ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τάξθσ και τθ 
δθμιουργία κετικοφ εκπαιδευτικοφ κλίματοσ 
- εξοικείωςθ με τρόπουσ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν, όπωσ τα πολφ αποτελεςματικά για παιδιά με 
ςυναιςκθματικά και μακθςιακά προβλιματα εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Με αυτι τθν οπτικι, ςυμμετείχαμε ςε ζνα ςχζδιο κινθτικότθτασ Erasmus+ KA1 με ανάλογο περιεχόμενο, το 
οποίο και παρουςιάηουμε εδϊ. Το ςχζδιό μασ ολοκλθρϊκθκε με πολφ καλά αποτελζςματα για τθ ςχολικι 
μασ κοινότθτα. Κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςχεδίου μασ μεγάλθ ςθμαςία 
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δϊςαμε ςτθ διάχυςι του –άλλωςτε το ςχολείο μασ ζχει παράδοςθ ςε κζματα διάχυςθσ από προθγοφμενεσ 
δράςεισ– ενδοςχολικά αλλά και εκτόσ ςχολείου. Σε αυτζσ τισ δράςεισ διάχυςθσ προσ αντίςτοιχεσ ομάδεσ-
ςτόχουσ αωιερϊνεται το 2ο μζροσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ. 
 
 
 

Ραπαδθμθτρίου Σοωία, Λιοναράκθσ Αντϊνθσ, Μανοφςου Ευαγγελία  
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατωόρμασ υποςτιριξθσ ωοιτθτϊν ςτο Ελλθνικό Ανοικτό 

Ρανεπιςτιμιο 
 

Θ βιβλιογραωικι διερεφνθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων αναωορικά με τα διακζςιμα μοντζλα 
υποςτιριξθσ ωοιτθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και θ 
ςυγκζντρωςθ καλϊν πρακτικϊν από τθ διεκνι εμπειρία οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ 
υποςτιριξθσ των ενιλικων ωοιτθτϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου. Στθν ειςιγθςθ  
παρουςιάηονται ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατωόρμασ υποςτιριξθσ ωοιτθτϊν εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ «ΡΕΝΕ 
ΕΑΡ 2016» με τίτλο «Σφςτθμα ακαδθμαϊκισ υποςτιριξθσ ωοιτθτϊν τριτοβάκμιασ ανοικτισ και εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ» του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου. Αρχικά παρουςιάηονται τα 
αποτελζςματα βιβλιογραωικϊν και εμπειρικϊν μελετϊν για τθν αναγκαιότθτα ςυςτθματικισ και 
πολφπλευρθσ υποςτιριξθσ των ωοιτθτϊν που ςπουδάηουν ςε ζνα ίδρυμα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
κακϊσ και θ χαρτογράωθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τουσ.  Θ ςυνδυαςτικι μελζτθ τουσ διαμορωϊνει 
τουσ επιμζρουσ άξονεσ τθσ υποςτιριξθσ ςτθ διαδικτυακι πλατωόρμα, οι οποίοι αναπτφςςονται ςτισ εξισ 
ενότθτεσ: ειςαγωγι ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ, οργάνωςθ μελζτθσ, ακαδθμαϊκι γραωι, εκπόνθςθ 
διπλωματικισ εργαςίασ, ψθωιακά εργαλεία, ψυχολογικι υποςτιριξθ, κοινότθτα και ςυνεργατικι μάκθςθ. 
Θ πλατωόρμα ςυγκεντρϊνει πλοφςιο ψθωιακό και οπτικοακαουςτικό υλικό οργανωμζνο ςτισ επτά 
προαναωερκείςεσ διαωορετικζσ ενότθτεσ με ςτόχο τθν εξοικείωςθ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι των 
ωοιτθτϊν ςτισ ςπουδζσ τουσ με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ μάκθςθσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό 
Ρανεπιςτιμιο. 
 
 
 

Ραπαδθμθτρίου Σοωία, Βαλςαμίδου Λίνα  
Εκπαίδευςθ ςτθν Επικοινωνία ςτο ςχολείο του 21ου αιϊνα: Μακθτικζσ Δθμιουργίεσ για τον διαγωνιςμό 

 «40 χρόνια Εκπαιδευτικι αδιοτθλεόραςθ» 
 
Το πεδίο «Communication Education - Εκπαίδευςθ ςτθν Επικοινωνία» αποτελεί ζνα διακριτό επιςτθμονικό 
πεδίο που ζχει ςυγκροτθκεί από τθ ςφγκλιςθ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ και των Μζςων με τισ 
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, ενϊ οι ιςτορικζσ του ρίηεσ βρίςκονται ςτθν κλαςικι παράδοςθ για τθ μελζτθ και τθ 
διδαςκαλία των ρθτορικϊν ςτρατθγικϊν των αρχαίων Ελλινων και  ωμαίων. Τόςο θ Εκπαίδευςθ ςτθν 
Επικοινωνία όςο και ο «απόγονόσ» τθσ, θ Εκπαίδευςθ για τον Γραμματιςμό ςτα Μζςα, κεωροφνται πλζον 
κεντρικισ ςθμαςίασ αωενόσ για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ του ατόμου και αωετζρου για τθ βελτίωςθ 
του εκπαιδευτικοφ εγχειριματοσ αλλά και για τθν ενεργι πολιτότθτα. Θ ςυνεχισ ζκκεςθ των 
μακθτϊν/τριϊν του 21ου αιϊνα ςτα ψθωιακά Μζςα εντόσ και εκτόσ ςχολείου αναδεικνφει τθν 
αναγκαιότθτα να αξιοποιθκοφν τα Μζςα επικοινωνίασ ςτθν τάξθ του ςφγχρονου ςχολείου μζςα από τθ 
δθμιουργία  ελκυςτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και δθμιουργίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των 
παιδιϊν. Θ παροφςα εργαςία ςυνδυάηει τισ κεωρίεσ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Επικοινωνία και του 
Γραμματιςμοφ ςτα Μζςα με παραδείγματα ψθωιακϊν και οπτικοακουςτικϊν δθμιουργιϊν των ςχολείων 
μζςω των εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ Εκπαιδευτικισ αδιοτθλεόραςθσ, που αωοροφν τον διαγωνιςμό «40 
χρόνια Εκπαιδευτικι αδιοτθλεόραςθ».  
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Ραπαδόπουλοσ Σταφροσ  

Θ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτα Δωδεκάνθςα τθν περίοδο τθσ Λταλοκρατίασ (1923-1937) μζςω 
του Νεοελλθνικοφ Αναγνωςματάριου τθσ Εϋ τάξεωσ 

 
Θ ιταλικι κυριαρχία ςτα Δωδεκάνθςα θ οποία ξεκίνθςε το 1912 είχε από τθν αρχι ςτόχο τθ μονιμότθτα 
κτιςεωσ του νθςιωτικοφ ςυμπλζγματοσ. Οι Λταλοί εωάρμοςαν ςτα 30 ζτθ που διιρκεςε θ κατοχι των 
νθςιϊν μια εκπαιδευτικι πολιτικι που διακρινόταν για τθ ςυνζπεια και τθ ςυνζχεια υλοποίθςθσ αυτοφ του 
ςτόχου. Ζνασ από τουσ κφριουσ τομείσ όπου επενζβθςαν και χάραξαν τθ δικι τουσ πολιτικι, τθν πολιτικι 
του εξιταλιςμοφ, ιταν ο τομζασ τθσ παιδείασ. Θ καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ μζςω τθσ παιδείασ από 
τθν πλευρά των Ελλινων αποτελοφςε ζναν ςθμαντικό παράγοντα αντίςταςθσ ςτα ιταλικά ςχζδια. Στθν 
ειςιγθςι μασ παρουςιάηουμε για πρϊτθ ωορά ζνα ςθμαντικό πρωτογενζσ υλικό: «Το Νεοελλθνικόν 
Αναγνωςματάριον τθσ Εϋ τάξεωσ του δθμοτικοφ ςχολείου», βιβλίο που εκδόκθκε ςτθ όδο το 1930. Το 
ςυγκεκριμζνο βιβλίο ιταν το ςχολικό εγχειρίδιο για το γλωςςικό μάκθμα για περιςςότερο από μια 
δεκαετία. Ραρουςιάηουμε τισ ενότθτεσ, τθν εικονογράωθςθ και το γλωςςικό φωοσ του, ςυγκρίνοντάσ το 
τόςο με το αντίςτοιχο εγχειρίδιο που διδάςκονταν τα παιδιά ςτθν Ελλάδα τθν ίδια χρονικι περίοδο όςο και 
με το εγχειρίδιο που διδάςκονταν τα παιδιά τθσ Δωδεκανιςου μετά το 1937, όταν απαγορεφτθκε εντελϊσ θ 
διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  Στθ ςυγκριτικι αυτι μελζτθ αναδεικνφουμε τισ διαωορζσ και τισ 
ομοιότθτεσ αυτϊν των βιβλίων, αναλφοντασ παράλλθλα και το ποφ οωείλονται. Επίςθσ, αναδεικνφουμε τον 
πρωταγωνιςτικό ρόλο τθσ παιδείασ και των Ελλινων εκπαιδευτικϊν, ωσ τροχοπζδθ ςτα ςχζδια εξιταλιςμοφ 
τθσ Δωδεκανιςου.  
 
 
 

Ραπαδόπουλοσ Σταφροσ  
Θ αξιοποίθςθ του Λςτορικοφ Μυκιςτοριματοσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ Διακεματικι ςφνδεςθ Ραιδικισ 

Λογοτεχνίασ και Λςτορίασ:  Το παράδειγμα τθσ Φιλικισ Εταιρείασ 
 

Στθν ειςιγθςι μασ παρουςιάηουμε τθ διακεματικι ςφνδεςθ που υπάρχει μεταξφ δφο ιδιαίτερα καίριων 
γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθσ Λςτορίασ και του Γλωςςικοφ μακιματοσ. Θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ 
γνϊςθσ ςτθ ςχολικι πράξθ ιταν από τισ κφριεσ επιδιϊξεισ των νζων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και των 
προγραμμάτων Δ.Ε.Ρ.Σ.Σ. που τζκθκαν ςε ιςχφ ςτθ χϊρα μασ το 2003. Τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και διεκνϊσ 
ζχει αναπτυχκεί ζνασ διάλογοσ ςχετικά με τα ςχολικά εγχειρίδια τθσ Λςτορίασ και τθν ειςαγωγι τθσ παιδικισ 
λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο. Ο διάλογοσ αυτόσ αωορά βιβλία που απευκφνονται ςτο ίδιο κοινό, τα παιδιά. 
Ραρουςιάηουμε μια πρόταςθ αξιοποίθςθσ ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων για παιδιά με κεματικό άξονα τθ 
Φιλικι Εταιρεία και τθν προςωορά τθσ ςτον αγϊνα του 1821, ςυνδζοντάσ τα με τθν Λςτορία τθσ Στϋ τάξθσ 
του Δθμοτικοφ. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/-ιτριεσ μζςω τθσ ομαδοςυνεργατικισ μορωισ διδαςκαλίασ 
διάβαςαν δφο βιβλία και τα ανζλυςαν με βάςθ κεματικοφσ άξονεσ που ςχετίηονταν με τουσ πρωταγωνιςτζσ 
τθσ Φιλικισ εταιρείασ, τθ ςθμαςία του χωροχρονικοφ πλαιςίου και του γεωγραωικοφ παράγοντα ςτθ 
διαμόρωωςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ μιασ περιοχισ και τισ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ, εκνικζσ και 
κρθςκευτικζσ διαωοροποιιςεισ των κοινωνιϊν που εξετάηουν.  Με τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ αξιοποιοφν 
τα ιςτορικά ςτοιχεία που περιζχονται ςτο παιδικό ιςτορικό μυκιςτόρθμα και αναωζρονται ςτθν 
κακθμερινότθτα, τα ικθ και ζκιμα, τον τρόπο ηωισ των λαϊν αλλά και των πρωταγωνιςτϊν τθσ ιςτορίασ, 
ενϊ παράλλθλα εμπλουτίηουν το λεξιλόγιο τουσ και τον τρόπο ζκωραςισ τουσ και αναπτφςςουν τθν 
ικανότθτά τουσ για παραγωγι γραπτοφ λόγου. Ζτςι αποδεικνφεται ότι το παιδικό ιςτορικό μυκιςτόρθμα 
ςυμπλθρϊνει τθν επίςθμθ ιςτορία που αντιπροςωπεφεται από το επίςθμο βιβλίο. 
 
 
 

Ραπαδοποφλου Βαςιλικι  
Θ προωορικι ιςτορία ςτθν εκπαίδευςθ 

 
Θ προωορικι ιςτορία ωσ κλάδοσ τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ άρχιςε να προςελκφει το ενδιαωζρον και να 
εδραιϊνεται ςτισ μζρεσ μασ. Στον εκπαιδευτικό τομζα ωσ πεδίο μελζτθσ και ζρευνασ εντάςςεται ςτθ ηϊνθ 
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των βιωματικϊν δραςτθριοτιτων «τοπικι - προωορικι ιςτορία» ςυχνότερα ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. Συνδζεται με το περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ όλων των τάξεων τθσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ, αωοφ αναδεικνφει τθν ιςτορικότθτα του τοπίου και τθν οργανικι ςχζςθ του με τον άνκρωπο. 
Οι μακθτζσ παίρνουν τον ρόλο του ερευνθτι με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, επιλζγουν τθν 
ιςτορικι περίοδο και το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφν και ςτθ ςυνζχεια διεξάγουν τθν ζρευνα κυρίωσ 
ςε ομαδικό πλαίςιο. Ρολλζσ ωορζσ ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία θ εναςχόλθςθ δεν περιορίηεται ςτισ 
προωορικζσ πθγζσ, αλλά δίνεται εξίςου ςθμαντικι βάςθ και ςτισ γραπτζσ, κάτι που ςυντελεί ιδιαίτερα ςτο 
να κατανοθκεί θ ςχζςθ των πθγϊν μεταξφ τουσ. Ζτςι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι θ προωορικι ιςτορία 
διειςδφει ςε ηθτιματα που το αρχείο ζχει παραβλζψει, όπωσ θ εμπειρία κάκε ανκρϊπου, γεγονότα 
ιδωμζνα από τθν οπτικι του πρωταγωνιςτι, πολιτιςτικά και λογογραωικά ςτοιχεία. Διευρφνεται ζτςι ο 
ορίηοντασ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ, ζχοντασ πάντα επίκεντρο τον άνκρωπο. Θ ιςτορία του εκάςτοτε 
πλθροωοριοδότθ αποτελεί εωαλτιριο για τθ δθμιουργία ενόσ ευρφτερου ιςτορικοφ πλαιςίου και 
παράλλθλα εντάςςεται ςε αυτό. Θ υποκειμενικότθτα τθσ προωορικισ μαρτυρίασ ελλοχεφει κινδφνουσ, 
κακϊσ ςυνδζεται άμεςα με τθ μνιμθ, θ οποία πολλζσ ωορζσ μπορεί να λειτουργιςει επιλεκτικά, κάτι με το 
οποίο ζρχονται αντιμζτωποι οι μακθτζσ. Με τθ διαδικαςία αυτι τα παιδιά κα αντιλθωκοφν πωσ κάκε 
προςωπικι μνιμθ μπορεί να ενταχκεί ςε μια ςυλλογικι μνιμθ και κάκε τοπικι μνιμθ ςε μια εκνικι ι 
παγκόςμια μνιμθ. Ο ερευνθτισ-μακθτισ μακαίνει να ςζβεται τθ μαρτυρία του πλθροωοριοδότθ και να ζχει 
επίγνωςθ τθσ νευραλγικισ κζςθσ του ςτθ μετάδοςθ και τθν ερμθνεία τθσ, κακϊσ αποτελεί τθ ωωνι του 
ανκρϊπου αυτοφ ο οποίοσ υπό άλλεσ ςυνκικεσ πικανότατα να μθν είχε τθ δυνατότθτα να πει τθ «δικι του 
αλικεια». 
 
 
 

Ραπαδοποφλου Αναςταςία, Κοςμά Ελευκερία                                                                                            
Αν και διαωορετικοί…. Μποροφμε να είμαςτε μια ομάδα! 

 
Είμαςτε διαωορετικοί... είμαςτε μοναδικοί! Μοναδικοί, ϊςτε ο ζνασ να ςυμπλθρϊνει τον άλλον. Πλοι οι 
άνκρωποι ζχουμε ομοιότθτεσ, δθλαδι πράγματα που μασ δζνουν (ανάγκθ για τροωι, ςτζγθ κτλ.), αλλά και 
διαωορζσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ μοναδικότθτα κάκε ατόμου! Στθ διαωορετικότθτα! Βζβαια, θ 
διαωορετικότθτα είναι μια ζννοια πολυδιάςτατθ που δεν περιορίηεται μόνο ςε ωυλετικζσ και εκνικζσ 
διαωορζσ, αλλά αναωζρεται και ςε διαωορζσ που ζχουν να κάνουν με το κοινωνικό, οικονομικό ι 
πολιτιςμικό περιβάλλον των παιδιϊν (κουλτοφρα, γλϊςςα κ.ά.) κακϊσ και ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
(άτομα με ειδικά δικαιϊματα και ειδικζσ ικανότθτεσ). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ελλθνικά δεδομζνα αλλά και 
τθ διεκνι εμπειρία, αντιλαμβανόμαςτε τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςτα προαναωερκζντα 
πεδία μζςα από τθν ανάδειξθ νζων τάςεων προςζγγιςθσ των ηθτθμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ 
αυτισ τθσ ζννοιασ και αντιμετωπίηονται πλζον μζςα από ζνα νζο, διαωορετικό πρίςμα.  Ειδικότερα, θ 
ελλθνικι εκπαίδευςθ είναι ζνασ τομζασ που επιδζχεται ςυνεχϊσ αλλαγζσ. Αλλαγζσ που υπιρξαν 
κακοριςτικζσ, επθρεάηοντασ τθν κακθμερινότθτα μασ και μάλιςτα με τρόπο καταλυτικό και κακορίηοντασ 
μια νζα πραγματικότθτα, γεγονόσ που αποτζλεςε και τον κινθτιριο μοχλό τθσ εναςχόλθςισ μασ με το 
ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι βαςικοί άξονεσ επάνω ςτουσ οποίουσ κινθκικαμε ςυνοπτικά 
είναι:  
• Εγϊ είμαι…  
• Ο Κόςμοσ μασ… 
• Είμαι Σπάνιοσ… Είμαι Ξεχωριςτόσ... 
• Ρρόςωυγεσ - Μετανάςτεσ 
• Διατροωι 
• Μουςικι - Χορόσ 
• Κατοικίεσ 
• Καιρικζσ ςυνκικεσ 
Στο παρόν project αναλφεται ξεχωριςτά κάκε ενότθτα και καταγράωονται οι ςτόχοι, ενϊ παράλλθλα 
αναωζρονται ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ και γίνεται χριςθ ωωτογραωικοφ υλικοφ, ςκιαγραωϊντασ ζτςι το 
πλαίςιο τθσ διαωορετικότθτασ. Θ επίγνωςθ και θ αποδοχι τθσ διαωορετικότθτασ κακίςταται ιδιαίτερα 
ςθμαντικι για τα ςθμερινά παιδιά που πρόκειται να ηιςουν ςε ζναν κόςμο χωρίσ ςφνορα και κα αποτελοφν 
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μζροσ μιασ πλουραλιςτικισ κοινωνίασ, όπου θ διαωορετικότθτα κα δίνει το δικό τθσ χρϊμα ςτον καμβά του 
κόςμου! 

Ραπαηϊθ Κεοκτίςτθ                                                                                                                                           
Τα δικαιϊματα του παιδιοφ ςτα ςχολικά εγχειρίδια του Δθμοτικοφ Σχολείου 

 
Θ βία, ο ρατςιςμόσ και οι διακρίςεισ που ςυχνά υωίςτανται τα παιδιά ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ όλων των 
βακμίδων κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτα δικαιϊματα του παιδιοφ και ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Τα δικαιϊματα των παιδιϊν προωκοφν τον αμοιβαίο ςεβαςμό μεταξφ των 
ανκρϊπων, αξία που μπορεί να επιτευχκεί πλιρωσ, όταν ο κακζνασ –ςυμπεριλαμβανομζνων των ίδιων των 
παιδιϊν– αναγνωρίηει ότι κάκε άτομο ζχει τα ίδια δικαιϊματα και ςτθ ςυνζχεια υιοκετεί ςτάςεισ και 
ςυμπεριωορζσ ςεβαςμοφ, ζνταξθσ και αποδοχισ. Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι κακολικά και παρζχουν 
ζνα ςαωζσ πλαίςιο για το ποιεσ ςυμπεριωορζσ είναι αποδεκτζσ και ποιεσ όχι. Ζτςι τα παιδιά βελτιϊνουν τθ 
ςυμπεριωορά τουσ –ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτορρφκμιςθσ, τθν αυτοεκτίμθςθσ και τθσ ενεργοφσ 
ςυμμετοχισ– εωόςον ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφν να ςυμβάλλουν κετικά  ςτθ ηωι τθσ ομάδασ, τθσ 
οικογζνειασ, του ςχολείου και τθσ κοινότθτάσ τουσ. Θ εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι ζνασ 
από τουσ πιο αποτελεςματικοφσ τρόπουσ ενκάρρυνςθσ τθσ κετικισ ςυμπεριωοράσ, διότι προωκεί αωενόσ 
τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ του παιδιοφ και αωετζρου 
τον προβλθματιςμό του παιδιοφ ςχετικά με τον τρόπο που αλλθλεπιδροφν, ϊςτε να αντικατοπτρίηονται 
καλφτερα οι αξίεσ που πρεςβεφουν. Το αποτζλεςμα είναι ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλφτερα τθ 
ςθμαςία του ςεβαςμοφ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ζνταξθσ, κακϊσ και ότι μακαίνουν με τον  καλφτερο τρόπο  
να εντάςςουν αυτζσ τισ αξίεσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και να ενεργοφν ςφμωωνα με αυτζσ. Θ παροφςα 
εργαςία μελετά τον τρόπο και τα ςθμεία που εμωανίηονται τα δικαιϊματα του παιδιοφ ςτα ςχολικά 
εγχειρίδια του Δθμοτικοφ Σχολείου ςτθ χϊρα μασ. Ρραγματεφεται τα βιβλία του μακθτι και των εργαςιϊν 
όλων των διδακτικϊν αντικειμζνων, περιγράωοντασ ξεκάκαρα τα άρκρα τθσ ςφμβαςθσ και τα ςθμεία που 
γίνεται ρθτά ι ςε λανκάνουςα μορωι αναωορά ςε αυτι, και καταλιγει ςε διατφπωςθ προβλθματιςμϊν και 
προτάςεων. 
 
 
 

Ραπακαναςίου Βαςιλικι, Καλζμθσ Κωνςταντίνοσ  
Θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε μακθτζσ μεταναςτευτικοφ υποβάκρου προςχολικισ θλικίασ με τθ 

χριςθ των εικαςτικϊν τεχνϊν υπόβακρο  
 

Οι τζχνεσ ςτο Νθπιαγωγείο αποτελοφν βαςικό υλικό ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα που αωοροφν μακθτζσ 
προςχολικισ θλικίασ. Θ μουςικι, το κζατρο, θ λογοτεχνία, ο χορόσ και τα εικαςτικά γίνονται εργαλεία ςτα 
χζρια του εκπαιδευτικοφ, ζτςι ϊςτε να καταωζρει να κεντρίςει το ενδιαωζρον των παιδιϊν και να 
προκαλζςει τθν επικυμία τουσ για δθμιουργία και ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν 
ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ τουσ. Ο πυρινασ όλων των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι το 
παιχνίδι, το οποίο μπορεί να είναι είτε ατομικό είτε ομαδικό ςε οργανωμζνεσ γωνιζσ. Ζνα κζμα που 
μποροφμε να προςεγγίςουμε με τα παιδιά για τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ μζςα από τισ τζχνεσ, είναι αυτό 
των ηϊων. Για να κρατθκεί αμείωτο το ενδιαωζρον των παιδιϊν, κα πρζπει να υπάρχει μια εναλλαγι ςτο 
φωοσ και ςτον χϊρο που πραγματοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ. Μετά λοιπόν από μια κακιςτικι 
δραςτθριότθτα, ακολουκεί μια κινθτικι. Για αυτόν τον λόγο, ςειρά ζχει θ μουςικι. Οι μακθτζσ προςχολικισ 
θλικίασ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ δεκτικότθτα και ικανότθτα αωομοίωςθσ, όςον αωορά τθν κίνθςθ και τον 
λόγο. Τα παιδιά λοιπόν μαηεφονται ςε κφκλο και ο εκπαιδευτικόσ τοφσ βάηει να ακοφςουν ιχουσ από ηϊα. 
Λόγω τθσ δυςκολίασ που υπάρχει ςτθ γλϊςςα, τα τραγοφδια που επιλζγονται πρζπει να ζχουν απλζσ λζξεισ 
και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Για να κατανοιςουν τα παιδιά αυτό που τραγουδοφν, ο εκπαιδευτικόσ 
γράωει τα λόγια ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι και αντικακιςτά κάποιεσ λζξεισ με εικόνεσ. Κάκε ωορά που τα 
παιδιά τραγουδοφν, ο εκπαιδευτικοσ δείχνει ςτο αντίςτοιχο ςθμείο. Θ κεατρικι αγωγι είναι ακόμθ μια 
διαδικαςία, μζςω τθσ οποίασ αναδεικνφονται και καλλιεργοφνται ικανότθτεσ και κλίςεισ των μακθτϊν. Τα 
παιδιά μακαίνουν να εκωράηονται, να επικοινωνοφν και να δθμιουργοφν. Γενικότερα, θ τζχνθ αποτελεί 
ζναν ςπουδαίο τρόπο ζκωραςθσ. Ο χορόσ, θ κίνθςθ, τα εικαςτικά και το κεατρικό παιχνίδι βοθκοφν ςτθν 
ζκωραςθ ιδεϊν, εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων. Ο λόγοσ των παιδιϊν βελτιϊνεται, εμπλουτίηεται και 
εξελίςςεται. Θ κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ δεν είναι άπιαςτο όνειρο. 
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Ραπακαναςίου Μάριοσ                                                                                                                                  
Εκπαιδευτικά προγράμματα ςε Λςτορικά Αρχεία 

 
Τα Μουςεία, οι Βιβλιοκικεσ και τα Αρχεία υπιρξαν οι πρϊτοι πολιτιςτικοί Οργανιςμοί-κεςμοί ςτθν Λςτορία, 
γεγονόσ που ςυνεπάγεται ότι ζχουν ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ ςυγκρότθςθ, οργάνωςθ και λειτουργία των 
κρατϊν. Σιμερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματά τουσ είναι μζροσ των προγραμμάτων τουσ για προςζγγιςθ 
του κοινοφ τουσ και αποτελοφν ζκωραςθ τθσ εξωςτρζωειάσ τουσ. Για παράδειγμα, τα Αρχεία ζχουν 
αναπτφξει τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράμματα για το ευρφ κοινό. Θ παροφςα 
ανακοίνωςθ εςτιάηει ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ, δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ, παρουςιάηοντασ αωενόσ 
καλζσ πρακτικζσ και αωετζρου τθν προβλθματικι που προκφπτει, εξαιτίασ του κενοφ ςτθ βιβλιογραωία, 
όταν αναηθτοφμε ςυνδυαςτικά τουσ όρουσ μουςειοςκευι, αρχεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εξωςτρζωεια κ.ά. –όρουσ δανειςμζνουσ από τθ μουςειολογία και τθν πολιτιςτικι διαχείριςθ. Μελζτθ 
περίπτωςθσ αποτελοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ζχουν αωετθρία τθν επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ 
(κυρίωσ τθσ τοπικισ), θ ορολογία που κα μποροφςε να τα ςυνοδεφει κακϊσ και προτάςεισ για τθ χριςθ 
τεχνολογιϊν που κα κεντρίςουν το ενδιαωζρον των μακθτϊν. 
 
 

   Ραπαϊωαννίδου Ηωι, Κωνςταντίνου Ευςτακία  
Μικρζσ ιςτορίεσ… όλο οξυγόνο, όλο πεταλιζσ 

 
Το κζμα τθσ εργαςίασ μασ εντάςςεται ςτθν κεματικι «Ρεριβάλλον - Υγεία και κοινωνικζσ ςχζςεισ» του Νζου 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (2011) του διδακτικοφ μακθςιακοφ πεδίου «Ρεριβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν 
Αειωόρο Ανάπτυξθ» και αωορά ηθτιματα υγείασ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ κακϊσ και τθν ανάπτυξθ των 
ανκρϊπινων ςχζςεων ςτο πλαίςιο των Βιωματικϊν Δράςεων. Το πρόγραμμα «Μικρζσ ιςτορίεσ… όλο 
οξυγόνο, όλο πεταλιζσ» υλοποιικθκε από τουσ μακθτζσ των Δ1 και Δ2 τάξεων του ςχολείου μασ, 
αξιοποιϊντασ και αναπτφςςοντασ τθ κετικι βιωματικι εμπειρία των μακθτϊν με τθν ποδθλαςία ωσ ωυςικι 
δραςτθριότθτα και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτθν προςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. Το 
κζμα διαςυνδζκθκε και ςυνεξετάςτθκε ωσ προσ τισ κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και πολιτιςτικζσ 
διαςτάςεισ του, προςωζροντασ ευκαιρίεσ προςζγγιςθσ αειωορικϊν μοντζλων διαβίωςθσ ςτουσ μακθτζσ και 
τθν ευρφτερθ κοινότθτα του ςχολείου. Θ εργαςία ςυνάδει με τθν εςωτερικι κουλτοφρα του ςχολείου μασ 
που υποςτθρίηει τθ  διαμόρωωςθ περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτϊν μζςα από τθν προϊκθςθ 
ανοικτϊν και ευζλικτων μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, βαςιςμζνων ςτθν κακιζρωςθ οριηόντιων δικτφων 
επικοινωνίασ, μζςω των οποίων επιχειρείται θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθ βάςθ μιασ νζασ 
περιβαλλοντικισ ςυμπεριωοράσ προςανατολιςμζνθσ ςτθ δράςθ και ςτθ ςυμμετοχι εντόσ και εκτόσ του 
ςχολικοφ χϊρου. Βαςικζσ επιδιϊξεισ του προαναωερκζντοσ προγράμματοσ είναι θ αυτοβελτίωςθ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ςε ό,τι αωορά το περιβαλλοντικό αειωόρο τθσ προωίλ, θ αλλαγι παιδαγωγικϊν και 
διδακτικϊν προςεγγίςεων, θ αξιοποίθςθ του ςχολείου ωσ παιδαγωγικοφ και εκπαιδευτικοφ εργαλείου και θ 
ανάπτυξθ εξωτερικϊν ςχζςεων και δικτφων ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι κοινότθτα και τουσ ωορείσ. Ζτςι, 
αναπτφχκθκαν ποικίλεσ διερευνθτικζσ - βιωματικζσ δράςεισ και αξιοποιικθκε θ διακεματικι προςζγγιςθ. 
Στο πλαίςιο αυτό, οι μακθτζσ ζγραψαν μικρζσ ιςτορίεσ ςε μορωι θλεκτρονικοφ βιβλίου, δθμιοφργθςαν μια 
ιςτορία κινουμζνων ςχεδίων (κόμικ), μεταμόρωωςαν τθν αυλι του ςχολείου ςε πάρκο αναψυχισ με δικζσ 
τουσ καταςκευζσ και ποδθλάτθςαν ςε ανοιχτι εκδιλωςθ με ςυμμετοχι των γονζων και των ωορζων. Οι 
δράςεισ και τα αποτελζςματα διαχφκθκαν μζςω αωίςασ των μακθτϊν, με θμερίδα αλλά και με τθ χριςθ 
ΜΜΕ. 
 
 

Ραπαϊωάννου Ιβθ   
Εωαρμογι τθσ ςφγχρονθσ Μουςειοπαιδαγωγικισ ςτα κυπριακά μουςεία ςφμωωνα με τισ αρχζσ τθσ 
ενταξιακισ διδαςκαλίασ: Σχεδιαςμόσ και εωαρμογι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τθ ςυμμετοχι 

παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
 

Στθν παροφςα ανακοίνωςθ διερευνϊνται οι προοπτικζσ ζνταξθσ παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα των κυπριακϊν μουςείων. Θ διερεφνθςθ γίνεται μζςω τθσ εξζταςθσ 
αωενόσ των αντιλιψεων μουςειοπαιδαγωγϊν και εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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και αωετζρου των αντιδράςεων των παιδιϊν που το βίωςαν. Ο ερευνθτικόσ ςκοπόσ είναι ςτενά 
ςυνυωαςμζνοσ με τθν επιδίωξθ βελτίωςθσ γενικότερων κοινωνικϊν ηθτθμάτων, όπωσ άλλωςτε ορίηει θ 
ζννοια τθσ ζνταξθσ. Επιδιϊκεται να αναδειχκεί θ ςυμβολι τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία  ςε ςχολικά ςφνολα ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
δυςκολίεσ. Αναδεικνφεται ζτςι ο ενταξιακόσ χαρακτιρασ τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ, ωσ θ δίοδοσ για να 
κερδίςουμε τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ δυςκολίεσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. Άλλωςτε, θ   μουςειοπαιδαγωγικι, πζρα από τθ μακθςιακι διαδικαςία, ςυμβάλλει ςτθν 
καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ωανταςίασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, δθλαδι δεξιοτιτων που 
υποςτθρίηουν τισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ. Ραράλλθλα, θ ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ 
κρίνεται ωσ πολφ ςθμαντικι ιδιαίτερα ςε πολυτροπικά μακθςιακά περιβάλλοντα, όπωσ είναι οι τάξεισ ςτισ 
οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ δυςκολίεσ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ 
ζρευνασ αρχικά, διερευνάται θ ςχζςθ που ζχουν τα μουςεία με τα ςχολεία ςιμερα, ωσ μια γενικι εικόνα 
που κα προςωζρει τα απαραίτθτα εναφςματα για τθ μετζπειτα επαγωγικι εξζταςθ του ωαινομζνου προσ 
ανάλυςθ. Τθν εξζταςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ ακολουκεί θ διερεφνθςθ του τρόπου που μακαίνουν τα 
παιδιά ενταξιακισ τάξθσ μζςα ςτο μουςείο, μετζχοντασ ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουκεί τισ 
αρχζσ τθσ ενταξιακισ διδαςκαλίασ. Θ παρουςίαςθ αναμζνεται να περιζχει τα βαςικά ςτοιχεία που 
εμπίπτουν ςτον ερευνθτικό ςχεδιαςμό, κακϊσ και τα αποτελζςματα που κα είναι διακζςιμα ςτο ςτάδιο 
που κα βρίςκεται τότε θ ζρευνα. 
 
 
 

Ραπαϊωάννου Κεοδϊρα, Κανάρθ Χαρίκλεια  
Δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ και το μουςείο: Μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 

 
Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ και πρακτικζσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ υποςτθρίηουν αωενόσ τθν αξιοποίθςθ 
διαωορετικϊν μεκόδων, τεχνικϊν αλλά και διαωορετικϊν πθγϊν πλθροωόρθςθσ και χϊρων μάκθςθσ για 
τον εμπλουτιςμό τθσ διδαςκαλίασ διαωορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων και αωετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ 
ενεργθτικισ ςυμμετοχισ και εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, τόςο θ 
δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ όςο και θ μουςειακι εκπαίδευςθ μποροφν να διαδραματίςουν ζναν 
ςθμαντικό ρόλο, εμπλουτίηοντασ και διευρφνοντασ τισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ όλων των μακθτϊν εντόσ και 
εκτόσ ςχολικισ τάξθσ. Θ παροφςα εργαςία αναωζρεται ςτο παράδειγμα μιασ διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 
με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τεχνικϊν τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ αλλά και των ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ μάκθςθσ ςτο μουςείο για τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ τόςο ςτο ςχολείο 
όςο και ςτο μουςείο. Ριο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηεται το παράδειγμα ενόσ κεατροπαιδαγωγικοφ 
προγράμματοσ που ςυνδφαηε και οργανωμζνθ επίςκεψθ ςε μουςείο. Στο πρόγραμμα, το οποίο ιταν 
ενταγμζνο ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςυμμετείχαν μακθτζσ τριϊν 
τμθμάτων τθσ Εϋ Δθμοτικοφ. Θ διάρκειά του ιταν δφο μινεσ και υλοποιικθκε ςε τρεισ ωάςεισ: α. 
δραςτθριότθτεσ πριν από τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο, β. επίςκεψθ ςτο μουςείο, και γ. δραςτθριότθτεσ μετά 
τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο. Θ αξιοποίθςθ διαωορετικϊν τεχνικϊν δραματικισ τζχνθσ ςτο ςχολείο αλλά και 
ςτο μουςειακό περιβάλλον, θ ςυμμμετοχι και ςυνεργαςία ατόμων διαωορετικϊν επιςτθμονικϊν 
ειδικοτιτων αλλά και θ  ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν και θ ανταπόκριςι τουσ ςτο πρόγραμμα 
αναδεικνφουν τθ δθμιουργικι ςφηευξθ κεατροπαιδαγωγικισ και μουςειοπαιδαγωγικισ που αποωζρει 
πολλαπλά μακθςιακά οωζλθ ςε όλα τα παιδιά. 
 
 
 

Ραπαϊωάννου Ταξιαρχοφλα, Νότου Γεωργία  
Ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ, Διαωοροποίθςθ διδαςκαλίασ:  

Θ μακθτοκεντρικι εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια ατομικϊν δυνατοτιτων και κοινωνικϊν αξιϊν 
 

Θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτο ςχολείο κακιςτά όλο και πιο εμωανι τθν ανάγκθ αναδιαμόρωωςθσ τθσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ, δίνοντασ ζμωαςθ ςε διαδικαςίεσ που παρζχουν ευκαιρίεσ ςε παιδιά να 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρωωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ενιςχφοντασ τθν αυτονομία και τθ 
δθμιουργικότθτα του ατόμου και τθσ ομάδασ. Μζςα από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μποροφμε να 
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αντιλθωκοφμε πικανά προβλιματα ςτθν προςωπικότθτα, ανάπτυξθ, εξζλιξθ του παιδιοφ και –ςεβόμενοι 
τον ρυκμό εξζλιξισ του– να το βοθκιςουμε να κοινωνικοποιθκεί, ϊςτε να γίνει ζνα ευτυχιςμζνο παιδί. 
Επιλζξαμε κάποιεσ τεχνικζσ προςζγγιςθσ, διαωορετικζσ από τισ ςυνθκιςμζνεσ. Μζςα από τθ 
ςυνεργατικότθτα – ομαδικότθτα, και εξαςωαλίηοντασ ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο, καταωζραμε να 
ωκιςουμε τθν οικογζνεια να ςυνεργαςτεί με τον παιδαγωγό - ψυχολόγο. Στόχοσ μασ ιταν αωενόσ να 
ωκιςουμε τα παιδιά προσ τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και αυτοεκτίμθςθσ - αυτοπεποίκθςθσ και αωετζρου να 
ςυντελζςουμε ςτθν εξζλιξθ των παιδιϊν ςε ανκρϊπουσ ευτυχιςμζνουσ και ιςορροπθμζνουσ 
ςυναιςκθματικά που να πιςτεφουν ςτον εαυτό τουσ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ προςπάκειασ ιταν παιδιά 
χαροφμενα που ςζβονταν το διαωορετικό. Μάλιςτα, παρακολουκϊντασ τθν πορεία τουσ ςτα επόμενα 
ςχολικά χρόνια τουσ, διαπιςτϊςαμε ότι αυτζσ οι καινοτόμεσ πρακτικζσ εξατομίκευςθσ τα οδιγθςαν ςτθ 
χαρά και τθν εξζλιξι τουσ. Κεωροφμε λοιπόν ανάγκθ και ρόλο ςθμαντικό για τον  παιδαγωγοφ προςχολικισ 
θλικίασ το να ςτοχεφει ςτθν αλλαγι τθσ ιςοπεδωτικισ ομοιομορωίασ του εκπαιδευτικοφ πνεφματοσ. 
 
 
 

Ραπαϊωάννου Ταξιαρχοφλα, Δρελιϊηθ Γεωργία  
Διαωοροποιθμζνθ παιδοκεντρικι παιδαγωγικι 

 
Θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτο ςχολείο κακιςτά όλο και πιο εμωανι τθν ανάγκθ αναδιαμόρωωςθσ τθσ ςχολικισ 
ηωισ, δίνοντασ ζμωαςθ ςε διαδικαςίεσ που παρζχουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 
διαμόρωωςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ενιςχφοντασ τθν αυτονομία και τθ δθμιουργικότθτα του 
ατόμου και τθσ ομάδασ. Θ νζα μεταρρφκμιςθ μπορεί επομζνωσ να χαρακτθριςτεί ωσ προςπάκεια 
ειςαγωγισ τθσ παιδοκεντρικισ διάςταςθσ ςτθ μάκθςθ. Ωσ παιδοκεντρικι μάκθςθ εννοοφμε το ενδιαωζρον 
και τον ςεβαςμό για τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των παιδιϊν ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στθν προςπάκεια 
αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ ςυμβολι αωενόσ των κλαςικϊν μεταρρυκμιςτικϊν εκπαιδευτικϊν 
κεωριϊν (Montessori, Freinet κ.ά.) και αωετζρου των ςφγχρονων μεταρρυκμιςτικϊν αντιλιψεων που 
δίνουν ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ του παιδιοφ και ςτθν προςπάκειά του να βρει τον εαυτό του 
προβάλλοντασ τισ ανάγκεσ, τισ αρετζσ και τισ ικανότθτζσ του. Δε νοείται παιδί χωρίσ παιχνίδι. Το παιχνίδι 
αποτελεί μια ανάγκθ, μια ψυχοςωματικι ορμι του οργανιςμοφ, θ οποία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 
ςωματικι, ψυχοπνευματικι, και κοινωνικι ανάπτυξι του. Μάλιςτα, κεωρείται ωσ το κφριο μζςο ζκωραςθσ 
και δθμιουργίασ των παιδιϊν. Το παιχνίδι πλζον είναι μζςο μάκθςθσ, είναι πραγματικά θ βαςικι αρχι τθσ 
εκπαίδευςθσ και επιδρά ςτο πνεφμα και το ςϊμα του παιδιοφ, ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηεται ότι θ διδαςκαλία 
δεν είναι αποτελεςματικι παρά μόνο με το παιχνίδι. Το παιχνίδι ςυμβάλλει ςτθν αβίαςτθ πνευματικι, 
ςωματικι, κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ και βοθκά το παιδί να αντιλαμβάνεται τον 
κόςμο ωσ ζνα οργανωμζνο ςφνολο. Το παιχνίδι είναι ςτοιχείο και προϊόν κάκε πολιτιςμοφ. Σιμερα ζχει 
διαωοροποιθκεί θ ζννοια του παιχνιδιοφ. Θ ςφγχρονθ εποχι, εποχι τθσ βιομθχανοποίθςθσ, τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ αωκονίασ και του καταναλωτιςμοφ είναι θ εποχι του θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ. 
Ευτυχϊσ, το παιχνίδι ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ κρατάει ακόμα τθν ακωότθτα και τθν παιδικότθτα ςτισ 
ψυχζσ των παιδιϊν, ϊςτε να επικοινωνοφν και να εκωράηουν τισ επικυμίεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ.  
 
 
 

Ραπακίτςου Βαςιλικι  
Θ Αξιοποίθςθ του παραμυκιοφ, τθσ ποίθςθσ και του κεατρικοφ παιχνιδιοφ  

ωσ κεραπευτικϊν μζςων ςτθν εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ ςτο Νθπιαγωγείο 
 
Θ παροφςα εργαςία αποτελεί μια εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ που αξιοποιεί δθμιουργικά μορωζσ τθσ 
τζχνθσ ωσ μζςα κεραπείασ ςε μακθτζσ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και ΔΕΡ-Υ ιδιωτικοφ Νθπιαγωγείου του 
Νομοφ Αττικισ. Θ εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ ςτθρίχκθκε αωενόσ ςτθν ζκκεςθ Λατροπαιδαγωγικοφ 
Κζντρου και αωετζρου ςτθν άτυπθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ςυνεργαςία με 
τισ νθπιαγωγοφσ. Ακολοφκθςε παρατιρθςθ των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ, διαμόρωωςθ εξατομικευμζνου προγράμματοσ εργοκεραπευτικισ παρζμβαςθσ αλλά και 
δθμιουργία ομάδων με ειδικά ςχεδιαςμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα, προςαρμοςμζνα ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά, τισ ικανότθτεσ και τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν. Με δεδομζνο ότι θ απρόςκοπτθ 
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ενςωμάτωςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αποτελεί ςυχνά ζνα δφςκολο βιμα για τθν 
κοινωνία μασ, κακϊσ θ αντίςταςθ αποτελεί ζνα ςυνθκιςμζνο ωαινόμενο κατά τθ διαδικαςία αποδοχισ και 
αντιμετϊπιςθσ τθσ διαωορετικότθτασ ακόμα και από τθν ίδια τθν οικογζνεια, ο ρόλοσ τθσ εργοκεραπείασ 
ςτθν εκπαίδευςθ αποδεικνφεται εξαιρετικά ςθμαντικόσ, εωόςον υποςτθρίηει ςυςτθματικά, οργανωμζνα και 
αποτελεςματικά τα παιδιά που παρουςιάηουν ποικίλεσ ψυχοκοινωνικζσ, ςυναιςκθματικζσ, γνωςτικζσ 
δυςκολίεσ / δυςλειτουργίεσ Το παραμφκι, θ ποίθςθ, το κεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων ςυνιςτοφν τα 
πλζον κατάλλθλα μζςα, προκειμζνου ο εργοκεραπευτισ –αξιοποιϊντασ τα κατάλλθλα– να ενιςχφςει τθν 
αυτοπεποίκθςθ των παιδιϊν και να τα βοθκιςει ςτον αγϊνα τουσ για προςαρμογι, αναπλιρωςθ και 
ανεξαρτθτοποίθςθ. Στόχοσ είναι οι μακθτζσ/-ιτριεσ: α. να κοινωνικοποιθκοφν, να καλλιεργιςουν 
δεξιότθτεσ γλωςςικζσ, γνωςτικζσ, επικοινωνίασ, αυτορρφκμιςθσ, ενςυναίςκθςθσ, ομαδοςυνεργατικοφ 
πνεφματοσ και οπτικοκινθτικοφ ςυντονιςμοφ, β. να ενεργοποιιςουν τθν κριτικι ςκζψθ, τθ 
δθμιουργικότθτα, τθ ωανταςία και το αιςκθτικό τουσ κριτιριο, και γ. να κατανοοφν τθ ςυμβολικι - 
μεταωορικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ, κινθτοποιϊντασ παράλλθλα τουσ μθχανιςμοφσ προβολισ και ταφτιςθσ, 
ζκωραςθσ, διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ ςυναιςκθμάτων και ενδοψυχικϊν ςυγκροφςεων. Για τθ διεξαγωγι 
του προγράμματοσ επιλζχκθκαν: α. τα ζργα: Ο Ψεφτθσ Βοςκόσ από τουσ μφκουσ του Αιςϊπου, Τα τρία 
μικρά λυκάκια του Ευγζνιου Τριβιηά και το ποίθμα του Γ. Δροςίνθ «Θ Αλεποφ Καλόγρια», και β. όςον αωορά 
τθ μουςικι: μελοποιθμζνο το ποίθμα και επιλεγμζνα αποςπάςματα ςε μουςικι Τ. Μωράκθ. 

 
 
 

Ραπακωνςταντίνου Κωμάσ  
Εκωάνςεισ πολιτιςμοφ ςτθ Δθμοτικι Εκπαίδευςθ τθσ πρϊιμθσ Κρθτικισ Ρολιτείασ 

 
Ο πολιτιςμόσ γενικά δθμιουργεί αξίεσ και οι πολιτιςμικοί κανόνεσ κακορίηουν τισ ανκρϊπινεσ πράξεισ. Ζτςι, 
οι άνκρωποι είναι θκικά όντα, επειδι επιδιϊκουν να ςυμμορωωκοφν με αωθρθμζνεσ αρχζσ ςυμπεριωοράσ, 
όπωσ αυτζσ υπάρχουν κωδικοποιθμζνεσ ςτθ γλϊςςα και ςτθ ςκζψθ. Εκωάνςεισ του πολιτιςμοφ 
εκωράηονται ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα μζςα από τα μακιματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. 
Μια από τισ προτεραιότθτεσ τθσ Κρθτικισ Ρολιτείασ ιταν θ ςυςτθματοποίθςθ τθσ παιδείασ. Ταυτόχρονα, ο 
μεγαλεπιβολοσ ςτόχοσ τθσ ζνωςθσ επθρζαςε το εκπαιδευτικό ςφςτθμα που άντλθςε αρκετά ςτοιχεία από 
το αντίςτοιχο ελλθνικό. Κατά τθν πρϊιμθ περίοδο τθσ Κρθτικισ Ρολιτείασ θ κρθςκευτικι, θκικι και εκνικι 
μόρωωςθ κακϊσ και οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να είναι οι μελλοντικοί ενιλικοι πολίτεσ 
«χρθςτοί και ζξυπνοι» ςτον πρακτικό βίο αποτελοφςαν τουσ γενικοφσ ςκοποφσ τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 
Ο εκπαιδευτικόσ νόμοσ που δθμοςιεφτθκε τον Οκτϊβριο του 1899, 10 μινεσ μετά τθν κιρυξθ τθσ 
αυτονομίασ, είχε επθρεαςτεί από τον αντίςτοιχο ελλθνικό εκπαιδευτικό νόμο του 1895. Τα μακιματα ιταν 
κοινά ςτα ςχολεία αρρζνων και κθλζων με διαωοροποιιςεισ μόνο ςτισ τεχνικζσ γνϊςεισ, οι εκδρομζσ 
αποτελοφςαν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ενϊ θ ςυμωοίτθςθ αρρζνων και 
κθλζων δεν ιταν ευρζωσ αποδεκτι από τθν τοπικι κοινωνία. Θ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτισ 
δφο μεγαλφτερεσ τάξεισ των Ανϊτερων Δθμοτικϊν ςχολείων και Ραρκεναγωγείων ιταν μια ςθμαντικότατθ 
προςκικθ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, θ οποία εωαρμόςκθκε μετά τθν είςοδο του 1901 και ίςχυε ιδθ ςτθν 
Ελλάδα. Το παιδαγωγικό περιοδικό Πρόοδοσ, αναγνωριςμζνο επιμορωωτικό ζντυπο από τθν Κρθτικι 
Ρολιτεία, πρότεινε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ αωενόσ ςυγκεκριμζνο τρόπο ερμθνείασ περικοπϊν και τροπαρίων 
του Ευαγγελίου και αωετζρου τθν εωαρμογι των διδαγμάτων του ςτθν κακθμερινι ηωι των πιςτϊν. Θ 
διοργάνωςθ εορτϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον ιταν μια καίρια παράμετροσ τθσ ςχολικισ ηωισ, γι’ αυτό ςτισ 
ςελίδεσ του περιοδικοφ προτεινόταν ζνα πλιρεσ εορταςτικό πρόγραμμα με τθ ςυνεργαςία μακθτϊν και 
διδαςκάλων να βρίςκεται ςε πρϊτο πλάνο.  
 
 
 

Ραπαλζξθσ Δθμιτριοσ                                                                                                                                          
e_ΕΛΛΚΩΝ: Μια διαδραςτικι εωαρμογι  

για τθ διδαςκαλία τθσ μουςικισ μζςω των μακθματικϊν 
 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ παρουςιάηουμε τθν πρωτότυπθ εωαρμογι e_ΕΛΛΚΩΝ για τθ 
διακεματικι διδαςκαλία των μακθματικϊν μζςω τθσ μουςικισ, με ψθωιακά μζςα, ςτθν Ρρωτοβάκμια 
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Εκπαίδευςθ. Αυτι θ εωαρμογι ςτθρίηεται ςτθν αρχαία μακθματικι κεωρία τθσ μουςικισ του Κλαφδιου 
Ρτολεμαίου (2οσ αι. μ.Χ.) και παρουςιάηει τθ δόμθςθ των μουςικϊν διαςτθμάτων ωσ λόγουσ ακζραιων 
αρικμϊν. Το πρωτότυπο λογιςμικό e_ΕΛΛΚΩΝ, το οποίο λειτουργεί ςαν ζνα ψθωιακό μουςικό όργανο, δίνει 
τθ δυνατότθτα καταςκευισ των ςυμωωνιϊν, δθλαδι των μουςικϊν διαςτθμάτων τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 
μουςικισ ςφμωωνα με το ςφςτθμα του Κλαφδιου Ρτολεμαίου. Ο e_ΕΛΛΚΩΝ αναπτφχκθκε ςτο περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ MAX/MSP και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςχολικι τάξθ ςε ςχζδια μακθμάτων για τθ 
ςυνεργατικι μάκθςθ ςαν ψθωιακό όργανο ςτον διαδραςτικό πίνακα ι ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. 
Απϊτεροσ ςτόχοσ αυτισ τθσ εωαρμογισ είναι θ διαςφνδεςθ των διαςτθμάτων και κλιμάκων τθσ μουςικισ 
με τουσ λόγουσ ακεραίων αρικμϊν και θ παραγωγι ιχου και μουςικισ ςε πραγματικό χρόνο ςτο πλαίςιο 
τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
 
 
 

Ραπανικολάου Ελζνθ                                                                                                                                                    
Στάςεισ γονζων μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τυπικισ ανάπτυξθσ απζναντι ςτθν ζνταξθ μακθτϊν 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο 
 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αυξάνεται θ ςυηιτθςθ για τθν επιτυχι εωαρμογι τθσ ενταξιακισ πολιτικισ. Το 
ενδιαωζρον των ερευνθτϊν επικεντρϊνεται ςτισ ςτάςεισ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων παιδιϊν με 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ απζναντι ςτθν ζνταξθ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ των 
ςτάςεων των γονζων τυπικά αναπτυςςόμενων παιδιϊν απζναντι ςτθν ζνταξθ παιδιϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό Δθμοτικό Σχολείο και θ ανάδειξθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθ 
διαμόρωωςθ αυτϊν των ςτάςεων.  Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 170 γονείσ παιδιϊν που ωοιτοφν ςε Δθμοτικά 
Σχολεία τθσ Βορειοανατολικισ Αττικισ. Θ ζρευνα διεξιχκθ με ερωτθματολόγιο, το οποίο δομικθκε ςε 
τζςςερα μζρθ: α. Δθμογραωικά ςτοιχεία γονζα, β. 10 διχοτομικζσ ερωτιςεισ οι οποίεσ διερευνοφν εάν οι 
γονείσ ζχουν δικι τουσ εμπειρία αλλθλεπίδραςθσ και πρόκεςθ αλλθλεπίδραςθσ των παιδιϊν τουσ με παιδί 
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, γ. 21 δθλϊςεισ ςχετικζσ με τθν ζνταξθ, και δ. μία περιγραωι παιδιοφ με 
ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και προβλιματα ςυμπεριωοράσ, για το οποίο οι γονείσ κλικθκαν να 
εκωράςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν ζνταξι του ςε τάξθ γενικοφ ςχολείου. Τα δεδομζνα 
αναλφκθκαν με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS statistics. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ πλειοψθωία των 
γονζων τάςςεται υπζρ τθσ διαδικαςίασ τθσ ζνταξθσ. Ωςτόςο, εκωράςτθκαν αμωιβολίεσ για τθν ζνταξθ 
παιδιϊν με προβλιματα ςυμπεριωοράσ. Οι παράγοντεσ που διαπιςτϊκθκε ότι επθρεάηουν κυρίωσ τισ 
ςτάςεισ των γονζων είναι το ωφλο, θ θλικία, το μορωωτικό επίπεδο, ο αρικμόσ των παιδιϊν τουσ και θ 
προθγοφμενθ αλλθλεπίδραςθ με παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Αρκετοί γονείσ εξζωραςαν 
ανθςυχία για το αν οι εκπαιδευτικοί γενικισ παιδείασ ζχουν τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν επιτυχι 
εωαρμογι τθσ ζνταξθσ. Συηθτικθκε θ ςυμωωνία των αποτελεςμάτων με αντίςτοιχα προθγοφμενων 
ερευνϊν· δε ςυηθτικθκε θ  επίδραςθ του αρικμοφ παιδιϊν του γονζα για τθ διαμόρωωςθ των  ςτάςεϊν 
του, εωόςον το κζμα δεν ζχει διερευνθκεί προθγουμζνωσ. 
 
 
 

Ραπαχριςτοσ Κωνςταντίνοσ, Λεμπζςθ Αικατερίνθ  
Ο διαπολιτιςμικόσ ρόλοσ των νζων δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου: Ρροχποκζςεισ, 

αναγκαιότθτεσ και προτάςεισ 
 

Στθν ειςιγθςι μασ αυτι: 
• Επιςθμαίνουμε τθν αναγκαιότθτα μεταςχθματιςμοφ του ςχολείου ςε διαπολιτιςμικι κοινότθτα μάκθςθσ 
και ςυνεργαςίασ. 
• Εςτιάηουμε ςτισ νζεσ δομζσ υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου (Ν. 4547/2018 -ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-
2018) κακϊσ και ςτισ βαςικζσ αρχζσ και τθ ωιλοςοωία που τισ διζπει. 
• Κζτουμε βαςικά ερωτιματα ςτθν κατεφκυνςθ του διαπολιτιςμικοφ προςανατολιςμοφ των νζων δομϊν 
(ΡΕ.Κ.Ε.Σ. - Σ.Ε.Ε.) με βάςθ τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 
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• Τζλοσ, κατακζτουμε προτάςεισ-άξονεσ για τθν επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, με βάςθ το πλαίςιο αρμοδιοτιτων του 
ΡΕ.Κ.Ε.Σ.  
 
 

Ραππά Ελευκερία 
Ρρόλθψθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν: Εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςε μακθτζσ γυμναςίου βαςιςμζνθ ςτθ 

διδακτικι μζκοδο «Μεταςχθματιςμόσ δυςλειτουργικϊν αντιλιψεων» του Αλζξθ Κόκκου 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να περιγράψει τθν εωαρμογι διδακτικισ μεκόδου ςε μακθτζσ 
γυμναςίου ςτα πλαίςια τθσ κεματικισ εβδομάδασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για κζματα που 
αωοροφν ςτισ εξαρτιςεισ. Θ παρζμβαςθ βαςίςτθκε ςτθ διδακτικι μζκοδο που ζχει αναπτφξει ο Αλζξθσ 
Κόκκοσ «Μεταςχθματιςμόσ Δυςλειτουργικϊν Αντιλιψεων», θ οποία μπορεί να εωαρμοςτεί ςτθν 
εκπαίδευςθ με ςτόχο τον μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν πεποικιςεων των εκπαιδευόμενων. Στόχοσ του 
εκπαιδευτικοφ ιταν να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν και ςτθ ςυνζχεια να επεξεργαςτοφν απόψεισ 
που ζχουν ςχζςθ με τα αίτια τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν και να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των προςτατευτικϊν 
και επιβαρυντικϊν παραγόντων που μπορεί να οδθγιςουν κάποιον ζωθβο ςτθ χριςθ. Θ εωαρμογι τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου κρίνεται αποτελεςματικι κακϊσ βοθκά τουσ ζωθβουσ μακθτζσ να αναπτφξουν 
κριτικι ςκζψθ γφρω από κζματα που άπτονται των εξαρτιςεων, να τουσ οδθγιςει ςε ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ 
και βθμάτων μεταςχθματιςμοφ πεποικιςεων που μπορεί να λειτουργοφν αναποτελεςματικά ςτθ ηωι τουσ 
και τελικά να μποροφν να ενιςχφςουν αυτοφσ τουσ παράγοντεσ που κα τουσ κωρακίςουν απζναντι ςτθ 
χριςθ ναρκωτικϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα αποτελεςματικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο τόςο ςτα χζρια των εκπαιδευτικϊν αλλά και των ειδικϊν που αςχολοφνται με το πεδίο τθσ 
πρόλθψθσ χριςθσ ουςιϊν. 
 
 

Ραππά Ραναγιϊτα  
Ο ρόλοσ του μακθτικοφ τφπου ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ 

 
Θ δθμιουργία μακθτικισ εωθμερίδασ διαμορωϊνει ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον μάκθςθσ, όπου τα 
παιδιά μζςα από τθν εκμάκθςθ του κϊδικα γραωισ εκπαιδεφονται να εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςτθ 
δόμθςθ του γραπτοφ λόγου και να αποκτοφν ωωνολογικι επίγνωςθ. Επίςθσ, ενκαρρφνονται να γράωουν με 
ςαωείσ επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ, να αξιοποιοφν και να ςυγκρίνουν πθγζσ, να ανακεωροφν τα κείμενά τουσ 
και να παράγουν δικά τουσ πρωτότυπα κείμενα, αναπτφςςοντασ γνωςτικζσ και γλωςςικζσ υποδομζσ για τθν 
κατάκτθςθ αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων. Ειδικότερα, θ δθμιουργία και θ ζκδοςθ μακθτικισ εωθμερίδασ ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ ζχει ςαν ςτόχο να καλλιεργιςει επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ κακϊσ και να 
ενκαρρφνει τθν κριτικι ςκζψθ και τθν ελεφκερθ ζκωραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν. Ρρόκειται για ζνα είδοσ 
αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτα Μζςα Επικοινωνίασ, με απϊτερο ςτόχο να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 
ενθμερωκοφν για τα μθνφματα που δζχονται από τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροωορίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ 
διδακτικι πρακτικι αποτελεί μζροσ ενόσ προγράμματοσ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτα Μζςα Επικοινωνίασ 
ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και υλοποιικθκε με παιδιά Νθπιαγωγείου. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δθμιουργία 
και ζκδοςθ μακθτικισ εωθμερίδασ με τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν είχε ωσ ςκοπό τθν επαωι τουσ με 
διάωορα είδθ του γραπτοφ λόγου. Βαςικό αίτθμα ιταν αωενόσ να καλλιεργθκεί θ γλωςςικι και θ κοινωνιο-
γλωςςικι ανάπτυξθ των παιδιϊν μζςα από τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου για ποικίλεσ επικοινωνιακζσ 
καταςτάςεισ και αωετζρου να εκωράςουν τα παιδιά προβλθματιςμοφσ, αλλά και να μεταωζρουν εμπειρίεσ 
και να τισ επικοινωνιςουν ςτο ευρφτερο εξωςχολικό τουσ περιβάλλον. Επιπλζον, τα παιδιά 
ευαιςκθτοποιικθκαν ςε κζματα που ςχετίηονταν και με τον εγγραμματιςμό ςτα ΜΜΕ, ανζλαβαν ρόλουσ 
και υπευκυνότθτεσ, εργάςτθκαν ομαδοςυνεργατικά και οργάνωςαν δικζσ τουσ ςυνεντεφξεισ, ενϊ μζςα από 
τθν ταυτόχρονθ προςζγγιςθ τθσ ωωνολογικισ επίγνωςθσ επιγλωςςικά και μεταγλωςςικά ενιςχφκθκε και θ 
δυνατότθτά τουσ για  προωορικι και γραπτι ζκωραςθ.  
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Ραππά Αικατερίνθ, Ραωίλα Άννα-Μαρία, Νικολάου Σουηάννα-Μαρία                                         
Διαωορετικότθτα – Στερεότυπα - Ρροκαταλιψεισ: Αναγνϊριςθ και κατανόθςθ ςτο πλαίςιο μιασ βιωματικισ 

δράςθσ 
 

Στο πλαίςιο του πολιτιςτικοφ ςχετικιςμοφ, ωσ χαρακτθριςτικό που απορρζει από τθν ετερογζνεια του 
πλθκυςμοφ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και κακιςτά αναγκαία τθ ςυνφπαρξθ με το διαωορετικό, κρίνεται 
ουςιαςτικι και ςκόπιμθ θ ζγκαιρθ παρζμβαςθ και ο κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ για τθν ορκι 
ενθμζρωςθ των παιδιϊν από το ςχολείο. Αν και θ ζννοια τθσ διαωορετικότθτασ προςδιορίηεται από τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ ότι κάκε άτομο είναι μοναδικό, ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ προκφπτουν προβλιματα από 
τθ μθ αποδοχι τθσ διαωορετικότθτασ, τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ που ενκαρρφνουν τισ 
διακρίςεισ, τθν άνιςθ μεταχείριςθ των ανκρϊπων και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Πλα μπορεί να ζχουν τθν 
αωετθρία τουσ ςτθν οικογζνεια, ςτο ςχολείο όμωσ αναπαράγονται και ςτθ ςυνζχεια διαχζονται ςε 
ολόκλθρθ τθν κοινωνία. Σχετικά με αυτά τα προβλιματα θ εκπαίδευςθ με δθμοκρατικζσ πρακτικζσ οωείλει 
να διαδραματίςει ζναν ςθμαντικό ρόλο προωκϊντασ τισ αρχζσ του ςεβαςμοφ, τθσ κατανόθςθσ, τθσ 
ανεκτικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ εναρμόνιςθσ των ποικίλων οπτικϊν των ατόμων που διαωζρουν 
μεταξφ τουσ. Σε αυτό το πλαίςιο, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ςε παιδιά 10-12 χρόνων ζνα διδακτικό 
ςενάριο με κζμα «Πλοι διαωορετικοί, όλοι ίςοι». Το ςενάριο αυτό είχε τουσ παρακάτω ςτόχουσ: α) να 
κατανοιςουν ότι κάκε άτομο είναι μοναδικό και διαωορετικό αλλά ιςάξιο με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ, β) 
να αναγνωρίςουν τα ςτερεότυπα και να αναςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτά κριτικά, γ) να εξαςκιςουν τθν 
ενεργθτικι ακρόαςθ και να μάκουν να ςζβονται τουσ άλλουσ, και δ) να ςυνειδθτοποιιςουν τα όρια τθσ 
ανεκτικότθτασ και των περί ςφγκρουςθσ αξιϊν τουσ. Από τθ διδακτικι παρζμβαςθ διαπιςτϊκθκε ότι το 
πολυςυηθτθμζνο ηιτθμα τθσ διαωορετικότθτασ είναι ευαίςκθτο και εν μζρει δυςνόθτο για τουσ μακθτζσ 
θλικίασ 10 ζωσ 12 χρόνων. Ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ κατάλλθλθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ και ο κατάλλθλοσ 
ςχεδιαςμόσ, προκειμζνου οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν πολυμορωία των εντυπϊςεων και των 
αντιλιψεων που ζχουν οι άνκρωποι ο ζνασ για τον άλλον ςε ζνα πλαίςιο κοινωνικισ ιςότθτασ, 
ςυνεργαςίασ, ςεβαςμοφ και αποδοχισ τθσ κζςθσ / άποψθσ του Άλλου. 
 
 
 

Ραραςκευοποφλου Ελζνθ, Μάνεςθσ Νικόλαοσ  
Εκπαιδεφοντασ Ραιδιά-Ρρόςωυγεσ: Γνϊςεισ και Αντιλιψεισ Εκπαιδευτικϊν  

Θ Διαπολιτιςμικι Ετοιμότθτα και ο ρόλοσ των Εκπαιδευτικϊν 
 

Τα μεγάλα μεταναςτευτικά κφματα που δζχεται θ Ελλάδα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, με κορφωωςθ αυτό του 
2015, διαμορωϊνουν ζνα νζο διαπολιτιςμικό και πολυγλωςςικό πλαίςιο, ςτο οποίο καλείται να 
ανταποκρικεί το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο. Θ ςφνκεςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ μεταβάλλεται, ενϊ τα 
χαρακτθριςτικά των αλλόγλωςςων μακθτϊν τροποποιοφν το ςχολικό περιβάλλον, προβάλλοντασ τθν 
ανάγκθ ανάλθψθσ εκπαιδευτικϊν μζτρων με ςτόχο τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται αναγκαία θ οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου με γνϊμονα τθν 
αποδοχι τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν που ενιςχφςουν τθν κοινωνικι, 
ςυναιςκθματικι και γνωςτικι ανάπτυξθ των αλλόγλωςςων μακθτϊν. Θ προςζγγιςθ αυτι αναδεικνφει το 
διαπολιτιςμικό μοντζλο εκπαίδευςθσ, ςκοπόσ του οποίου είναι θ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ 
εκπαιδευτικισ ιςότθτασ μζςα από τθν υιοκζτθςθ κατάλλθλων πρακτικϊν τόςο ςε επίπεδο αναλυτικοφ 
προγράμματοσ όςο και ςτθν παιδαγωγικι πράξθ. Κομβικό ρόλο ςε αυτι τθ νζα πολυπολιτιςμικι 
πραγματικότθτα του ελλθνικοφ ςχολείου καλοφνται να διαδραματίςουν οι εκπαιδευτικοί, θ διαπολιτιςμικι 
επάρκεια των οποίων ςυνιςτά ςθμαντικό παράγοντα ςτθν εωαρμογι τθσ διαπολιτιςμικισ παιδαγωγικισ. 
Ρραγματοποιιςαμε ζρευνα θ οποία αποςκοπεί να καταγράψει τισ γνϊςεισ και αντιλιψεισ των 
εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτα δθμόςια ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριωζρειασ Δυτικισ 
Ελλάδασ για τθν εκπαίδευςθ των προςωφγων μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολικό πλαίςιο. Από τα ευριματα 
προκφπτει ότι θ διαπολιτιςμικι ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν πρόςωυγεσ μακθτζσ/-ιτριεσ 
δεν είναι επαρκισ κακϊσ και ότι ςυχνά αντιλαμβάνονται ςτερεοτυπικά τον ρόλο τουσ ςτθν εωαρμογι τθσ 
διαπολιτιςμικισ παιδαγωγικισ. 
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Ραρτςινεβζλου Κυριακι  
Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Νάξου για τον αποτελεςματικό 

διευκυντι/ντρια 
 

Βαςικόσ πυλϊνασ τθσ ςχολικισ μονάδασ κεωρείται ο διευκυντισ ο οποίοσ με τθ ςυμπεριωορά του 
ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να διερευνιςει τισ απόψεισ 
των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Νάξου για τον αποτελεςματικό 
διευκυντι/ντρια. Για αυτόν τον ςκοπό διεξιχκθ ποςοτικι ζρευνα με τθ χριςθ ανϊνυμου ερωτθματολογίου 
ςτθν οποία ςυμμετείχαν 97 εκπαιδευτικοί (32 άντρεσ και 65 γυναίκεσ) τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Νάξου. Υλοποιικθκε ςτατιςτικι ανάλυςθ με το ςτατιςτικό πρόγραμμα SPSS και ζγινε επεξεργαςία των 
ερευνθτικϊν δεδομζνων. Διαπιςτϊκθκε ότι οι απόψεισ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ταυτίηονται με τα 
ευριματα ανάλογων ερευνϊν. Τα ευριματα τθσ ζρευνάσ μασ ανζδειξαν αωενόσ το ςχολικό κλίμα και τον 
ρόλο και τθ ςυμπεριωορά του διευκυντι ωσ τα κφρια χαρακτθριςτικά μιασ αποτελεςματικισ εκπαιδευτικισ 
μονάδασ και αωετζρου τθ ςθμαςία τθσ επιμόρωωςθσ των διευκυντϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ζμψυχου 
δυναμικοφ και ςε διοικθτικά κζματα. Ακόμθ, ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του αποτελεςματικοφ διευκυντι, 
ςθμαντικά κεωρικθκαν τα: «οργανωτικόσ», «αντικειμενικόσ», «να ςυντονίηει όλο το ςχολείο», «να λφνει τα 
προβλιματα του ςχολείου μετά από ςυηιτθςθ με τον ςφλλογο διδαςκόντων», «να διευκετεί τισ 
ςυγκροφςεισ» και «να διαχειρίηεται αποτελεςματικά το ανκρϊπινο δυναμικό». Επίςθσ, οι περιςςότεροι 
ςυμμετζχοντεσ δεν ικελαν να αναλάβουν μελλοντικά διευκυντικι κζςθ. Ραράλλθλα, ςθμαντικά ςτατιςτικι 
ςχζςθ βρζκθκε μεταξφ του επίπεδου των ςπουδϊν των εκπαιδευτικϊν και τα χαρακτθριςτικά 
«καινοτόμοσ», «οργανωτικόσ» και «ςυνεργατικόσ» του αποτελεςματικοφ διευκυντι. Επιπλζον, ςθμαντικά 
ςτατιςτικι ςχζςθ βρζκθκε ανάμεςα ςτθ κζςθ υπθρεςίασ τουσ και το χαρακτθριςτικό «εργατικόσ» αλλά και 
ανάμεςα ςτθν θλικία των ςυμμετεχόντων και το χαρακτθριςτικό «ζμπιςτοσ». Τισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ 
ακολουκοφν προτάςεισ-ειςθγιςεισ. Θ παροφςα ζρευνα εμπλουτίηει  τισ ζρευνεσ για τον αποτελεςματικό 
διευκυντι και κα ςυνειςωζρει ςτα τθσ εκπαίδευςθσ με τα ευριματά τθσ τόςο ςτθ Νάξο, κακϊσ παρόμοια 
ζρευνα δεν ζχει πραγματοποιθκεί, όςο και ςτθν Ελλάδα γενικότερα. 
 
 
 

Ρατζρα Αναςταςία                                                                                                                                      
 «Μια δολοωονία και ζνα τζρασ… τα Μεςάνυχτα»: Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ του Εςπερινοφ ςχολείου 

Τρικάλων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων  
και τθν αποδοχι του «διαωορετικοφ άλλου» μζςα από τθν Τζχνθ 

 
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τθσ να παρουςιάςει το πρόγραμμα αγωγισ υγείασ που εκπονείται ςτο 
Εςπερινό Σχολείο Τρικάλων το τρζχον ςχ. ζτοσ 2018-2019 ςτο πλαίςιο τθσ εωαρμογισ και διάδοςθσ του 
ςχεδίου KΑ101 του ςχολείου «Εκπαίδευςθ ςτθ Συμπερίλθψθ και ςτθν Αντιμετϊπιςθ των Συγκροφςεων». Ο 
κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να αναπτυχκεί θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των μακθτϊν 
(αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων και διαχείριςι τουσ, εντοπιςμόσ ςυναιςκθμάτων ςε ιρωεσ κεατρικϊν ζργων 
και ταινιϊν, ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςτο άκουςμα μουςικισ). Επιπλζον, οι μακθτζσ κα εκπαιδευτοφν 
ςτθ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ μθ βίαιθσ επικοινωνίασ / αντίςταςθσ. 
Αναωορικά δε με τθν εκπαίδευςι τουσ ςτθν αποδοχι του «διαωορετικοφ άλλου», αυτι κα 
πραγματοποιθκεί με τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν παιδαγωγικι τθσ ςυμπερίλθψθσ μζςα από κεατρικά, 
κινθματογραωικά και λογοτεχνικά ζργα.  Θ προςζγγιςθ των εννοιϊν κα γίνει μζςω διακεματικισ μάκθςθσ, 
εωόςον το πρόγραμμα κα ενςωματωκεί ςτο κακθμερινό πρόγραμμα των ςχολικϊν μακθμάτων (Γλϊςςα, 
Λογοτεχνία, Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι, Ξζνεσ γλϊςςεσ, Εικαςτικά κ.ά.) και κα αποτελεί ηωτικό κομμάτι 
τθσ διδαςκαλίασ τουσ. Οι κυριότερεσ δράςεισ του προγράμματοσ είναι θ προβολι και θ επεξεργαςία τθσ 
ταινίασ «7 λεπτά μετά τα μεςάνυχτα» (κζματα: διαχείριςθ απϊλειασ - πζνκουσ, αυτογνωςία, ανάπτυξθ 
ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, οικογενειακζσ ςχζςεισ / ςυγκροφςεισ / διαηφγιο, αντιμετϊπιςθ bullying) και θ 
παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ: «Ροιοσ ςκότωςε τον ςκφλο τα μεςάνυχτα» (κζματα: αυτιςμόσ, 
οικογενειακζσ ςχζςεισ, αποδοχι του «άλλου», ενςυναίςκθςθ, ςυμπερίλθψθ). Από τθν επεξεργαςία των 
ζργων οι μακθτζσ αναμζνεται να εμβακφνουν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγράμματοσ (ενςυναίςκθςθ / 
αποδοχι) μζςα από παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ όπωσ ο διάλογοσ και θ ανταλλαγι απόψεων, το παιχνίδι 
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ρόλων και θ ςφνδεςθ τθσ ηωισ των θρϊων με τθ δικι τουσ ηωι, το γράψιμο θμερολογίου και θ δθμιουργικι 
γραωι ωσ ςυναιςκθματικι ζκωραςθ. 

 
 
 

Ραυλάκου Ευγενία                                                                                                                               
Εκπαίδευςθ ενθλίκων και ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ 

 
Θ ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ, που ορίηεται ωσ μζκοδοσ βελτίωςθσ των δεξιοτιτων του προςωπικοφ 
των επιχειριςεων, ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθν ανφψωςθ του θκικοφ των 
εργαηομζνων. Πταν μάλιςτα τα ςτελζχθ κεωριςουν το ανκρϊπινο δυναμικό ωσ κεωάλαιο (asset), τα 
αποτελζςματα ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ βελτιϊνονται.  
Συγκεκριμζνα, θ ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ ορίηεται ωσ: 
• Τεχνικι / τεχνολογικι εκπαίδευςθ (Technical or Technology Training): τεχνικι εκπαίδευςθ πάνω ςτο 
αντικείμενο τθσ εργαςίασ. 
• Εκπαίδευςθ ποιότθτασ (Quality Training): εξοικείωςθ των εργαηομζνων με προδιαγραωζσ και 
διαδικαςίεσ που διαςωαλίηουν τθν ποιότθτα. 
• Εκπαίδευςθ δεξιοτιτων (Skills Training): πρόκειται για εκπαίδευςθ πάνω ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ που 
απαιτοφνται ςε μια εργαςία και ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο.  
• Επαγγελματικι και νομικι εκπαίδευςθ (Professional Training and Legal Training): αναωζρεται ςτθ ςυνεχι 
εκπαίδευςθ και υψθλι εξειδίκευςθ των εργαηομζνων. 
• Managerial Training: απευκφνεται ςε ςτελζχθ που πρόκειται να πάρουν κάποια προαγωγι και πρζπει να 
διακζτουν θγετικζσ και οργανωτικζσ δεξιότθτεσ. 
• Soft Skills Training: ανάπτυξθ δεξιοτιτων που ςχετίηονται με ηθτιματα προςωπικότθτασ, κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων και διαπροςωπικϊν ςχζςεων.  
H ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ είναι ςυναωισ με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, μζςω τθσ οποίασ δίνονται 
ευκαιρίεσ ςε ανκρϊπουσ, που για διαωόρουσ λόγουσ δεν μπόρεςαν να δείξουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτο 
πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, να βελτιϊςουν το γνωςτικό τουσ υπόβακρο. Επιπλζον, με τθν 
ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ: α) προςωζρονται ςτο άτομο νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, κοινωνικισ 
ζνταξθσ κακϊσ και δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςτισ επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ τθσ 
ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ, και β) είναι εωικτι θ απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων από τουσ εκπαιδευομζνουσ, 
οι οποίεσ ενίοτε δεν αποκτϊνται κατά τθ διάρκεια τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ πορείασ. Κατά ςυνζπεια, ο 
εργαηόμενοσ μπορεί να βελτιϊςει τθ κζςθ του ςτθν εταιρεία.  

 
 
 

Ραυλίδου Χρυςάνκθ  
«Το καλφτερο μικρό»… Διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ ψθωιακισ αωιγθςθσ ςτθ Βϋ Δθμοτικοφ 

 
Θ ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ εδϊ και χρόνια δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ να αξιοποιιςουν νζουσ τρόπουσ άςκθςθσ των μακθτϊν ςτον αωθγθματικό λόγο, όπωσ θ 
ψθωιακι αωιγθςθ (digital storytelling). Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα του Δθμοτικοφ δίνει ζμωαςθ ςτον 
ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ γραωισ αλλά και ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν για τον 
εμπλουτιςμό τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ από τον εκπαιδευτικό. Ταυτόχρονα, ορίηει ότι θ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ.  Θ παροφςα ανακοίνωςθ 
παρουςιάηει τθν αξιοποίθςθ τθσ ψθωιακισ αωιγθςθσ ωσ διδακτικό εργαλείο ςτθ Βϋ τάξθ του Δθμοτικοφ 
ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλιρωςθσ ςχεδίου διδαςκαλίασ με κζμα «Τα ηϊα» ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ. Θ αωόρμθςθ αντλικθκε από κείμενο του ςχολικοφ εγχειριδίου Ανκολόγιο Λογοτεχνικϊν 
Κειμζνων Αϋ και Βϋ Δθμοτικοφ με κζμα τθ μθτρικι ςτοργι. Οι μακθτζσ αξιοποίθςαν τισ γνϊςεισ που 
απζκτθςαν μετά από ζρευνα για τα ηϊα και τα χαρακτθριςτικά τουσ και οδθγικθκαν ςτθ ςυνεργατικι 
παραγωγι αωιγθςθσ, θ οποία αποτζλεςε το ςενάριο για τθ δθμιουργία ςφντομθσ ταινίασ (τεχνικι stop 
motion animation). Τζκθκαν ειδικότεροι ςτόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο, τθ μακθςιακι διαδικαςία 
και τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Θ διδακτικι παρζμβαςθ ολοκλθρϊκθκε με ςυνολικι αξιολόγθςθ με τθ χριςθ 
ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ. Θ διδακτικι πρόταςθ που παρουςιάηεται επικυρϊνει τα 
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οωζλθ από τθν αξιοποίθςθ τθσ ψθωιακισ αωιγθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Οι μακθτζσ εργάςτθκαν 
με πρωτοποριακό τρόπο όςον αωορά τθν παραγωγι λόγου ςε ζνα νζο μακθςιακό περιβάλλον με τθν 
κακοδιγθςθ τθσ δαςκάλασ. Θ τάξθ μετατράπθκε ςε εργαςτιρι δθμιουργικότθτασ, με ενεργι 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δαςκάλασ, μακθτϊν και υπερκειμζνου με ςκοπό τθν ελεφκερθ ζκωραςθ και τθ 
διαςκζδαςθ κατά τθν εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ. Τζλοσ, θ όλθ διαδικαςία δθμιοφργθςε ςτουσ μακθτζσ κίνθτρο 
ςυμμετοχισ ςε γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν  νζεσ τεχνολογίεσ. 
 
 
 

Ρζτρου Άρτεμισ  
Θ αωιγθςθ ενόσ παραμυκιοφ από τον γονιό ςτο παιδί και θ εκδραμάτιςι του και από τουσ δφο μαηί 

 
Θ αωιγθςθ ενόσ παραμυκιοφ κεωρϊ ότι ζχει πολλαπλά οωζλθ για τθν ψυχι ενόσ παιδιοφ αλλά και ενόσ 
ενιλικα. Συγκεκριμζνα:  
α. Συνικωσ ςτα παραμφκια οι ιρωεσ (άνκρωποι ι ηϊα) είναι λίγοι, με αποτζλεςμα ο αωθγθτισ-γονιόσ να 
μπαίνει ςτον ρόλο όλων των προςϊπων. Αν κζλει, μπορεί να αλλάξει τθ χροιά τθσ ωωνισ του, τθ ςτάςθ του 
ςϊματόσ του και το ςυναίςκθμά του ανάλογα με το ποιον υποδφεται, ενϊ αλλάηει πρόςωπα ςε κλάςματα 
δευτερολζπτου. Ο τρόποσ αυτόσ αωιγθςθσ πιςτεφω ότι είναι λυτρωτικόσ για ζνα παιδί, διότι 
αντιλαμβάνεται μζςω τθσ αωιγθςθσ τθ γριγορθ εναλλαγι ςυναιςκθμάτων του γονιοφ του. Το παιδί βλζπει 
τον γονιό κυμωμζνο/θ, λυπθμζνο/θ, χαροφμενο/θ και οφτω κακεξισ, ανάλογα με τθ περίςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται ο ιρωασ, και με αυτόν τον τρόπο και αναγνωρίηει και δε ωοβάται τα άςχθμα ςυναιςκιματα, τον 
ωόβο, τθ λφπθ ςε ζναν άνκρωπο και τον εαυτό του. Επίςθσ, χωρίσ πίεςθ βλζπει αυτι τθ γριγορθ εναλλαγι 
ςυναιςκθμάτων ςτον γονιό του και να τι κερδίηει: και εκείνο, όταν κλαίει ι είναι ςτενοχωρθμζνο, ξζρει ότι 
γριγορα μπορεί να αλλάξει αυτό το ςυναίςκθμά του και να γίνει χαροφμενο με κάτι άλλο ςε μια άλλθ 
περίςταςθ ςφντομα· το ζχει δει ςτον γονιό του, κακϊσ αωθγείται τα παραμφκια και του είναι οικείο. Τα 
παραμφκια είναι ονειρεμζνα, όταν μποροφμε να τα ηωντανζψουμε εμείσ και τα παιδιά μασ, μπαίνοντασ ςε 
ρόλουσ.  
β. Κακϊσ τα παιδιά παίηουν αυκόρμθτα, αποςπάςματα από παραμφκια ι και ολόκλθρα τα παραμφκια 
πλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ και ετοιμάηονται με αυτόν τον τρόπο να μιλοφν και να εκωράηονται ςτθν 
κακθμερινότθτα τουσ.  
γ. Επίςθσ, τα παραμφκια προετοιμάηουν τα παιδιά για δφςκολεσ καταςτάςεισ τθσ ηωισ, όπωσ ότι κάποιοσ 
μπορεί να τα κοροϊδζψει, ότι κάποιοσ τουσ λζει ψζματα ι ότι κάποια πρόςωπα δεν είναι αυτά που 
ωαίνονται.  
 
 

 
Ρλουςίου Μαρία  

Θ διδαςκαλία τθσ νζασ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε παιδιά:  
Διδακτικι πρόταςθ εωαρμοςμζνθ ςε Αντιοχείσ μακθτζσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 

 
Στθν παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηεται ζνα ςχζδιο μακιματοσ που απευκφνεται ςε δίγλωςςα παιδιά 
(αραβικά-τουρκικά) με καταγωγι από τθν Αντιόχεια (Hatay) τθσ Τουρκίασ. Οι εν λόγω μακθτζσ, με μθτρικι 
γλϊςςα τθν αραβικι, ωοιτοφν ςτα ομογενειακά ςχολεία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και αποτελοφν μεγάλο 
μζροσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν αυτϊν ςυχνά δεν επαρκεί, 
ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ μζρουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ που εκπονείται ςτθν 
ελλθνικι. Γενικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι αωενόσ να καταδείξει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των 
Αντιοχζων μακθτϊν, ςκιαγραωϊντασ το προωίλ τουσ (καταγωγι, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, μακθςιακά 
κίνθτρα) και αωετζρου να παρουςιάςει ζνα πλάνο μακιματοσ που ςχεδιάςτθκε για / εωαρμόςτθκε ςε 
Αντιοχείσ μακθτζσ 8 ετϊν με επίπεδο γλωςςομάκειασ α1.1. το πλάνο αυτό αξιοποιεί τθ δραςτθριοκεντρικι 
προςζγγιςθ (task based learning) και τθ μζκοδο τθσ ολικισ ςωματικισ αντίδραςθσ (total physical response). 
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Ρόγκα Ελζνθ  
Δραματοποίθςθ αωθγθματικοφ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ξζνθ γλϊςςα. Δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ 

- trailer- teaser λογοτεχνικοφ - αωθγθματικοφ αποςπάςματοσ 
 

Θ δραματοποίθςθ λειτουργεί ευοδωτικά και αποτελεςματικά ςτθ διδαςκαλία / εκμάκθςθ  μιασ ξζνθσ 
γλϊςςασ, κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν ανάλθψθ 
ρόλων που καλοφνται να ερμθνεφςουν χρθςιμοποιϊντασ τθ ωανταςία τουσ, τθ δθμιουργικι τουσ διάκεςθ 
και τθν αυτενζργειά τουσ. Θ δραματοποίθςθ ωσ διδακτικι πρακτικι για τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
ςτθρίηεται ςε παιδαγωγικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται και γενικότερα θ χριςθ του δράματοσ ωσ μζςου 
μάκθςθσ. Μζςω τθσ δραματοποίθςθσ προωκείται ο εμπειρικόσ / βιωματικόσ τρόποσ μάκθςθσ, ο οποίοσ 
βοθκά τουσ μακθτζσ να αωομοιϊςουν εφκολα και αποτελεςματικά το γνωςτικό αντικείμενο. Θ 
δραματοποίθςθ εμπλζκει όχι μόνο τουσ δυνατοφσ μακθτζσ, αλλά και όςουσ είναι αρκετά δυςκίνθτοι, 
ςυνεςταλμζνοι και εςωςτρεωείσ, οι οποίοι δουλεφοντασ ομαδοςυνεργατικά νιϊκουν πιο χριςιμοι και 
λειτουργικοί ςτθν ομάδα, βελτιϊνουν τθν αυτοεικόνα τουσ και εν γζνει δραςτθριοποιοφνται μζςα από τθν 
πράξθ και τθ βίωςθ. Στο 3ο Γυμνάςιο Ελευςίνασ οι μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ 
γερμανικισ γλϊςςασ, δραματοποίθςαν απόςπαςμα του λογοτεχνικοφ βιβλίου Das Versprechen. Θ 
μεκοδολογία του project περιλάμβανε ανάγνωςθ και επεξεργαςία του αποςπάςματοσ, μοίραςμα ρόλων, 
γυρίςματα και δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ - trailer-teaser. Ακολοφκθςε προβολι των ταινιϊν, 
ψιωιςθ τθσ καλφτερθσ και βράβευςθ των ταινιϊν και των μακθτϊν που ζλαβαν μζροσ (βραβείο Αϋ 
ανδρικοφ ρόλου, βραβείο Αϋ γυναικείου ρόλου, ςκθνοκεςίασ, γραωικϊν). Το αποτζλεςμα ιταν εξαιρετικό 
τόςο ςε μακθςιακό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο. Οι ςυμμετζχοντεσ αωομοίωςαν τον Ραρατατικό 
(αωθγθματικό χρόνο ςτθ Γερμανικι), αλλά επίςθσ μοιράςτθκαν τισ εμπειρίεσ τουσ και –μζςα από τθ δράςθ 
και τθν αντίδραςθ– κατάωεραν να εξαλείψουν τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, να ενδυναμϊςουν τθν 
κοινωνικότθτά τουσ και να ενιςχφςουν τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τουσ δεςμοφσ τουσ. Επιπλζον, 
καλλιζργθςαν τον προωορικό λόγο και τισ επικοινωνικακζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθ γερμανικι γλϊςςα, αλλά 
και δοφλεψαν διακεματικά κακϊσ ςυνδφαςαν τθ γλϊςςα με τθν τζχνθ και τθν χριςθ ΤΡΕ, κάτι το οποίο 
ενίςχυςε το κίνθτρό τουσ ςτθν όλθ μακθςιακι διαδικαςία. 
 
 
 

Ρολυδϊρου Ελζνθ, Τριβζλα Διμθτρα 
Δθμιουργία ανοιχτοφ εκπαιδευτικοφ πόρου με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Pixton 

 
Τα κόμικσ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά τθν 
εκπαιδευτικι πρακτικι με διάωορουσ τρόπουσ και να ςυμπεριλάβει πολλζσ διαωορετικζσ κεματικζσ. 
Επίςθσ, τα κόμικσ επιτελοφν πολιτικι λειτουργία, κακϊσ ο λόγοσ τουσ είναι πολιτικόσ και μιλάει για το 
παρόν ςτθ ςχζςθ του με το παρελκόν και το μζλλον. Κακϊσ αναωζρονται κυρίωσ ςε παιδιά, τα κόμικσ 
ενδυναμϊνουν τθν πολιτικι κοινωνικοποίθςι τουσ και με αυτόν τον τρόπο ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρωωςθ 
των ςτάςεων και  ςυμπεριωορϊν που μποροφν να ζχουν ωσ ενιλικεσ. Τα κόμικσ, με το ευχάριςτο 
επικοινωνιακό τουσ ςτυλ και τθ δυνατότθτα που δίνουν ςτα παιδιά για ταφτιςθσ με τουσ ιρωεσ τουσ, 
αποτελοφν το ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο για να ςκιαγραωθκοφν τα ευαίςκθτα περιβαλλοντικά 
ηθτιματα που προκφπτουν ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Για τθ δθμιουργία του ςυγκεκριμζνου ανοιχτοφ 
εκπαιδευτικοφ πόρου χρθςιμοποιικθκε το διαδικτυακό λογιςμικό Pixton και  δθμιουργικθκε ςενάριο για 
τον κειμενικό εμπλουτιςμό του. Το κόμικ που δθμιουργικθκε αωορά τον 8ο ςτόχο του Ο.Θ.Ε «Αξιοπρεπισ 
Εργαςία και Οικονομικι Ανάπτυξθ», o οποίοσ ςυγκαταλζγεται ςτουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ των 
Θνωμζνων Εκνϊν τθσ Ατηζντασ 2030. Συγκεκριμζνα, ο ςτόχοσ ορίηει τθν επίτευξθ αξιοπρεποφσ εργαςίασ για 
όλουσ ανεξαρτιτωσ ωφλου και κοινωνικισ κατάςταςθσ, τθν πλιρθ και παραγωγικι απαςχόλθςθ μαηί με τθ 
διαρκι και βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ. Ο γενικόσ ςκοπόσ του κόμικ είναι οι μακθτζσ να 
προβλθματιςτοφν πάνω ςε κζματα όπωσ θ δυναμικι τουσ ωσ καταναλωτζσ, θ θκικι τθσ αγοράσ των 
προϊόντων και θ αναηιτθςθ πλθροωοριϊν για τθν προζλευςθ των προϊόντων που χρθςιμοποιοφν μζςω 
διαωορετικϊν πρακτικϊν. Το κόμικ δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Εκπαίδευςθ για το 
Ρεριβάλλον και τθν Αειωορία με χριςθ Ρολυμζςων του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτισ   
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ - Εκπαίδευςθ με χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
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Ρολυηοποφλου Ακαναςία  
Ο Φϊτθσ Φωτιάδθσ και το γλωςςικό ηιτθμα: Οι απόψεισ του για τθ γλϊςςα και τθν εκπαίδευςθ μζςα από 

τον Ταχυδρόμο τθσ Ρόλθσ 
 

Το γλωςςικό ηιτθμα αποτζλεςε για πολλά χρόνια ζνα ςοβαρό ςθμείο διαμάχθσ μεταξφ των διανοοφμενων 
του ελλθνικοφ κράτουσ. Θ αντιπαράκεςθ ςχετικά με το ποια κα ιταν θ καταλλθλότερθ γλϊςςα για τον 
ωωτιςμό του ζκνουσ απαςχόλθςε για πολλά χρόνια τθν ελλθνικι κοινωνία, παίρνοντασ ςυχνά μεγάλεσ 
διαςτάςεισ και οδθγϊντασ ςε ακραία γεγονότα. Λδιαίτερα μετά τθν ιττα τθσ Ελλάδασ ςτον καταςτροωικό 
πόλεμο του 1897 το γλωςςικό ηιτθμα ζγινε ςταδιακά κζμα ευρφτερθσ ιδεολογικισ ζριδασ και ξζωυγε από 
τον ςτενό γλωςςικό του χαρακτιρα, οδθγϊντασ ςτθν ανάπτυξθ μιασ πρωτοωανοφσ για τθν ελλθνικι ιςτορία 
κοινωνικισ κριτικισ, ςτο επίκεντρο τθσ οποίασ τζκθκε θ μόρωωςθ του λαοφ. Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα το 
γλωςςικό ηιτθμα κα πάρει ακόμα μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ, κακϊσ κα ειςβάλει ςτον δθμόςιο βίο αλλά και 
ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Φϊτθσ Φωτιάδθσ δθμοςιεφει το 1902 ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ το ζργο του Το Γλωςςικόν ηιτθμα κ’ θ Εκπαιδευτικι μασ αναγζννθςισ, προτείνοντασ μια 
νζα προοπτικι: τον εκπαιδευτικό δθμοτικιςμό. Μζςα από τθν αποςπαςματικι ζκδοςι του –ςε ζξι 
επιςτολζσ ςτθν εωθμερίδα Ταχυδρόμοσ– επιχείρθςε να αναδείξει ότι θ πνευματικι αναγζννθςθ ενόσ λαοφ 
εξαρτάται από τθν παιδεία του, θ οποία με τθ ςειρά τθσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθ γλϊςςα που 
διδάςκονται τα παιδιά ςτο ςχολείο. Επομζνωσ, το γλωςςικό πρόβλθμα ιταν ταυτόχρονα πρόβλθμα 
εκπαιδευτικό αλλά και εκνικό. Θ επιςιμανςθ αυτι αλλά και θ κατάδειξθ των προβλθμάτων του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ζωεραν για πρϊτθ ωορά ςτο επίκεντρο το παιδί και τθ μόρωωςι του. Ζτςι, χάρθ 
ςτον Φ. Φωτιάδθ, άρχιςε να γίνεται λόγοσ για τον εκπαιδευτικό δθμοτικιςμό με όλεσ τισ κετικζσ πτυχζσ του. 
Θ προςπάκειά αυτι του Φ. Φωτιάδθ τον εντάςςει ςτισ μορωζσ του νζου ελλθνιςμοφ που αγωνίςτθκαν για 
μια ουςιαςτικι παιδεία και δθμιοφργθςαν νζεσ προοπτικζσ ςτον χϊρο τθσ ελλθνικι εκπαίδευςθσ. 
 
 
 

Ροντικοφ Μαριλίηα  
Εξαςκϊντασ τθν προγραμματιςτικι λογικι των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 

 
Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να παρατεκοφν ιδζεσ και πρακτικζσ για τθν εκμάκθςθ 
προγραμματιςτικισ λογικισ και καταγραωισ κϊδικα από τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ, κακϊσ επίςθσ και 
θ παρότρυνςθ και ενκάρρυνςθ των παιδαγωγϊν προςχολικισ θλικίασ να εντάξουν ςτισ πρακτικζσ τουσ 
τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. Με τον προγραμματιςμό τα παιδιά εξαςκοφν και ενιςχφουν τθν αλγορικμικι τουσ 
ςκζψθ, τον προςανατολιςμό και τθν κατεφκυνςθ κακϊσ και τον μακθματικό ςυλλογιςμό. Ραράλλθλα, με 
τον προγραμματιςμό βελτιϊνεται και θ επαωι των παιδιϊν με τθν τεχνολογία. Ο προγραμματιςμόσ 
κεωρείται μια από τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που κα χρειάηεται να διακζτει ο επαγγελματίασ του 21ου αιϊνα 
και όποιοσ δεν ζχει ςχετικζσ γνϊςεισ κα κεωρείται «τεχνολογικά αναλωάβθτοσ» (digital illiterate). 
Ενδυναμϊνοντασ τθν προγραμματιςτικι λογικι των ςθμερινϊν παιδιϊν, διαμορωϊνεται θ επόμενθ γενιά 
των εωευρετϊν και θγετϊν του κόςμου, αλλά και του μζςου επαγγελματία. Στο τζλοσ τθσ παροφςασ 
εργαςίασ παρατίκενται παραδείγματα και προτάςεισ διαςκεδαςτικϊν και αλλθλεπιδραςτικϊν 
δραςτθριοτιτων που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν οι παιδαγωγοί προςχολικισ θλικίασ για να 
εξαςκιςουν τθν προγραμματιςτικι λογικι των παιδιϊν τόςο ςε ομαδικό όςο και ςε ατομικό επίπεδο.  
 
 
 

Ρουλιϊτθ Σοωία                                                                                                                                   
Ρροςδοκίεσ γονζων με παιδιά προςχολικισ θλικίασ για τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ διαδρομζσ 

των παιδιϊν τουσ: Θ επίδραςθ του ωφλου των γονζων και των παιδιϊν  
 

Θ παροφςα εργαςία ζχει ςτόχο τθ διερεφνθςθ των πικανϊν διαωορϊν ςτισ προςδοκίεσ τθσ μθτζρασ και του 
πατζρα για τισ μελλοντικζσ εκπαιδευτικζσ, επαγγελματικζσ και προςωπικζσ διαδρομζσ των παιδιϊν τουσ ςε 
ςχζςθ με το ωφλο. Για να διερευνθκοφν αυτζσ οι πικανζσ διαωορζσ τζκθκαν τζςςερα ερευνθτικά 
ερωτιματα. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ είναι θ ποιοτικι 
μζκοδοσ. Θ μζκοδοσ ςυλλογισ των ποιοτικϊν δεδομζνων είναι θ ομοιογενισ δειγματολθψία. Το κοινό 
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χαρακτθριςτικό που ζχουν τα μζλθ του δείγματοσ είναι πωσ είναι γονείσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 
διαωορετικοφ ωφλου. Το μζγεκοσ του δείγματοσ ανζρχεται ςε 5 ηευγάρια, δθλαδι 5 μθτζρεσ και 5 πατζρεσ. 
Για τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ καταςκευάςτθκε ζνασ οδθγόσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ 
και πάρκθκαν ατομικζσ ςυνεντεφξεισ οι οποίεσ μαγνθτοωωνικθκαν και ζπειτα απομαγνθτοωωνικθκαν και 
μετατράπθκαν ςε αρχεία κειμζνου, τα οποία αναλφκθκαν για να εξαχκοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 
Τα ευριματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι δεν υπάρχει μεγάλθ επίδραςθ οφτε του ωφλου του γονζα οφτε του 
ωφλου του παιδιοφ ςτθ διαμόρωωςθ των προςδοκιϊν των γονζων για το μζλλον των παιδιϊν τουσ, 
ευριματα που τείνουν να ςυμωωνοφν με ζνα κομμάτι τθσ βιβλιογραωίασ, αλλά να διαωωνοφν με ζνα άλλο. 
 
 
 

Ρουρνι Γραμμζνθ-Ελζνθ 
«Το ωιλί τθσ Λφκαινασ» - Ζνα χρονικό των καιρϊν μασ 

 
Θ διδαςκαλία ενόσ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ μζςα ςε μία ςχολικι χρονιά 
αποτελοφςε πάντα μια πρόκλθςθ. Τα ςτενά χρονικά περικϊρια και θ κακιερωμζνθ πρακτικι τθσ 
διδαςκαλίασ αποςπαςμάτων λογοτεχνικϊν κειμζνων από όλο το ωάςμα τθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ 
δυςχεραίνουν τθν πραγματοποίθςθ μιασ τζτοιασ προοπτικισ. Το βιβλίο τθσ Λότθσ Ρζτροβιτσ-
Ανδρουτςοποφλου «Το ωιλί τθσ λφκαινασ» (2016) αποτελεί ζνα μικρό χρονικό τθσ ςφγχρονθσ παγκόςμιασ 
και ελλθνικισ ιςτορίασ που εκτυλίςςεται παράλλθλα με τισ προςωπικζσ ιςτορίεσ των δφο θρϊων, παπποφ 
και εγγονοφ. Δεδομζνθσ και τθσ αδιζξοδθσ διδακτικισ πρακτικισ που ακολουκείται και ςτο μάκθμα τθσ 
Λςτορίασ, θ διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ αυτοφ βιβλίου ςτο πλαίςιο των μακθμάτων τθσ Νεοελλθνικισ 
Λογοτεχνίασ και τθσ Λςτορίασ κα μποροφςε να διαωωτίςει πλευρζσ των δφο αυτϊν μακθμάτων και να 
ανανεϊςει το ενδιαωζρον των μακθτϊν για αυτά τα διδακτικά αντικείμενα μζςα από τθν παράλλθλθ χριςθ 
και αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογικϊν μζςων. Οι μακθτζσ κα κλθκοφν να ερευνιςουν ιςτορικά γεγονότα 
τα οποία ι δεν περιλαμβάνονται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο ι αναωζρονται εν ςυντομία ςε αυτό ι δε 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ και ζτςι δεν υπάρχει χρονικό περκϊριο για να διδαχκοφν. Με τθν 
αξιοποίθςθ ωωτογραωικοφ υλικοφ, διπλωματικϊν εγγράωων, κινθματογραωικϊν ταινιϊν και ντοκιμαντζρ, 
πρόςκετων λογοτεχνικϊν κειμζνων κακϊσ και τθσ προςωπικισ και τοπικισ μικροιςτορίασ, οι μακθτζσ κα 
διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τθν αντίλθψι τουσ για τθ λογοτεχνία, τθν ιςτορία και τον κόςμο, μελετϊντασ 
ταυτόχρονα και τισ περιπζτειεσ, τον χαρακτιρα και τθν ιςτορία ηωισ των θρϊων του βιβλίου. 
 
 
 

Ρροφςαλθσ Δθμιτρθσ                                                                                                                                           
Ο ρόλοσ του δαςκάλου-αωθγθτι ωσ παιδαγωγοφ του πολιτιςμοφ: Ανιχνεφςεισ, προςεγγίςεισ και 

αποτιμιςεισ από τθν εωαρμογι προγραμμάτων προωορικισ αωιγθςθσ (story telling) ςτο Δθμοτικό Σχολείο 
 

Κακϊσ θ εκπαίδευςθ αναηθτεί νζουσ δρόμουσ για τθν ολόπλευρθ ενεργοποίθςθ και κοινωνικι 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, θ εμπλοκι και λειτουργία τθσ 
προωορικισ αωιγθςθσ (story telling) –τυπικά και άτυπα ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα αλλά και ςτισ 
δρομολογοφμενεσ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου με ευρφτερο πολιτιςτικό πνεφμα ςφνδεςθσ με τθν κοινωνία– 
ζρχεται να αναδείξει τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ ωσ πολυχρθςτικοφ μζςου αλλά και ωσ ωιλοςοωία 
ςτθ ςχολικι ηωι. Σθμαντικό ρόλο ςτθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ τθσ αωιγθςθσ παίηει ο δάςκαλοσ-αωθγθτισ 
ωσ δυναμικόσ ενδιάμεςοσ για τθν εωαρμογι και διάχυςι τθσ μζςα ςε πλαίςιο ςχολικό αλλά και ωσ γζωυρα 
πολλαπλισ επικοινωνίασ και ςυνάντθςθσ του ςχολείου με τον Ρολιτιςμό χτεσ, ςιμερα, αφριο. Θ παροφςα 
ειςιγθςθ προςεγγίηει και εκκζτει μια πρϊτθ ανιχνευτικι επιςκόπθςθ πρωτοβουλιϊν για ςυνειδθτι χριςθ 
τθσ αωιγθςθσ μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ αλλά και ζξω από αυτιν από δαςκάλουσ-αωθγθτζσ που ειςάγουν τθ 
δεφτερθ ιδιότθτά τουσ ςτο πεδίο δράςθσ τθσ πρϊτθσ, ωζρνοντασ ςτο προςκινιο του παιδαγωγικοφ 
ςτοχαςμοφ προτάςεισ, δυνατότθτεσ, εωαρμογζσ και αποτιμιςεισ. 
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Ρρωτοψάλτθ Ακαναςία  
Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα Ρολιτιςτικϊν Φορζων και Μουςείων  

Ραρουςίαςθ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ «Θ Κεςςαλονίκθ Κυμάται» 
 

Θ ανάπτυξθ ςχζςεων ανάμεςα ςτο μουςείο και το ςχολείο ζχει αποτελζςει ιςτορικά βαςικό πεδίο για τθν 
επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ ρόλου των μουςείων και ζχει ςυμβάλει ςτθν εδραίωςθ τθσ 
μουςειοπαιδαγωγικισ ωσ επιςτιμθσ που υπθρετεί τθ μορωωτικι αποςτολι των μουςείων. Στο πλαίςιο τθσ 
ςυνεργαςίασ μουςείου - ςχολείου αναπτφςςεται μεγάλθ ποικιλία εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που 
είναι γνωςτά ωσ εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα μουςεία μζςω των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
αντικακιςτοφν τθν πλθροωορία με τθν εμπειρία και εξαςκοφν τθν αντιλθπτικι ικανότθτα με ενεργθτικοφσ 
τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ, τθ βιωματικι μάκθςθ και τθν προςωπικι δθμιουργικι 
ζκωραςθ. Θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι διαδεδομζνθ πλζον ςτο μουςειακό γίγνεςκαι· 
ζτςι τα μουςεία ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ και προςπακοφν να υλοποιιςουν όλο και πιο καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ζνα τζτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχεδίαςε θ κ. Σταυροφλα Μαυρογζνθ, 
επίκουρθ κακθγιτρια ΡΑΜΑΚ, με τον τίτλο: «θ Κεςςαλονίκθ κυμάται». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται 
από το Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα ςε ςυνεργαςία με το British Council, το CWGC και τον Διμο 
Κεςςαλονίκθσ. Θ καινοτομία του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι το 
μεγαλφτερο μζροσ του υλοποιείται εκτόσ του Μουςείου και, ςυγκεκριμζνα, αωορά επίςκεψθ ςτα 
Στρατιωτικά Κοιμθτιρια των ςυμμάχων του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, ςτθν οδό Λαγκαδά τθσ Κεςςαλονίκθσ. 
Κφριοι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ αωενόσ να γνωρίςουν κάποια «λιγότερο 
γνωςτά» ιςτορικά μνθμεία και προςκυνθματικοφσ χϊρουσ τθσ πόλθσ, ερχόμενοι ςε άμεςθ επαωι με τθν 
ιςτορικι, αιςκθτικι, καλλιτεχνικι και ψυχοκεραπευτικι διάςταςι τουσ και αωετζρου να αςκθκοφν ςτθ 
χριςθ του προωορικοφ και γραπτοφ λόγου μζςω τθσ επεξεργαςίασ των αρχειακϊν πθγϊν του Μουςείου 
Μακεδονικοφ Αγϊνα. Ρολφ ςθμαντικι είναι επίςθσ θ ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ωσ προσ τισ ζννοιεσ 
του πολζμου και τθσ ειρινθσ, του κανάτου και κυρίωσ τθσ ηωισ, τθσ μνιμθσ. Συμπεραςματικά, οωείλουμε 
να παραδεχτοφμε ότι θ ςυμμετοχι μακθτϊν ςε τζτοιου είδουσ διαδραςτικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
τονϊνει πάντα τθν αυτενζργεια των ςυμμετεχόντων και καλλιεργεί ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ. 
 
 

 
αξιϊνθ Στυλιανι, Χρυςάωθ Μαρία  

Διδαςκαλία τθσ τοπικισ ιςτορίασ μζςα από μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα:  Το παράδειγμα του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Αβδιρων 

 
Στθ ςφγχρονθ διδακτικι πραγματικότθτα θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ κερδίηει όλο και περιςςότερο τθν 
εμπιςτοςφνθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Το μουςείο του ςιμερα ωιλοδοξεί να διαδραματίςει ουςιαςτικό 
ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ μζςω των προγραμμάτων του, προωκϊντασ παράλλθλα με τθ γνϊςθ και τθν αγάπθ 
για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά. Με αυτιν τθν αωόρμθςθ, δθμιουργικθκε από το Αρχαιολογικό Μουςείο 
Αβδιρων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάποιο λάκκο ζχει θ Τοφμπα», με πρωταρχικό ςτόχο τθν επαωι και 
τθ διάδραςθ των μακθτϊν τθσ Γϋ και Δ’ Δθμοτικοφ με τθν προϊςτορικι τοφμπα του οικιςμοφ Διομιδειασ, 
ζτςι ϊςτε να μθν αποτελεί πια ςθμείο αναωοράσ αωθγιςεων αλλά να γίνει, τρόπον τινά, βίωμα. Οι 
γνωςτικοί ςτόχοι που τζκθκαν αωοροφςαν τθν ειςαγωγι ςτθν τοπικι ιςτορία και τθν κατανόθςθ τθσ 
μικροϊςτορίασ ωσ μζρουσ τθσ μακροϊςτορίασ. Τζκθκαν επίςθσ ςτόχοι ςυναιςκθματικοί και ψυχοκινθτικοί, 
ζτςι ϊςτε να εκωραςτεί θ διάκεςθ τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ για ςυνολικι μόρωωςθ. Οι επιλεγμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ εξαςωάλιςαν από τθν αρχι τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ. Θ επίςκεψθ των 
παιδιϊν χωρίςτθκε ςε τρία μζρθ. Μετά τθν άωιξι τουσ ςτον χϊρο ξεναγικθκαν ςτθν τοφμπα, ιρκαν ςε 
επαωι με τισ αναςκαωικζσ τομζσ και προςπάκθςαν να ςυλλζξουν πρωτογενζσ υλικό, όπωσ όςτρακα 
αγγείων τα οποία παρζδωςαν ςτον υπεφκυνο αρχαιολόγο. Κατόπιν, παρακολοφκθςαν μια μικρι 
παρουςίαςθ για τον τρόπο ηωισ των προϊςτορικϊν ανκρϊπων κακϊσ και για τισ δραςτθριότθτζσ ςτισ 
οποίεσ επιδίδονταν. Λδιαίτερα ςε ό,τι αωορά τθ διατροωι, οι μακθτζσ είδαν μερικζσ από τισ τροωζσ που 
ζχουμε ωσ και ςιμερα ςτο διαιτολόγιό μασ. Στο τρίτο μζροσ του προγράμματοσ οι μακθτζσ κλικθκαν 
αλζςουν ςιτάρι για να παράγουν αλεφρι, να πλάςουν αγγεία με βάςθ προϊςτορικά πρότυπα, αλλά και να 
ςυγκολλιςουν αγγεία, μακαίνοντασ παράλλθλα για τισ εργαςίεσ ςτο μουςείο από τθ ςυλλογι του υλικοφ 
ωσ τθν ζκκεςι του ςτο κοινό. Για τθν οργάνωςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων το πρόγραμμα ζλαβε υπόψθ 
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όλουσ τουσ τφπουσ μάκθςθσ (οπτικό, ακουςτικό, κιναιςκθτικό). Στο τζλοσ του προγράμματοσ οι μακθτζσ 
ςυμπλιρωςαν ωφλλα εργαςίασ και ηωγράωιςαν το δικό τουσ προϊςτορικό αγγείο. 
 
 
 

εντηελά Αικατερίνθ  
Θ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ και θ Αποτελεςματικι Εκπαιδευτικι Θγεςία ςε ςχζςθ με τισ καινοτομίεσ και 

τισ μεταρρυκμίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ 
 
Θ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ αναωζρεται ςτθν ποιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ. Ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ θγζτθ είναι καίριοσ για τθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, επειδι επθρεάηει αωενόσ τα 
κίνθτρα και τισ ικανότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και αωετζρου το περιβάλλον και το κλίμα μζςα ςτο οποίο 
εργάηονται. Οι διαδικαςίεσ που επιωζρουν καινοτόμεσ αλλαγζσ οδθγοφν ςε επιτυχθμζνεσ μεταρρυκμίςεισ 
και αποτελεςματικότθτα, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει επαρκισ προγραμματιςμόσ κακϊσ και διαρκισ 
ενκάρρυνςθ, υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Μζςα ςε ζνα τζτοιο 
πλαίςιο, ο αντίκτυποσ είναι εμωανισ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα κακϊσ και ςτισ ςχζςεισ όλων των 
εμπλεκομζνων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ αναπτφςςονται 
οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν, οι οποίοι εκπαιδεφονται να χειρίηονται πλθροωορίεσ και 
γνϊςεισ για τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτο πραγματικό «γίγνεςκαι», ζχοντασ τθν ευκαιρία να 
καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ λιψθσ αποωάςεων. Θ προϊκθςθ του ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ ενιςχφεται 
και εδραιϊνεται μζςω τθσ αμοιβαίασ ςυναίνεςθσ κατά τθ λιψθ αποωάςεων, τθσ ενκάρρυνςθσ 
πρωτοβουλιϊν των εκπαιδευτικϊν, τθσ ςυνειςωοράσ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων του 
οργανιςμοφ. Συνεπϊσ, θ αποτελεςματικι θγεςία βελτιϊνει τθν επάρκεια αλλά και υποςτθρίηει τθν ιςότθτα 
ςτθν εκπαίδευςθ. 
 
 

οδοςκζνουσ-Μπαλάωα Μαρίνα  
Ρολιτιςμικόσ Γραμματιςμόσ μζςα από τον Διάλογο και τθν Επιχειρθματολογία ςτθ Δθμοτικι και Μζςθ 

Εκπαίδευςθ 
 
Θ παροφςα ειςιγθςθ ςτόχο ζχει να ανακοινϊςει τον τρόπο που ειςθγείται το Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό 
Ρρόγραμμα DIALLS (Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools) διαλογικζσ και 
δθμιουργικζσ προςεγγίςεισ του Ρολιτιςμικοφ Γραμματιςμοφ ςτθ Δθμοτικι και Μζςθ Εκπαίδευςθ. Το 
πρόγραμμα χρθματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Ορίηοντα 2020 και κα διαρκζςει τρία χρόνια. Ο βαςικόσ 
ερευνθτικόσ εταίροσ είναι το Ραιδαγωγικό Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου του Cambridge ςε ςυνεργαςία με 
άλλα επτά πανεπιςτιμια και ινςτιτοφτα, μεταξφ αυτϊν και το Τμιμα Ραιδαγωγικϊν Σπουδϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Λευκωςίασ. Ο όροσ Ρολιτιςμικόσ Γραμματιςμόσ ανακεωρείται και αναςθμαςιολογείται ςτο 
ερευνθτικό πρόγραμμα ωσ ζνασ όροσ ρευςτόσ, που προχποκζτει τθ διαλογικι παιδαγωγικι και εςτιάηει 
ςτθν προδιάκεςθ, ςτάςθ και ικανότθτα κάκε οντότθτασ να ζρκει ςε επαωι με τισ πολιτιςμικζσ διαωορζσ 
των γφρω του, ϊςτε να γνωρίςει τθ δικι του πολιτιςμικι ταυτότθτα με βάςθ τθν κοινωνικι διάδραςθ που 
κα υπάρξει. Θ προςζγγιςθ αυτι κα πραγματοποιθκεί μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ταινίεσ μικροφ μικουσ και 
εικονοβιβλία χωρίσ λόγια, αλλά και δραςτθριότθτεσ με τθ μζκοδο του διαλόγου και τθσ 
επιχειρθματολογίασ. Θ βαςικι κεματολογία των κειμζνων αωορά τθ ςυνφπαρξθ, τθν κοινωνικι ευκφνθ, τθν 
ευρωπαϊκι ταυτότθτα κακϊσ και ςτάςεισ / διακζςεισ, όπωσ ανεκτικότθτα, ενςυναίςκθςθ και ςυμπερίλθψθ. 
Οι θλικιακζσ ομάδεσ κα είναι παιδιά 5-6, 8-9 και 14-15 ετϊν. Οι εωαρμογζσ των δραςτθριοτιτων κα 
πραγματοποιθκοφν ςτθν Κφπρο, το Cambridge, τθν Ρορτογαλία και τθ Λικουανία ςε ςυνεργαςία με τα 
Ραιδαγωγικά Λνςτιτοφτα και τα ςχολεία των χωρϊν αυτϊν, ςε ςφνολο δεκαπζντε ςαραντάλεπτων για κάκε 
θλικία. Μζςα από ειδικι πλατωόρμα που ετοιμάηεται για το project, ςτα τελευταία μακιματα οι μακθτζσ 
των τεςςάρων χωρϊν κα ςυνομιλιςουν διαδικτυακά με άξονα τθ κεματολογία του προγράμματοσ, για να 
ανταλλάξουν απόψεισ και να εωαρμόςουν ζμπρακτα τθν κοινωνικι διάδραςθ που προτείνει το πρόγραμμα. 
Κα παρουςιάςουν τα πολιτιςμικά ζργα που κα ζχουν ωτιάξει ςτο διάςτθμα αυτό και κα ςυντάξουν το 
μανιωζςτο του Ρολιτιςμικοφ Γραμματιςμοφ. Είναι χριςιμο ςε τζτοιου είδουσ προγράμματα να 
ανακοινϊνονται και να γνωςτοποιοφνται οι πλατωόρμεσ που τα ωιλοξενοφν, ϊςτε να εξυπθρετοφν όλουσ 
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τουσ εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να προωκιςουν τισ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ ςτισ τάξεισ τουσ με 
καινοτόμεσ μεκόδουσ (https://dialls2020.eu/). 
 
 
 

οωοφηου Αιμιλία  
Θ επικοινωνιακι και εκπαιδευτικι πολιτικι του μουςείου - Σφνδεςθ μουςείου και ςχολείου 

 
Ο όροσ «μουςείο» ςτο πζραςμα του χρόνου παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαωοροποιιςεισ: από ναόσ 
αωιερωμζνοσ ςτισ εννζα Μοφςεσ κατά τθν Αρχαιότθτα και βιβλίο κατά τθν εποχι του Διαωωτιςμοφ μζχρι τθ 
ςθμερινι απόδοςθ, θ οποία κακιερϊκθκε μόλισ τον 19ο αιϊνα. Από εκεί και ζπειτα και ιδιαίτερα ςτθν 
εποχι μασ το μουςείο χαρακτθρίηεται από τθ ςφνδεςι του με τθν κοινωνία. Από τον εγκυκλοπαιδικό του 
ρόλο ζχει πλζον προχωριςει ςε αυτόν τθσ εξειδίκευςθσ και ζχει αναπτφξει μεκόδουσ επικοινωνίασ με το 
κοινό, αποςκοπϊντασ τόςο ςτθν ψυχαγωγία όςο και ςτθν εκπαίδευςι του. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 
είναι να αναδείξει αυτόν ακριβϊσ τον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο του ςθμερινοφ μουςείου. Μζςα 
από τθν παρουςίαςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ του μουςείου εν γζνει, κα επιχειρθκεί θ προβολι μιασ 
προςπάκειασ ςφνδεςθσ και εξοικείωςθσ του κοινοφ –και ιδιαίτερα του μακθτικοφ κοινοφ– με τισ τζχνεσ και 
τον πολιτιςμό. Ζχοντασ ωσ αωετθρία το πλαίςιο των βαςικότερων εκπαιδευτικϊν κεωριϊν, θ προςοχι κα 
επικεντρωκεί ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουςείου που απευκφνονται ςε μακθτζσ κυρίωσ 
Ρροςχολικισ και Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Εκτόσ του κεωρθτικοφ πλαιςίου, ςτθν παροφςα ειςιγθςθ κα  
παρουςιαςτοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςθμαντικϊν μουςείων τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο 
εξωτερικό, τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί από οργανωμζνεσ διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ με ςκοπό τθν 
καλφτερθ δυνατι επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείου και μουςείου. 
 
 
 

Σαβαϊδθσ Στυλιανόσ                                                                                                                                           

Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα, οι δυςλειτουργίεσ και οι πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων με τθν πάροδο του χρόνου και των δεκαετιϊν αποτζλεςε ζνα βαςικό κεςμό ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ παιδείασ παγκοςμίωσ. Επθρεαςμζνθ θ κοινωνία από τισ γενικότερεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, 

πολιτικζσ ςυνκικεσ που υπιρχαν και ακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ και τισ ανάγκεσ που δθμιουργοφνταν, 

οδθγικθκε αναπόωευκτα ςτθν εξζλιξθ και αναβάκμιςθ αυτοφ του κεςμοφ θ οποία ιταν επιτακτικι. Αυτά 

τα γεγονότα είχαν αντίκτυπο και ςτθν Ελλάδα, θ οποία ζπρεπε να ακολουκιςει μια πορεία ανάλογθ, αν 

ικελε να αναπτυχκεί και να ενταχκεί ομαλά ςτισ Ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ ςτθν παιδεία . Θ διεκνισ οικονομία, 

ο οξφσ ανταγωνιςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ να είναι ανταγωνιςτικι ςε 

ςχζςθ με τθν παγκόςμια αγορά, θ οποία ζχει οδθγιςει ςτθν αναγκαςτικι αλλαγι του τρόπου με τον οποίο 

προωκοφνται και παράγονται τα προϊόντα και δθμιουργοφνται κζςεισ εργαςίασ, ζχει οδθγιςει ςτθν 

ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Ραρατθρϊντασ λοιπόν όλεσ αυτζσ τισ εξελίξεισ που 

ξεκίνθςαν από το δεφτερο μιςό του εικοςτοφ αιϊνα και του εικοςτοφ πρϊτου υπάρχουν οριςμζνα 

ερωτιματα που ζχουν ςχζςθ με τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι αποκτοφν ι όχι ουςιαςτικι γνϊςθ, 

ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ, αποκτοφν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ αρκετζσ για να εργαςτοφν, αν το 

κράτοσ και οι δομζσ τθσ Ραιδείασ ζχουν ανταποκρικεί ςε όλα αυτά. Είναι εφλογο να απαντιςουμε πωσ 

ζχουν γίνει λάκθ ςτθν πορεία αυτισ τθσ διαδικαςίασ, τθσ ςυνεχοφσ δια βίου μάκθςθσ, το ςίγουρο είναι πωσ 

θ Ελλάδα εκμεταλλευόμενθ τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρζκθκε με τθν είςοδο ςτθν ΕΟΚ, και τθν είςοδο νζων 

πλθκυςμϊν ςτθ χϊρα προςαρμόςτθκε δθμιοφργθςε και προςπακεί να τελειοποιιςει δομζσ τθσ 

εκπαίδευςθσ κζτοντασ τα απαραίτθτα μζτρα για τθ ςωςτότερθ λειτουργία τουσ προσ όωελοσ των 

εκπαιδευόμενων, αλλά και των εκπαιδευτϊν, δθμιουργϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που ωυςικά 

επιδζχεται βελτίωςθσ. 
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Σαγρι Αλεξάνδρα                                                                                                                                 

Διδακτικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

Ππωσ διαωαίνεται από τα διεκνι κείμενα και τθ νζα πραγματικότθτα, οι αλλαγζσ που ζχουν επζλκει, ςε 

κοινωνικό επίπεδο, ςε επίπεδο τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, οδθγοφν ςτθν ανάγκθ για αναπροςαρμογι των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. Θ διαδικαςία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, μπορεί να ζχει ποικίλεσ επιπτϊςεισ για 

τον κόςμο τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και για τθ κζςθ των εκπαιδευτικϊν ςε αυτόν. Μζςα από το πρίςμα των 

ςθμερινϊν εξελίξεων και ςυνκθκϊν, οι διαδικαςίεσ μετάδοςθσ γνϊςθσ και οι μζκοδοι διδαςκαλίασ, 

οωείλουν να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και απαιτιςεισ. Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςυνιςτοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ πολλϊν εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων, ςτοχεφοντασ ςτθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων. Θ 

εκπαίδευςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ μζςο για τθν εξάλειψθ του «ςτιγματιςμοφ», των διακρίςεων 

και του αποκλειςμοφ. Θ αλλαγι μζςα από τθν εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει μια πραγματικότθτα, θ 

οποία ωςτόςο εξαρτάται από τισ παιδαγωγικζσ προςπάκειεσ και τθ ςυλλογικότθτα αυτϊν. Συχνά, κοινωνικά 

ηθτιματα και κζματα που είναι δφςκολο να κιχτοφν ι να προςεγγιςτοφν μποροφν να αποτελζςουν τθν 

ευκαιρία για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε από κοινοφ με τουσ μακθτζσ τουσ, μζςω τθσ ανακαλυπτικισ 

μάκθςθσ, να διαμορωϊςουν τθ δικι τουσ άποψθ. Θ εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςυνιςτά τθ 

«βζλτιςτθ πρακτικι» και μπορεί να εωαρμοςκεί με διάωορεσ μεκόδουσ. Μζςα ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ δεν 

αρκεί μόνο να μάκουν τισ αξίεσ όπωσ θ δικαιοςφνθ, θ ιςότθτα, θ ανοχι, αλλά να τουσ προςωζρεται θ 

ευκαιρία να ςυηθτιςουν και να εκωράςουν τισ ςκζψεισ τουσ. Ζνα από τα βαςικότερα ηθτοφμενα ςτθ 

μάκθςθ του παιδιοφ αποτελεί το κίνθτρο για τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, για τθν ανάπτυξθ του οποίου, 

απαιτείται θ ανάλογθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Στο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

προτείνεται πϊσ μπορεί να αναπτυχκεί ο πολιτιςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε επίπεδο τάξθσ, 

ποιεσ είναι οι μζκοδοι καλλιζργειασ μιασ ενεργθτικισ ςτάςθσ ηωισ και ποιοσ πρζπει να είναι ο χαρακτιρασ 

που κα πρζπει να λαμβάνει θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 

Σαλτάρθ εγγίνα                                                                                                                                                      

Ο πολιτιςμόσ των παιδιϊν μζςα από το μουςικό παιχνίδι ςτθ ςχολικι αυλι 

Το παιχνίδι ςυνιςτά πολιτιςμικι ζκωραςθ τθσ παιδικισ κουλτοφρασ, κακϊσ είναι ζνασ τρόποσ με τον οποίο 

τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόςμο και δρουν ςε αυτόν. Θ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτο υπάρχον 

κοινωνικό-πολιτιςμικό πλαίςιο και τα δρϊντα υποκείμενα επθρεάηει και διαμορωϊνει το παιχνίδι. Στθ 

βάςθ αυτισ τθσ παραδοχισ, το πρόςωατο ερευνθτικό ενδιαωζρον ζχει ςτραωεί ςτθ μελζτθ του μουςικοφ 

παιχνιδιοφ ςτα πλαίςια εντόσ των οποίων αναπτφςςεται, ενϊ παρατθρείται ερευνθτικό κενό ςτθν Ελλάδα. 

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ωσ προσ τα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά που 

διακρίνουν το μουςικό παιχνίδι ςτθ ςχολικι αυλι μετά από εκνογραωικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε 

ςε εννζα ςχολεία ςε τρεισ γεωγραωικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και είχε διάρκεια ζξι μινεσ (Λανουάριοσ - 

Λοφνιοσ 2017). Θ ςυλλογι δεδομζνων πραγματοποιικθκε με το εργαλείο τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ 

ςτο πεδίο, κακϊσ και με άτυπεσ ςυνομιλίεσ και με θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τα παιδιά. Ππωσ ωάνθκε 

από τθν ανάλυςθ, θ παιδικι κουλτοφρα του μουςικοφ παιχνιδιοφ επθρεάηεται και διαμορωϊνεται από το 

μζγεκοσ και τα υλικά που υπάρχουν ςτθν αυλι, κακϊσ και από τθ δομι τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ. 

Άλλα κζματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ ςχετίηονται με τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ, κακϊσ και τον 

τρόπο με τον οποίο το μουςικό παιχνίδι γίνεται μζςο ζκωραςθσ αξιϊν και ταυτότθτασ ωφλου. Στα γενικά 

ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ τονίηεται θ αυκόρμθτθ ανάγκθ για παιχνίδι από τθ μεριά των παιδιϊν, θ οποία 

εκωράηεται με ζναν άτυπο τρόπο και θ οποία ςυμβαίνει κυρίωσ ςτο περικϊριο μίασ πλθκϊρασ 

οργανωμζνων δράςεων ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα. Οι πλθροωορίεσ που αντλοφνται από τθν 

παρατιρθςθ των παιδιϊν μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικι γνϊςθ και ζμπνευςθ για τουσ 
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εκπαιδευτικοφσ και τισ δραςτθριότθτεσ που οργανϊνουν ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα, βάηοντασ ςτο κζντρο 

τουσ μακθτζσ του ςιμερα και τισ ανάγκεσ τουσ. 

 

Σδρόλιασ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                                   

Με αωορμι το νζο διδακτικό εγχειρίδιο μακθματικϊν τθσ Εϋ Δθμοτικοφ: Θ εξζλιξθ των διδακτικϊν 

εγχειριδίων των μακθματικϊν ςτθν Εϋ τάξθ από τθν δεκαετία του ϋ50 μζχρι ςιμερα 

 

Πταν ειςάγεται ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ ζνα νζο διδακτικό εγχειρίδιο διατυπϊνονται ποικίλεσ και 

αντικρουόμενεσ απόψεισ, κυρίωσ από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Οι απόψεισ αυτζσ, ενίοτε είναι ζντονεσ, 

υπερβαίνουν τθν κοινότθτα αυτι και οριςμζνεσ ωορζσ εξελίςςονται ςε ενζργειεσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ, 

ιδιαίτερα όταν τα εγχειρίδια αωοροφν γνωςτικά αντικείμενα όπωσ θ γλϊςςα, θ ιςτορία ι τα κρθςκευτικά. Θ 

Λςτορία τθσ Εκπαίδευςθσ ζχει καταγράψει πολλά τζτοια παραδείγματα. Ειδικότερα για τα διδακτικά 

εγχειρίδια των μακθματικϊν, οι όποιεσ κριτικζσ απόψεισ, κετικζσ ι αρνθτικζσ, εςτιάηονται, κυρίωσ, ςτθ 

ςυμβατότθτά τουσ με τα αντίςτοιχα αναλυτικά προγράμματα, τον όγκο τθσ διδακτζασ φλθσ που 

περιλαμβάνεται ςε αυτά, το μακθματικό τουσ περιεχόμενο, τον τρόπο παρουςίαςθσ των μακθματικϊν 

εννοιϊν, τθν εικονογράωθςθ, τα προτεινόμενα διδακτικά μζςα υποβοικθςθσ τθσ διδακτικισ πράξθσ και 

κατ’ επζκταςθ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία και ωιλοςοωία που προωκείται μζςω τθσ χριςθσ των 

εγχειριδίων αυτϊν. Το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ειςιχκθςαν ςτθν Εϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου τα 

νζα διδακτικά εγχειρίδια, ουςιαςτικά ζνα νζο διδακτικό «πακζτο», μακθματικϊν που περιλαμβάνει δφο 

τεφχθ εγχειριδίων «Μακθματικϊν» για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, δφο ςυνοδευτικά τεφχθ «Τετραδίου 

Εργαςιϊν» και ζνα «Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ». Θ ειςαγωγι τουσ οωείλεται κυρίωσ ςτθν κριτικι που 

διατυπωνόταν με κάκε ευκαιρία από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ για το προθγοφμενο διδακτικό εγχειρίδιο. 

Στθν παροφςα εργαςία είναι πολφ πρϊιμο, κεωροφμε, να κατακζςουμε άμεςα άποψθ για τα νζο διδακτικό 

«πακζτο» των Μακθματικϊν -δεν ολοκλιρωςε άλλωςτε ζναν ετιςιο κφκλο χριςθσ του- αλλά με αωορμι 

τθν ειςαγωγι του κα παρουςιάςουμε μια διαχρονικι ςυγκριτικι μελζτθ των διδακτικϊν εγχειριδίων που 

χρθςιμοποιικθκαν από τθ δεκαετία του ’50 ωσ τισ μζρεσ μασ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Ευελπιςτοφμε ότι 

μζςα από τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των διδακτικϊν εγχειριδίων κάκε εποχισ κα 

ςυμβάλουμε ςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ άποψθ για τα νεοειςαγόμενα εγχειρίδια. 

 

Σδροφλια Ευαγγελία                                                                                                                      

Διεπιςτθμονικι και διδακτικι αξιοποίθςθ ζντυπου παιδαγωγικοφ υλικοφ.  

Ραρουςίαςθ διδακτικισ πρόταςθσ του βιβλίου: «Το καπζλο του καλλιτζχνθ Βίνςεντ Βαν Γκογκ» 

 

Αναωορικά με τισ τζχνεσ, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο (2011), τονίηεται ότι ςκοπόσ τθσ 

αιςκθτικισ εκπαίδευςθσ είναι τα παιδιά να αποκτιςουν καλλιτεχνικζσ εμπειρίεσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν 

μζροσ τθσ προςωπικισ τουσ ηωισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ ενςυναίςκθςθσ 

και τθσ κοινωνικισ τουσ αλλθλεπίδραςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τον παραπάνω ςκοπό και αντλϊντασ 

ςτόχουσ από τθ μακθςιακι περιοχι των τεχνϊν, ςχεδιάςτθκαν οι δραςτθριότθτεσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ 

για το βιβλίο «Το καπζλο του καλλιτζχνθ Βίνςεντ Βαν Γκογκ» (εκδόςεισ Α. Α. Λιβάνθ). Ρρόκειται για ζνα 

βιβλίο γνϊςεων, το οποίο βαςιςμζνο ςε ζνα αωθγθματικό πλαίςιο, προςωζρει πλθροωορίεσ μζςα από μια 

ωανταςτικι ιςτορία. Θ οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων βαςίηεται ςτθ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ Rosenblatt. 

Τα ςτάδια προςζγγιςθσ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου πεηοφ ι ποιθτικοφ ςφμωωνα με τθν παραπάνω κεωρία 

είναι: θ προετοιμαςία περιβάλλοντοσ, θ αρχικι ανταπόκριςθ των μακθτϊν, θ τελειοποίθςθ τθσ 

ανταπόκριςθσ και θ ζκωραςθ τθσ ανταπόκριςθσ. Ρρωτοπόροσ τθσ κεωρίασ τθσ πρόςλθψθσ, θ Louise 

Rosenblatt, κάνει λόγο για τθ ςυναλλακτικι (transactional) ςχζςθ μεταξφ κειμζνου και αναγνϊςτθ. Στρζωει 
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το ενδιαωζρον από το κείμενο ςτον αναγνϊςτθ, ταυτίηει τον μακθτι με τον αναγνϊςτθ, τονίηει τον 

ενεργθτικό του ρόλο και τθ μοναδικότθτα τθσ αναγνωςτικισ πράξθσ, Θ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ 

πρόςλθψθσ απαιτεί ζναν ςυναιςκθματικά και πνευματικά ενεργό ρόλο εκ μζρουσ των 

παιδιϊν/αναγνωςτϊν, οι οποίοι αναλφουν, κατανοοφν, ερμθνεφουν τα δεδομζνα του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου, ανάλογα με τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ τουσ. Επίςθσ ςτον ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων 

λαμβάνονται υπόψθ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ τθσ λογοτεχνίασ. Σκοπόσ είναι θ αιςκθτικι απόλαυςθ να 

ευαιςκθτοποιιςει τον αναγνϊςτθ ςε ηθτιματα ςυναιςκθματικά, κοινωνικά και θκικά, προςωζροντάσ μια 

πραγματικι εμπειρία, ζνα βίωμα. Ταυτόχρονα να ςυνειςωζρει ςτθ γνωςτικι του ανάπτυξθ, ςτθν 

καλλιζργεια τθσ παρατθρθτικότθτασ, τθσ κριτικισ ικανότθτασ και να του προςωζρει εμπειρίεσ που τον 

κακιςτοφν λογοτεχνικά εγγράμματο.  

 

Σεχίδου Άννα, Μπότςιου Μαρία                                                                                                                        

Θ επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και θ αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ 

των εκπαιδευτικϊν και τθσ αξιοποίθςθσ ΤΡΕ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Για τουσ ςκοποφσ τθσ 

ζρευνασ καταςκευάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο που περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, μια κλίμακα 

επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ και μια κλίμακα αξιοποίθςθσ ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ ζρευνα 

πραγματοποιικθκε ςε δείγμα 156 εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  Αρχικά εωαρμόςτθκε 

Ανάλυςθ ςε Κφριεσ Συνιςτϊςεσ (CATPCA) και ζλεγχοσ εξαρτιςεων και τζλοσ εωαρμόςτθκε Διβθματικι 

Ανάλυςθ (Two-Step Cluster Analysis) με ςτόχο τθ διάκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ςυςτάδεσ. Τα κυριότερα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ καταδεικνφουν ότι θ ςυνιςτϊςα τθσ ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν από τα 

μακθςιακά αποτελζςματα ςχετίηεται κετικά και ςτατιςτικά ςθμαντικά με τθν αξιοποίθςθ υψθλϊν 

απαιτιςεων ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (r=0,379, p). Θ Διβθματικι Ανάλυςθ κατζδειξε, με 

ικανοποιθτικι ποιότθτα (0,3), τρεισ τφπουσ εκπαιδευτικϊν. Ονομάηουμε τον πρϊτο τφπο «Old-school 

εκπαιδευτικόσ», αποτελεί το 54,5% του δείγματοσ και αωορά εκπαιδευτικοφσ που χρθςιμοποιοφν 

ςυμβατικά εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ, δεν είναι ικανοποιθμζνοι από τα μακθςιακά αποτελζςματα και 

από τισ υποδομζσ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ, αλλά είναι ςχετικά ικανοποιθμζνοι από τισ επαγγελματικζσ 

τουσ ςχζςεισ. Ο δεφτεροσ τφποσ ονομάηεται «Σφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ», αποτελεί το 37,8% του δείγματόσ 

και αωορά εκπαιδευτικοφσ που αξιοποιοφν τισ βαςικζσ ΤΡΕ, είναι ικανοποιθμζνοι από τισ υλικοτεχνικζσ 

υποδομζσ, μζτρια ικανοποιθμζνοι από τα μακθςιακά αποτελζςματα και ςχετικά ικανοποιθμζνοι από τισ 

επαγγελματικζσ τουσ ςχζςεισ. Ο τρίτοσ τφποσ ονομάηεται «New age - Καινοτόμοσ εκπαιδευτικόσ», 

αποτελείται από το 7,7% του δείγματοσ και αωορά εκπαιδευτικοφσ που αξιοποιοφν υψθλϊν απαιτιςεων 

ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, είναι πολφ ικανοποιθμζνοι από τα μακθςιακά αποτελζςματα, μζτρια 

ικανοποιθμζνοι από τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και ςχετικά μθ ικανοποιθμζνοι από τισ επαγγελματικζσ 

τουσ ςχζςεισ. 

 

Σθωάκθ Ειρινθ, Γιαννιϊτθ Ολυμπία                                                                                                                                       

Εικονικι πραγματικότθτα ςτα εκπαιδευτικά μουςειακά προγράμματα και θ προςζλκυςθ του μακθτικοφ 

κοινοφ 

 

Στισ θμζρεσ μασ το μουςείο ζχοντασ αναγνωρίςει τθ ςθμαςία του εκπαιδευτικοφ του ρόλου και κεωρϊντασ 

το παιδικό κοινό ωσ το εν δυνάμει μελλοντικό κοινό του, προςπακεί να το προςεγγίςει υλοποιϊντασ 

εκπαιδευτικά προγράμματα και δράςεισ που ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και ςτα 

ενδιαωζροντα των παιδιϊν. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, τα τελευταία χρόνια ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 
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μουςείων εντάςςει τισ ψθωιακζσ τεχνολογίεσ ςτα προςωερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 

χρθςιμοποιϊντασ διαδραςτικζσ εωαρμογζσ, όπωσ αυτι τθσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ (Virtual Reality). 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ αποτελεί θ εκπαιδευτικι δράςθ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ θ οποία 

υλοποιικθκε τον Μάιο του 2018 από το Λαογραωικό Λςτορικό Μουςείο Λάριςασ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ 

«Τεκμιρια Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ: Θ ναΐω ηωγραωικι αγγίηει παραδοςιακά εκκζματα» θ οποία 

απευκυνόταν ςε μακθτζσ/τριεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ τθσ ζρευνάσ μασ είναι να 

διερευνιςει κατά πόςο το Μουςείο επιτυγχάνει να προςελκφςει το μακθτικό κοινό και να καταςτιςει 

εποικοδομθτικι τθ ςχολικι επίςκεψθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτα οποία 

αξιοποιοφνται οι ψθωιακζσ τεχνολογίεσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ εικονικι πραγματικότθτα. Μζςα από τθ 

ςυμμετοχικι παρατιρθςθ ςχολικϊν ομάδων που ζλαβαν μζροσ ςτο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

τθ διεξαγωγι επιτόπιασ ζρευνασ με κατάλλθλα δομθμζνο ερωτθματολόγιο απευκυνόμενο ςτουσ/ισ 

μακθτζσ/τριεσ προςπακοφμε να εντοπίςουμε τισ ςτάςεισ τουσ όςον αωορά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ 

εικονικισ πραγματικότθτασ. Επιπλζον, παρουςιάηονται οι βαςικότερεσ εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ και αρχζσ τθσ 

ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ βάςει τθσ οποίασ ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι 

δράςθ με ςκοπό τθ διαμόρωωςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των μακθτϊν/τριϊν και τθν επίτευξθ ενόσ 

υψθλοφ μακθςιακοφ επιπζδου μζςω τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ. Τζλοσ, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ 

ςχετικισ βιβλιογραωίασ αλλά και ατομικϊν ςυνεντεφξεων με ςτελζχθ του Μουςείου αναδεικνφεται ο 

βακμόσ ςτον οποίο καλλιεργείται θ ςχζςθ μεταξφ Μουςείου και Σχολείου, αποςκοπϊντασ ςτθ μεταξφ τουσ 

ςυνεργαςία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν/τριϊν και θ 

από μζρουσ τουσ κατανόθςθ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ. 

 

Σιδθροποφλου Μαρζττα                                                                                                                              

Οπτικά κείμενα και ςωματικι αναπαράςταςθ ζργων τζχνθσ:  

προκρίνοντασ τθν αωθγθματικι ωανταςία ςτθν εκπαίδευςθ 

 

Ξεκινϊντασ από τθν παραδοχι ότι οι ιςτορίεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον τρόπο με τον οποίο τα 

υποκείμενα διαπραγματεφονται τθν ταυτότθτά τουσ, θ ανακοίνωςθ προτείνει ζναν τρόπο για τθν ανάπτυξθ 

τθσ ενςυναίςκθςθσ, τθσ λεκτικισ και μθ λεκτικισ επικοινωνίασ και τθσ ςωματικισ ςφνδεςθσ και 

ενδυνάμωςθσ. Με επίκεντρο τθν ζννοια τθσ αωθγθματικισ ωανταςίασ, θ πρόταςθ αντλεί από τισ Εικαςτικζσ 

Τζχνεσ και το Κζατρο και ειδικότερα τθ ςωματικι μορωι κεάτρου που δίνει ζμωαςθ ςτθ χριςθ τθσ 

ςωματικισ κίνθςθσ, όπωσ ςτον χορό και τθ μίμθςθ. Μζςω τθσ προτεινόμενθσ διαδικαςίασ τα ζργα τζχνθσ 

γίνονται «ανοιχτά» ωσ ηωντανζσ εικόνεσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ για να τα ερμθνεφςουν, να πειραματιςτοφν, 

να επζμβουν ςτισ ιςτορίεσ που αυτά αωθγοφνται και να ακολουκιςουν τελικά τισ δικζσ τουσ διαδρομζσ. Θ 

πρόταςθ μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ από τθν προςχολικι ζωσ τθν τρίτθ 

θλικία, ενϊ ενδείκνυται για ομάδεσ ςφνκετου πολιτιςμικοφ και γλωςςικοφ υποβάκρου. 

 

Σίςκου Γιολάντα, Ματιάκθ Βαςιλικι                                                                                                                   

Θ διδακτικι τθσ «ςυγχϊρεςθσ» ωσ εναλλακτικι πρόταςθ πρόλθψθσ τθσ παραβατικότθτασ ςτο ςχολείο 

 

Θ εκπαίδευςθ ςτθ ςυγχϊρεςθ εντάςςεται ςτο Ανκρωπιςτικό – Ρροοδευτικό Μοντζλο, από τον χϊρο των 

Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων, το οποίο προωκεί τθν ανάπτυξθ κετικϊν ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν και τθν 

επιτυχθμζνθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων. Σφμωωνα με ςχετικζσ μελζτεσ, θ ςυγχϊρεςθ μπορεί να διδαχκεί  και 

αυτό ενδείκνυται να εωαρμόηεται από τθν θλικία τθσ προεωθβείασ, κακϊσ ςε αυτι τθν θλικία οι μακθτζσ 

είναι εξελικτικά ζτοιμοι να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ διαπροςωπικισ ςυγχϊρεςθσ.  Το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ ζρευνασ είναι θ διαπίςτωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτθ 
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ςυγχϊρεςθ, ωσ ζνα μθ τιμωρθτικό, ςυςτθμικό μοντζλο πρόλθψθσ τθσ νεανικισ παραβατικότθτασ. Ο 

βαςικόσ ςτόχοσ είναι να αποδειχκεί το ποςοςτό τθσ κετικισ επίδραςθσ τθσ ςυγχϊρεςθσ ςτθ ςτάςθ των 

μακθτϊν απζναντι ςτθν παράβαςθ και ςτθν αξιόποινθ πράξθ. Επιπλζον, ερευνάται θ διαπίςτωςθ τθσ 

πικανισ ςυνειςωοράσ τθσ ςυγχωρθτικότθτασ ςτθν επανζνταξθ και αποδοχι παραβατικϊν μακθτϊν, χωρίσ 

τον ςτιγματιςμό που, ςυνικωσ, ακολουκεί μια παραβατικι ςυμπεριωορά. Στθ βάςθ των παραπάνω, 

ελλείψει άλλων ερευνθτικϊν πθγϊν ςτο ελλθνικό ςχολικό πλαίςιο, θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, απευκφνκθκε 

ςε εκπαιδευτικοφσ υπεφκυνουσ των ςχολικϊν προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ, που διενεργικθκαν ςτο 

πλαίςιο του εγκεκριμζνου από το Υπουργείο Ραιδείασ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Ελαττϊνω τον κυμό, 

αυξάνω τθ ςυνεργαςία μζςα από τθν Αγωγι ςτθ Συγχϊρθςθ-Forgiveness Education». Το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα υλοποιικθκε με διαωοροποιθμζνουσ τίτλουσ («Συγχωρϊ και ςυνυπάρχω», «Απαλφνω τον κυμό 

και τον πόνο μου», «Συγχωρϊ γιατί κζλω να γίνω δυνατόσ και καλφτεροσ άνκρωποσ» κ.ά.) ςε ςχολεία τθσ 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του ν. Κεςςαλονίκθσ. Κεντρικόσ ςτόχοσ ιταν θ διερεφνθςθ των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα των Ρρογραμμάτων. Ωσ βαςικι ερευνθτικι υπόκεςθ 

τζκθκε ότι τα Ρρογράμματα αυτά ςυντελοφν ςτθν ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ-Δθμοκρατικοφ Σχολείου. Για τθ 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ωσ μεκοδολογικό εργαλείο θμιδομθμζνο ερωτθματολόγιο με 

ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ τφπου. Μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των ερευνθτικϊν 

δεδομζνων ακολουκοφν θ ςυνεξζταςθ των αποτελεςμάτων και τα ςυγκεντρωτικά ςυμπεράςματα. 

 

Σιοφλασ Ραναγιϊτθσ Βλάςιοσ, Δρακόπουλοσ Βαςίλειοσ                                                                                                             

Εωαρμογζσ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Ο ςφγχρονοσ κόςμοσ χαρακτθρίηεται από τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ, θ οποία ζχει «ειςβάλει» ςε πολλοφσ 

ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ κακθμερινότθτασ, όπωσ θ υγεία, θ οικονομία, θ εργαςία και θ εκπαίδευςθ. Τα 

τελευταία ζτθ παρατθρείται ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα μία παγκόςμια προςπάκεια να ειςαγάγει, να 

ενςωματϊςει και να εντάξει τθν τεχνολογία πλθροωοριϊν και επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία με βαςικό ςτόχο τθν ανταπόκριςθ του ςφγχρονου ςχολείου ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ. Οι 

εωαρμογζσ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, οι οποίεσ αποτελοφν τθ ςφνδεςι τθσ δυνάμει με τθν 

αλθκοωανι πραγματικότθτα δφνανται να προςωζρουν, ςφμωωνα με διεκνείσ ζρευνεσ, κετικά ςτοιχεία ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία ανοίγοντασ νζουσ δρόμουσ και προςωζροντασ καινοφργιεσ ιδζεσ για τθν επίτευξθ 

των παιδαγωγικϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Στθν παροφςα εργαςία γίνεται αρχικϊσ μία προςπάκεια 

καταγραωισ των κατθγοριϊν τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ. Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται μία 

ςφγκριςθ με τθ δυνάμει πραγματικότθτα εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαωορζσ. Στο επόμενο ςτάδιο 

αναωζρονται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ εωαρμόηεται θ εν λόγω τεχνολογία και γίνεται μία εκτενισ 

παρουςίαςθ παραδειγμάτων και τρόπων εωαρμογισ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με το 

πρακτικό μζροσ κατά το οποίο παρουςιάηεται αρχικϊσ θ διαδικαςία δθμιουργίασ μίασ μικρισ εωαρμογισ 

επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ με τθ μθχανι παιγνίων Unity και το λογιςμικό επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ Vuforia. Τζλοσ, παρουςιάηεται μία αναλυτικι ςκθνογραωία θ οποία δφναται να 

υλοποιθκεί από παιδιά δθμοτικοφ ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ πλθροωορικισ χρθςιμοποιϊντασ το 

κρθπίδωμα Aurasma. 
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Σίμα Θλιάνα                                                                                                                                                       
Αναγνωςτικά και κοινωνικοποίθςθ: Οι αλλαγζσ του αξιακοφ ςυςτιματοσ  

ςτα αναγνωςτικά τθσ Εϋκαι Στϋ Δθμοτικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ 1975-1985 
 

Στθν εργαςία αυτι επιχειρείται θ ςυγκριτικι μελζτθ του αξιακοφ ςυςτιματοσ των ςχολικϊν εγχειριδίων του 

γλωςςικοφ μακιματοσ των τάξεων Ε' και ΣΤ' δθμοτικοφ κατά τθν πρϊτθ δεκαετία τθσ μεταπολίτευςθσ. 

Μελετϊντασ τθ ςχετικι βιβλιογραωία και ζχοντασ ωσ αωετθρία τθν παραδοχι πωσ το ςχολικό βιβλίο δε 

μεταωζρει μόνο γνϊςεισ, αλλά, επίςθσ διαμορωϊνει ςτάςεισ και αξίεσ, μελετικθκαν οι αξίεσ και τα 

πρότυπα, τα οποία προβάλλονται ςτα προαναωερκζντα αναγνωςτικά και ςυμβάλλουν ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του κζματοσ ζγινε με τθν τεχνικι τθσ ανάλυςθσ 

περιεχομζνου και οι βαςικζσ κατθγορίεσ που προζκυψαν ιταν: το ζκνοσ και θ πατρίδα, θ κρθςκεία, θ 

οικογζνεια και θ εργαςία. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ μελετικθκαν τα βιβλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ τριϊν περιόδων: του 1975, του 1979 και του 1985. Συμπεραςματικά, από τθ μελζτθ προκφπτει 

πωσ ςτα αναγνωςτικά τθσ μεταπολίτευςθσ παρατθρείται θ προβολι κοινϊν αξιϊν ςε μεγάλο βακμό. 

Μεγαλφτερθ διαωοροποίθςθ παρατθρείται ςτα αναγνωςτικά του 1985. Οι βαςικότερεσ αξίεσ οι οποίεσ 

αναπαράγονται είναι θ αγάπθ για τθν πατρίδα, τθν οικογζνεια, κρθςκευτικζσ αξίεσ κακϊσ και θ ςθμαςία 

τθσ εργατικότθτασ. 

 

Σκουμιόσ Μιχαιλ                                                                                                                                          

Μελζτθ των δραςτθριοτιτων που εμπλζκουν δεδομζνα του ςχολικοφ εγχειριδίου  

Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ Εϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου 

 

Τα ςχολικά εγχειρίδια διαδραματίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και γι’ αυτό 

τον λόγο θ ανάλυςι τουσ κρίνεται αναγκαία. Επίςθσ, ζχει υποςτθριχκεί ότι θ εμπλοκι των μακθτϊν με 

πρακτικζσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ των ιδεϊν και των 

εννοιϊν. Μια τζτοια ςθμαντικι πρακτικι είναι αυτι που αωορά τθν ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων. 

Πμωσ, είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ θ ζρευνα που μελετά τισ πρακτικζσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν οι οποίεσ 

εμπλζκονται ςτο εκπαιδευτικό υλικό των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ειδικότερα ςτα ςχολικά εγχειρίδια. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων που εμπλζκουν δεδομζνα οι οποίεσ 

περιλαμβάνονται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ Εϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

Αναλφκθκαν 176 δραςτθριότθτεσ από το τετράδιο εργαςιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ Εϋ τάξθσ του 

δθμοτικοφ ςχολείου. Για τθν ανάλυςθ των μακθςιακϊν αντικειμζνων χρθςιμοποιικθκε ζνα πλαίςιο 

ανάλυςθσ, που εξετάηει τον βακμό ςτον οποίο περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ που εμπλζκουν δεδομζνα 

και ςτισ οποίεσ ηθτείται από τουσ μακθτζσ να καταγράωουν, να αναλφουν, να ερμθνεφουν δεδομζνα και να 

πραγματοποιοφν προβλζψεισ με βάςθ αυτά. Από τθν ανάλυςθ προζκυψε ότι ςτο ςχολικό εγχειρίδιο που 

αναλφκθκε περιζχεται ζνασ μικρόσ αρικμόσ δραςτθριοτιτων που εμπλζκουν δεδομζνα και ότι παρζχονται 

ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ μζςω αυτϊν των δραςτθριοτιτων να καταγράωουν δεδομζνα, να 

αναλφουν δεδομζνα, να ερμθνεφουν δεδομζνα και να προβαίνουν ςε προβλζψεισ χρθςιμοποιϊντασ 

δεδομζνα. Συνεπϊσ, θ εργαςία αυτι καταδεικνφει ότι το ςχολικό εγχειρίδιο Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ Εϋ 

τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου, μζςω των δραςτθριοτιτων του, υποςτθρίηει ελάχιςτα τουσ μακθτζσ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ςυλλογιςμοφ με δεδομζνα. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με ςχολιαςμό των 

ευρθμάτων κα με προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα. 
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Σουλιϊτου Αναςταςία Ηωι                                                                                                                              

Το κζατρο των artbots ςε εκπαιδευτικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ 

Το παρόν εργαςτιριο ειςάγει μία νζα μορωι κεάτρου, το κζατρο των artbots (artbots theatre). Ρρόκειται 

για είδοσ κεάτρου που εντάςςεται ςτο κζατρο αντικειμζνων και ςτο κουκλοκζατρο, όπου ο εμψυχωτισ 

κζτει ςε λειτουργία και χειρίηεται τα artbots, τα οποία ενζχουν κζςθ κοφκλων. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

παράςταςθσ τα artbots κινοφνται δθμιουργϊντασ ςχζδια τα οποία προςωζρουν επιπλζον πλθροωορίεσ για 

τθν πλοκι του ζργου. Για παράδειγμα, ςτο ζργο Heartbots, το οποίο μποροφμε να αναηθτιςουμε ςτον 

ςφνδεςμο https://vimeo.com/311006972  τα artbots δθμιουργοφν ζνα κοινό ςυλλογικό ςχζδιο ςε ςχιμα 

καρδιάσ δίνοντασ ζνα μινυμα αγάπθσ. Στο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο κα χρθςιμοποιθκοφν κοφκλεσ artbots, 

οι οποίεσ είναι μθχανοκίνθτεσ ι θλεκτροκίνθτεσ και κα ανζβει μία ολιγόλεπτθ κεατρικι παράςταςθ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αρχικά κα πραγματοποιθκεί ςφντομθ παρουςίαςθ ςχετικά με τθ ςφνδεςθ του 

κεάτρου των artbots με το κουκλοκζατρο κακϊσ και με τθν τζχνθ, τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. Στθ 

ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν τα βιματα δθμιουργίασ μίασ κουκλοκεατρικισ παράςταςθσ με artbots, ϊςτε 

οι ςυμμετζχοντεσ να τα ακολουκιςουν και ζπειτα να προετοιμάςουν και να ανεβάςουν μία ολιγόλεπτθ 

παράςταςθ. Θ παράςταςθ κα καταγραωεί, κα ςχολιαςτεί και κα δθμοςιευκεί ςτο διαδίκτυο μετά το πζρασ 

του εργαςτθρίου με αποςτολι του ςυνδζςμου URL ςτουσ διοργανωτζσ του Συνεδρίου και ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Στο τζλοσ κα πραγματοποιθκεί ςυηιτθςθ ςχετικά με πικανζσ εωαρμογζσ του κεάτρου των 

artbots ςτθν τζχνθ και ςτθν εκπαίδευςθ.  

 

Σουλιϊτου Αναςταςία Ηωι                                                                                                                               

Το πολυςυηθτθμζνο ζργο του Ai Wei Wei για το προςωυγικό ηιτθμα  

και θ πρόςλθψι του από μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ 

 

Το ζργο του Κινζηου καλλιτζχνθ Ai Wei Wei ςυνδζεται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με τισ ακτιβιςτικζσ του 

δράςεισ ςε διάωορεσ χϊρεσ του κόςμου. Μία από τισ δράςεισ του αυτζσ πραγματοποιικθκε ςτθ Λζςβο για 

τθν αντιμετϊπιςθ του προςωυγικοφ ηθτιματοσ. Θ ακτιβιςτικι του δράςθ ςυνοδεφτθκε από τθ δθμιουργία 

καλλιτεχνικϊν ζργων μζςα από τα οποία εκωράηεται ζνασ κοινωνικοπολιτικόσ προβλθματιςμόσ για το 

προςωυγικό ηιτθμα. Αποκορφωωμα τθσ καλλιτεχνικισ του δθμιουργίασ αποτελεί θ αςπρόμαυρθ  

ωωτογραωία ςτθν οποία ο Wei Wei παρουςιάηεται ξαπλωμζνοσ ςε αμμουδιά τθσ Λζςβου ςτθν ίδια ςτάςθ 

του αδικοχαμζνου προςωυγόπουλου Aylan Kurdi. Θ ςυγκεκριμζνθ ωωτογραωία, θ οποία δθμοςιεφκθκε το 

2016 και απζκτθςε γριγορα διεκνι ωιμθ, αποτζλεςε αντικείμενο ςχολιαςμοφ από τουσ/τισ ωοιτθτζσ-τριεσ 

του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ ςε γραπτζσ 

εργαςίεσ. Τα κείμενα των ωοιτθτϊν-τριϊν, κακϊσ και οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

που προτείνουν, αντανακλοφν τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο προςωυγικό ηιτθμα και τισ προτάςεισ τουσ ωσ 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Μπορεί θ τζχνθ να ςυμβάλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ 

κοινωνικο-πολιτικϊν προβλθμάτων; Ρϊσ μπορεί θ τζχνθ να αποτελζςει μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ και 

προβλθματιςμοφ για κοινωνικοπολιτικά κζματα ςτθν εκπαίδευςθ; 

 

Σπανοφ Χαριτίνθ                                                                                                                                                   

Ο χαρακτιρασ και θ λειτουργία των διακεματικϊν εργαςιϊν  

ςτα Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ του Γυμναςίου 

 

Θ ειςιγθςθ αποτελεί ερευνθτικι προςζγγιςθ των διακεματικϊν εργαςιϊν που ανακζτει ςτουσ μακθτζσ το 

Σχολικό Εγχειρίδιο "Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ" και των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου. Με τθ 
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διερεφνθςθ αυτι ςυγκεκριμζνα αναδεικνφονται οι κατευκφνςεισ που δίνονται ςτουσ μακθτζσ για 

διακεματικι αξιοποίθςθ του κάκε λογοτεχνικοφ κειμζνου, προςδιορίηεται ο ψυχοπαιδαγωγικόσ και 

διδακτικόσ χαρακτιρασ τθσ διακεματικισ δράςθσ και αναηθτείται ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί θ 

διακεματικι εργαςία ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο και ζχοντασ ωσ βάςθ τισ 

εγγραωζσ των ιςχυόντων ΔΕΡΡΣ και ΑΡΣ ςυγκζντρωςα τισ διακεματικζσ εργαςίεσ, τισ κατθγοριοποίθςα 

ανάλογα με το αν ςυνοδεφουν πεηά ι ποιθτικά κείμενα και τισ ενζταξα ςε ζνα ερευνθτικό ςχζδιο ςφμωωνα 

με τισ απαιτιςεισ τθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ "Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου". Τα ερευνθτικά ερωτιματα 

οδιγθςαν ςε διαπιςτϊςεισ που αωοροφν κατθγορίεσ κριτθρίων ςχετικϊν με: α) τθ ςυνάωεια Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ και Σχολικοφ Εγχειριδίου, β) τθ ςχζςθ του μακιματοσ λογοτεχνίασ με τον πολιτιςμό, γ) τθ 

διαωοροποίθςθ τθσ διακεματικισ εργαςίασ ανάλογα με το αν ςυνοδεφει ποιθτικό ι πεηό κείμενο, δ) τθ 

ςφνδεςθ τθσ λογοτεχνίασ με τα γνωςτικά αντικείμενα, ε) τθ ςυνάρτθςθ τθσ διδαςκαλίασ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου με τθν ευρφτερθ αιςκθτικι αγωγι, ςτ) τθ χριςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου ωσ πθγισ ζμπνευςθσ 

για παραγωγι προωορικοφ και γραπτοφ λόγου, η) τθν αξιοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθν πραγματοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ γραωισ. Με 

αυτό τον τρόπο θ Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου, ςτισ εργαςίεσ διακεματικοφ χαρακτιρα μασ επζτρεψε να 

διερευνιςουμε τθν προϊκθςθ δράςεων που ενιςχφουν "τθν ικανότθτα - δεξιότθτα κριτικισ επεξεργαςίασ 

πλθροωοριϊν, αξιϊν και παραδοχϊν" όπωσ και τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων με διαδικαςίεσ 

ςυνεργατικοφ χαρακτιρα. 

 

Σπυριάδου Κωνςταντία, Κουτοφηθσ Μανϊλθσ                                                                                             

Οικονομικι Κρίςθ, Αποδοχζσ και Επαγγελματικι Λκανοποίθςθ:  

Στάςεισ και Απόψεισ Εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Μία από τισ κυριότερεσ ςυνζπειεσ τθσ ελλθνικισ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ είναι θ επιβολι των 

μνθμονιακϊν μζτρων, κακϊσ τα επιβαλλόμενα υωεςιακά μζτρα ζχουν επθρεάςει δραματικά τον τομζα τθσ 

απαςχόλθςθσ, αλλά και τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτισ περικοπζσ των αποδοχϊν 

τουσ. Θ παροφςα μελζτθ διερεφνθςε τισ ςτάςεισ-απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ωσ προσ τισ αποδοχζσ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τισ διαμορωοφμενεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, 

αλλά και τισ επαγγελματικζσ τουσ προοπτικζσ. Ρραγματοποιικθκε πρωτογενισ ποιοτικι ζρευνα μζςω 

τθλεωωνικϊν θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων ςε 22 διευκυντζσ/εσ ςχολείων, 9 υποψιωιουσ/εσ διευκυντζσ/εσ 

και 12 εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τισ 13 εκπαιδευτικζσ περιωερειακζσ διευκφνςεισ 

εκπαίδευςθσ. Θ εγκυρότθτα και αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ διαςωαλίςτθκαν μζςω τριγωνιςμοφ των πθγϊν 

δεδομζνων, κακϊσ ςτθν ζρευνα ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί με διαωορετικοφσ ρόλουσ, ειδικότθτα και 

θλικία. Σφμωωνα με τα ερευνθτικά ευριματα, θ επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ζχει 

επθρεαςτεί από τθν οικονομικι κρίςθ, κακϊσ οι αποδοχζσ τουσ ζχουν μειωκεί δραματικά ςυγκριτικά με 

άλλουσ επαγγελματικοφσ κλάδουσ του Δθμόςιου Τομζα, ενϊ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ αναωζρκθκαν και άλλοι 

παράγοντεσ για τουσ οποίουσ εκωράςτθκαν ετερόκλθτεσ απόψεισ. Οι ωορείσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ 

κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςτο ηιτθμα των αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν, που κα πρζπει να είναι 

ανάλογεσ των προςόντων τουσ. 
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Στακοποφλου Μαρία, Ντάςθ Ρετροφλα                                                                                                       

Μια διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν ςε πρόςωυγεσ  

και μετανάςτεσ: από τθν ζρευνα ςτθ διδακτικι πρακτικι 

 

Θ ανακοίνωςθ εςτιάηει ςτθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν ςε πρόςωυγεσ και μετανάςτεσ ςυηθτϊντασ καλζσ 

πρακτικζσ που προζκυψαν μετά από πολυετι ζρευνα, ςτόχοσ τθσ οποίασ ιταν θ διερεφνθςθ των 

προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν ςε τάξεισ προςωφγων και μεταναςτϊν, 

κακϊσ και θ καταγραωι των απόψεϊν τουσ. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε δφο ωάςεισ. Θ πρϊτθ ωάςθ ζλαβε χϊρα 

το 2016 και πιραν μζροσ 20 εκπαιδευτικοί ςτθν Ελλάδα, οι οποίοι εργάηονταν ςε τάξεισ ΔΥΕΡ, ςτο 

Ρρόγραμμα του Τμιματοσ Αγγλικισ Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για διδαςκαλία ξζνων 

γλωςςϊν ςε πρόςωυγεσ κακϊσ και ςε άλλεσ επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ δομζσ εκπαίδευςθσ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν ςε ανοιχτοφ και κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ ςχετικά με τισ ςτάςεισ, τισ ανάγκεσ 

και τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία προςωφγων και μεταναςτϊν. Θ δεφτερθ ωάςθ διεξιχκθ 

κατά τα ζτθ 2017-2018 και πιραν μζροσ 102 εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν ςε πρόςωυγεσ και μετανάςτεσ 

ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ, οι οποίοι απάντθςαν ςε ζνα πιο διευρυμζνο 

ερωτθματολόγιο και κατζκεςαν με τθ ςειρά τουσ τισ εμπειρίεσ τουσ κακϊσ και τισ ςυμβουλζσ που κα 

ικελαν να δϊςουν ςε νζουσ και παλιοφσ ςυναδζλωουσ τουσ. Τα ευριματα όπωσ προζκυψαν από τισ δυο 

παραπάνω ωάςεισ αξιοποιικθκαν ϊςτε να δθμιουργθκεί μια εργαλειοκικθ με πρακτικζσ ςυμβουλζσ για 

εκπαιδευτικοφσ προςωφγων και μεταναςτϊν. Οι ςυμβουλζσ που περιζχονται εκεί ξεωεφγουν από τθ 

κεωρία και επικεντρϊνονται ςτθν πρακτικότθτα και τθν ευκολία πραγμάτωςισ τουσ. Το επίκεντρο είναι ο 

εκπαιδευτικόσ και θ μορωι ενόσ τζτοιου εργαλείου κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο ωιλικι ςτον 

αναγνϊςτθ και να παρζχει ουςιαςτικι βοικεια. 

 

Σταυρινοφδθσ Σταφροσ                                                                                                                                       
Θ ςυμβολι του διευκυντι-θγζτθ ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ  

και ανάπτυξθ του νζου εκπαιδευτικοφ 
 

Θ υποδοχι, θ ζνταξθ και θ ενςωμάτωςθ του αρχάριου εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι μονάδα, δθμιουργοφν 

ςυνκικεσ επθρεαςμοφ και διαμόρωωςθσ τθσ επαγγελματικισ ςυνείδθςισ του. Στθ ωάςθ αυτι κρίνεται 

απαραίτθτθ θ ςυμβολι του διευκυντι-θγζτθ και θ λειτουργία υποςτθρικτικισ δομισ με ςκοπό τθ 

διαςωάλιςθ ομαλισ προςαρμογισ και τθν αποωυγι επαγγελματικισ αλλοτρίωςθσ. Σκοπόσ τθσ εμπειρικισ 

ζρευνασ αποτζλεςε θ διερεφνθςθ απόψεων εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςχετικά με τον 

ρόλο που κα ικελαν να είχε διαδραματίςει ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτουσ κομβικοφσ τομείσ τθσ 

υποδοχισ, τθσ ζνταξθσ τθσ ενςωμάτωςθσ κακϊσ και τθσ υποκίνθςθσ προσ τθν επίτευξθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ ανάπτυξθσ και ικανοποίθςθσ. Ο ανωτζρω ςκοπόσ εξειδικεφτθκε ςε επιμζρουσ ςτόχουσ που αωοροφν 

τθν ανάδυςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν επικυμθτι κατάςταςθ, τθν οποία κα ικελαν να 

είχαν βιϊςει ωσ νεοειςερχόμενοι ςτο επάγγελμα αναωορικά με: i) τισ ελλείψεισ-αδυναμίεσ τουσ, ii) τον 

ρόλο του διευκυντι και του μεντορικοφ μθχανιςμοφ ςχετικά με τθν ειςαγωγι, τθν ζνταξθ, τθν ενςωμάτωςθ 

και τθν υποκίνθςι τουσ, iii) τθ ςυμβολι τθσ θγεςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν επαγγελματικι τουσ 

ενδυνάμωςθ, ανάπτυξθ και ικανοποίθςθ και iv) τθ ςχζςθ του ςτυλ θγεςίασ με τθν υποκίνθςθ, τθν 

επαγγελματικι ενδυνάμωςθ και ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ παροφςασ ερευνθτικισ 

προςπάκειασ δικαιολογείται από τθ ςκοπιά που αποτυπϊνει τισ επικυμίεσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ βάςθ 

των αναγκϊν τουσ αναωορικά με τθν υποδοχι, τθν ζνταξθ και τθν ενςωμάτωςθ που πρζπει να δζχονται ωσ 

νεοδιόριςτοι. Θ βιβλιογραωικι αναςκόπθςθ αναδεικνφει ότι θ υποκίνθςθ και θ επαγγελματικι 

ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και πρωτίςτωσ των νεοδιόριςτων, αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ και 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ και ικανοποίθςθσ. Επίςθσ καταγράωεται ότι ο 

διευκυντισ-θγζτθσ, λόγω κζςθσ και πολλαπλοφ ρόλου, μπορεί να ςυμβάλει ποικιλοτρόπωσ ςτθν παρϊκθςθ 
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και ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και ικανοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ. Θ διερεφνθςθ των ερευνθτικϊν 

ερωτθμάτων υποςτθρίχκθκε με τθν ανάπτυξθ ποςοτικισ ζρευνασ και τθ χριςθ ανϊνυμου γραπτοφ 

ερωτθματολογίου ςε ζνα δείγμα 76 υποκειμζνων από πλθκυςμό-ςτόχο 414 εκπαιδευτικϊν τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου.  

 

Σταφρου Αιμιλία                                                                                                                                                                  

Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ των ςχολείων τθσ Κφπρου  

για τθν ζμωυλθ ανιςότθτα και τον ςεξιςμό ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 

 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να διερευνιςει τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν γυμναςίων και λυκείων τθσ 

Κφπρου για τθν ανιςότθτα ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ των εκπαιδευτικϊν ςτα ανϊτατα ςτρϊματα τθσ 

εκπαίδευςθσ, κακϊσ και για τον ςεξιςμό που ενδεχομζνωσ να προωκείται ςτον χϊρο εργαςίασ. Ωσ 

επιμζρουσ ερωτιματα εξετάηονται: α) οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν εκπροςϊπθςθ τουσ από 

γυναίκεσ ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ και β) οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν όςον 

αωορά τουσ άντρεσ διευκυντζσ και τισ γυναίκεσ διευκφντριεσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικι ςχολικι θγεςία.  

Δομι εργαςίασ: Αωοφ γίνει μια μικρι ειςαγωγι, ακολουκεί θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραωίασ ςχετικά με 

παρόμοιεσ ζρευνεσ ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Ζπειτα παρουςιάηεται θ 

μεκοδολογία και το δείγμα τθσ ζρευνασ. Ωσ ερευνθτικό εργαλείο για τθ ςυλλογι δεδομζνων, 

χρθςιμοποιικθκε το θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο κλειςτοφ τφπου. Το δείγμα τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει 

250 εκπαιδευτικοφσ, άντρεσ και γυναίκεσ, από όλα τα ςχολεία μζςθσ εκπαίδευςθσ τθσ Κφπρου. Για τθν 

επιλογι του δείγματοσ χρθςιμοποιικθκε θ απλι τυχαία δειγματολθψία. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

δεδομζνων ζγινε με τθ μζκοδο SPSS. Χρθςιμοποιικθκε θ επαγωγικι ςτατιςτικι και ςυγκεκριμζνα ζλεγχοσ t-

test για τθ ςφγκριςθ των μζςων όρων. Τζλοσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και ο επίλογοσ. 

 

Στεωανίδου Ραραςκευι                                                                                                                                     

Ο ρόλοσ του μουςείου ςτον 21ο αιϊνα ωσ μζςο πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ.  

Ραρουςίαςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Μακεδονίτικα Καρναβάλια ςτο πζραςμα του χρόνου» 

 

Τα μουςεία ιδθ από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα είναι από τθ ωφςθ τουσ εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

Αναγνωρίηουν ότι θ μάκθςθ δεν περιορίηεται ςτο αυςτθρό πλαίςιο των μακθμάτων του ςχολείου, αλλά 

ςυνεχίηει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ανκρϊπου. Για τον λόγο αυτό ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

διαςαωθνίςουν τθν εκπαιδευτικι τουσ αποςτολι και αξία. Θ ειςιγθςθ αυτι παρουςιάηει ζνα 

μουςειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο ςχεδιάςτθκε ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ του Βϋ Εξαμινου 

ςπουδϊν μου ςτο Διαπανεπιςτθμιακό Μεταπτυχιακό Μουςειολογίασ και Διαχείριςθσ Ρολιτιςμοφ για να 

υλοποιθκεί ςτο Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δθμιουργικθκε με 

βάςθ τον νοθματικό και αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό που προθγικθκε για μια υποτικζμενθ ζκκεςθ ςτθν 

αίκουςα περιοδικϊν εκκζςεων του Μακεδονικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ με κφριο ζκκεμα τον 

Κρατιρα του Δερβενίου. Ωσ κεντρικι μουςειολογικι ιδζα αποωαςίςτθκε να είναι: «θ ανάδειξθ τθσ 

διονυςιακισ λατρείασ και οι ςφγχρονεσ εκωάνςεισ τθσ ςτον χϊρο τθσ Μακεδονίασ» και ο τίτλοσ τθσ 

ζκκεςθσ: «Μακεδονία: Γθ του Διονφςου». Κατά τον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο 

οι κεωρίεσ του κονςτρουκτιβιςμοφ, θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner, θ προοδευτικι 

αγωγι του Dewey, οι διαωορετικοί τρόποι μάκθςθσ και το ολιςτικό πλαίςιο επικοινωνίασ. Μεταξφ άλλων 

δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο παιχνίδι. Το μουςειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Μακεδονίτικα Καρναβάλια 

ςτο πζραςμα του χρόνου» αποςκοπεί ςτθ γνωριμία και οικειοποίθςθ των παιδιϊν με τα καρναβαλικά 

ζκιμα τθσ Μακεδονίασ, αλλά και τον κεό Διόνυςο. Ραράλλθλα, επιδιϊκει να υποςτθρίξει τθ ωανταςία, τθν 
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πρωτοβουλία και τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ νθπιαγωγείου 

και βαςικόσ πυρινασ είναι το ίδιο το παιδί με τα ενδιαωζροντά του και τισ ικανότθτζσ του. Στθ ςυνζχεια, κα 

αποςαωθνιςτοφν οι βαςικζσ μζκοδοι εργαςίασ, οι ςτόχοι και θ διάρκρωςθ του προγράμματοσ ςε ςτάδια. 

 

Συμεωνίδου Άννα, Κόγιου Τρυωωνία, Μπογιατηισ Χριςτοσ                                                                     

Θ αναβίωςθ ενόσ εκίμου 

Τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ τρίτθσ τάξθσ του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ρεραίασ 

ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ διαωόρων ειδικοτιτων, ςτα πλαίςια του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ 

Κεατρικισ Αγωγισ, ερεφνθςαν, ςυνζλεξαν πλθροωοριακό υλικό ςχετικό με ικθ και ζκιμα από διάωορα 

μζρθ τθσ πατρίδασ μασ και επζλεξαν να αναβιϊςουν ζνα ζκιμο τθσ Αποκριάσ- κεατρικό δρϊμενο - από τθν 

περιοχι του Ρόντου, το οποίο γινόταν για τθν οικονομικι ενίςχυςθ των ςχολικϊν ταμείων, από τουσ 

διοργανωτζσ του. Μζςα από τθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, εμπλζκοντασ τα γνωςτικά αντικείμενα 

τθσ Γλϊςςασ, των Μακθματικϊν, τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ, των Κρθςκευτικϊν, τθσ Λςτορίασ, των 

Εικαςτικϊν, τθσ Μουςικισ, τθσ Κεατρικισ Αγωγισ και των Τ.Ρ.Ε. αναβίωςαν το ζκιμο, χρθςιμοποιϊντασ τον 

λόγο, τθν κίνθςθ, τον χορό, το τραγοφδι, τθ ωανταςία, τισ εικαςτικζσ δθμιουργίεσ και το παρουςίαςαν ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα. Επιπρόςκετα με τθ δθμιουργία πολυμεςικισ παρουςίαςθσ ςχετικισ με το ςυγκεκριμζνο 

ζκιμο ςυμμετείχαν ςε πανελλινιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - μακθτικό διαγωνιςμό, επιτυγχάνοντασ τθ 

διάχυςθ τθσ δράςθσ τουσ, ςτοχεφοντασ ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. Ρρόκειται για το 1ο 

Ρανελλινιο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Διαγωνιςμό "Ροντιακόσ Ελλθνιςμόσ: μνιμεσ και όνειρα, παρελκόν, 

παρόν και μζλλον", που διοργανϊκθκε από τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Σερρϊν, το οποίο 

υλοποιικθκε με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Ραιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και τελοφςε υπό τθν 

αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν UNESCO, απ' όπου και απζςπαςε το 1ο βραβείο ςτθν 

κατθγορία "Ρολυμεςικζσ παρουςιάςεισ". Εν κατακλείδι, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δόκθκε θ 

ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςτισ ςυμμετζχουςεσ να προςεγγίςουν τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό του 

Ροντιακοφ Ελλθνιςμοφ, να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ και ςτθ 

διαμόρωωςθ τθσ πολιτιςτικισ τθσ ταυτότθτασ. 

 

Σωακιωτάκθ Κυριακι                                                                                                                                                  

Φάςεισ και ςτρατθγικζσ αυτορρφκμιςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων ςτθν Αϋβάκμια και 

Βϋκμια εκπαίδευςθ 

Το παρόν άρκρο πραγματεφεται τον ρόλο τθσ αυτορρφκμιςθσ (self-regulation) ςτθν επίτευξθ των 

μακθςιακϊν ςτόχων των εκπαιδευομζνων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Επίςθσ, 

πραγματεφεται ςτρατθγικζσ - μεκόδουσ ανάπτυξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μακθςιακισ δεξιότθτασ. Ζρευνεσ 

ζχουν δείξει πωσ θ απόκτθςθ, καλλιζργεια και βελτίωςθ των δεξιοτιτων αυτορρφκμιςθσ των μακθτϊν 

επιδρά κετικά και καταλυτικά ςτθν πορεία τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν τουσ ςτόχων. Θ μικρι θλικία των 

μακθτϊν αποτελεί πλεονζκτθμα ςτθ διδαχι και καλλιζργεια τθσ αυτορρφκμιςθσ κακϊσ οι μικροί μακθτζσ 

υιοκετοφν και ακολουκοφν πολφ εφκολα κάκε διαδικαςία θ οποία τουσ ωκεί ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι 

ςτθ μάκθςθ και επαωι με τον κόςμο. Οι μακθτζσ μακαίνουν να αναπτφςςουν και να εωαρμόηουν ευζλικτεσ 

ςυμπεριωορζσ, να διαχειρίηονται ςυναιςκιματα και προβλιματα. Ταυτόχρονα αποκτοφν τθν ικανότθτα να 

αποωαςίηουν τι, πότε, ποφ και πϊσ κα μάκουν, δεξιότθτα που κα ωανεί ιδιαίτερα χριςιμθ ςτθ μελλοντικι 

τουσ εκπαιδευτικι πορεία. Το άρκρο προζκυψε μζςα από βιβλιογραωικι ζρευνα. Αρχικά ζγινε προςπάκεια 

εννοιολογικισ προςζγγιςθσ του όρου "αυτορρφκμιςθ" ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηονται οι ωάςεισ αυτορρφκμιςθσ από τισ οποίεσ πρζπει να περάςει ο εκπαιδευόμενοσ με ςκοπό 

να εωαρμόςει τισ τεχνικζσ που κα τον βοθκιςουν ςτθ μακθςιακι του πορεία. Τζλοσ, παρουςιάηονται 
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ςτρατθγικζσ τισ οποίεσ οι διδάςκοντεσ μποροφν να γνωρίςουν - διδάξουν ςτουσ μακθτζσ με ςκοπό να 

αποτελζςουν ςθμαντικζσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ κα τουσ διευκολφνουν και οδθγιςουν ςτθν 

επίτευξθ των μακθςιακϊν τουσ ςτόχων αλλά και ςτθ διαμόρωωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. «Το ζργο 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μζςω του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ 

διδακτορικισ ζρευνασ» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Μδρυμα Κρατικϊν Υποτροωιϊν (ΛΚΥ)» 

 

Σωτθρίου Χριςτίνα                                                                                                                                              

 Θ ςυναιςκθματικι επίδραςθ τθσ μουςικισ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ και βρζωθ 

Στθν παροφςα εργαςία αναηθτικθκαν κατευκφνςεισ από ζρευνεσ για τθ ςυναιςκθματικι επίδραςθ τθσ 

μουςικισ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ και βρζωθ. Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ του κζματοσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί πολυεπιςτθμονικι (multidisciplinary), θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν αντιπαράκεςθ 

διαωορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων όπωσ Νευροωυςιολογίασ, Ψυχοακουςτικισ, Γνωςιακισ Ψυχολογίασ, 

Μουςικισ Ψυχολογίασ και άλλων ειδικοτιτων, και πολφπλοκθ, διότι οι τεχνικζσ είναι διαωορετικζσ και θ 

δυςκολία μελζτθσ των ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων μικρϊν παιδιϊν ςτθ μουςικι ιταν μεγάλθ. Το 

αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ ενόσ κοινά αποδεκτοφ κεωρθτικοφ, ψυχολογικοφ ι ωιλοςοωικοφ υποβάκρου 

δθμιουργεί πλθκϊρα διαωορετικϊν εμπειρικϊν προςεγγίςεων του ηθτιματοσ, τεχνικϊν ζρευνασ, υλικοφ 

και ερεκιςμάτων, και ςυνεπϊσ αδυναμία να υπάρξει ςφγκριςθ και ςφγκλιςθ απόψεων και ποριςμάτων. 

Σίγουρα απαιτείται περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ με μια ςυγκεκριμζνθ αντικειμενικι μζκοδο για να 

ζχουμε πιο ςαωι αποτελζςματα. 

 

 
Ταμίςογλου Χρφςα, Καμπζρθ Μαρία, Κρομμφδασ Γιάννθσ, Ραωίλα Άννα-Μαρία,  

Ραππά Κατερίνα, Ταςοφλθ Μαρία-Βαςιλικι 

«Ασ ςυμωωνιςουμε… διαωωνϊντασ»: Απόψεισ ωοιτθτϊν για τθ διδαςκαλία ςυγκρουςιακϊν ηθτθμάτων 

ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ 

Θ ςφγχρονθ ιςτορικι επιςτιμθ απορρίπτει τθν πεποίκθςθ τθσ φπαρξθσ μίασ και μοναδικισ αλικειασ ςτθν 

εξερεφνθςθ του παρελκόντοσ. Ηθτιματα τα οποία αωοροφν το παρελκόν εξετάηονται ςυχνά μζςα από 

ποικίλεσ ερμθνευτικζσ οπτικζσ. Θ πολυπριςματικότθτα αυτι οδθγεί πολφ ςυχνά ςε κεάςεισ/ερμθνείεσ των 

ιςτορικϊν γεγονότων με ζντονθ τθν αίςκθςθ τθσ ςφγκρουςθσ, τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ και τθσ 

αγεωφρωτθσ αντίκεςθσ απόψεων και ςτάςεων. Θ εξζταςθ των ηθτθμάτων αυτϊν, γνωςτά ωσ ςυγκρουςιακά 

κζματα (controversial issues), ςτο ςχολικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ αποτελεί αυτό κακ’ αυτό 

ζνα ςυγκρουςιακό ηιτθμα. Σε επίπεδο επιςτθμονικοφ αλλά και πρακτικοφ λόγου, θ διδαςκαλία τουσ ςτθ 

ςχολικι τάξθ χαρακτθρίηεται από ενςτάςεισ, αντιγνωμίεσ, αμωιςβθτιςεισ αλλά ταυτόχρονθ αναγνϊριςθ τθσ 

ςυμβολισ τουσ ςτθ δόμθςθ τθσ κριτικισ ιςτορικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν. Θ παροφςα ειςιγθςθ 

παρουςιάηει τισ απόψεισ μεταπτυχιακϊν ωοιτθτϊν οι οποίοι εκπαιδεφτθκαν ςτθ διαχείριςθ των 

ςυγκρουςιακϊν ηθτθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ιςτορίασ. Ρροςπακεί να διαχειριςτεί με βιωματικό 

τρόπο το εάν και το εωόςον μποροφν τα ςυγκρουςιακά ηθτιματα να ενταχκοφν ςτθν κακθμερινι διδακτικι 

πρακτικι τθσ ιςτορίασ. Μζςα από ζναν «ηωντανό» και εποικοδομθτικό διάλογο διαωωνίασ ο οποίοσ 

παρουςιάηεται από τουσ ωοιτθτζσ/τριεσ, αναδφονται οι κετικζσ πτυχζσ τθσ διδαςκαλίασ των 

ςυγκρουςιακϊν ηθτθμάτων είτε για τθν επιςτθμονικι και προςωπικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ είτε για 

τθν πνευματικι και προςωπικι καλλιζργεια των μακθτϊν/τριϊν ενϊ παράλλθλα αναωφεται ζνασ 
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εναλλακτικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ ιςτορίασ. Τζλοσ, υπογραμμίηονται οι «γκρίηεσ ηϊνεσ» τθσ 

διδαςκαλίασ των ςυγκρουςιακϊν ηθτθμάτων και πϊσ αυτζσ κα μποροφςαν να υπερκεραςτοφν. 

 

Ταςοφλθ Μαρία-Βαςιλικι, Καμπζρθ Μαρία, Νικολάου Σουηάννα 

Αναηθτϊντασ και κατανοϊντασ τθ Δικαιοςφνθ. Διδακτικι παρζμβαςθ για τουσ κανόνεσ ςτθ ηωι μασ 

 

Θ μελζτθ πραγματεφεται τθν κατανόθςθ τθσ δικαιοςφνθσ από τα παιδιά. Θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ, ωσ 

αωθρθμζνθ ζννοια, είναι δυςνόθτθ για τα παιδιά, μπορεί όμωσ να γίνει καταλθπτι μζςα από 

παραδείγματα που τθν προβάλλουν ωσ απαραίτθτθ ςυνκικθ ομαλισ ςυνεργαςίασ και ειρθνικισ 

ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων. Στθν εργαςία παρουςιάηεται θ υλοποίθςθ διδακτικοφ ςεναρίου ςε μακθτζσ 

τελευταίων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου με ςκοπό τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δικαιοςφνθσ με 

ποικίλα παραδείγματα ςυνεργατικισ, βιωματικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Επιμζρουσ δράςεισ του 

ςεναρίου επικεντρϊνονται ςτουσ κανόνεσ δεοντολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ κοινωνικζσ διακρίςεισ 

και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Διαπιςτϊνεται ότι με κατάλλθλθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ οι μακθτζσ 

επιτυγχάνουν να κατανοιςουν με βιωματικό τρόπο τθ λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ, τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ και να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε κοινωνία και κάκε ομάδα αποτελείται από 

διαωορετικζσ προςωπικότθτεσ μεταξφ των οποίων απαραίτθτθ ςυνκικθ ςυνφπαρξθσ είναι θ ιςότθτα. Με 

τθν διεξαγωγι κατάλλθλων δραςτθριοτιτων ενθμερϊνονται για τθν αναγκαιότθτα των κανόνων και των 

κεςμϊν τθσ κοινωνίασ, οι οποίοι επιτρζπουν ςε όλουσ να ςυνεργάηονται, ωσ ελεφκερα και ίςα άτομα, 

ςυνειδθτοποιοφν τισ ςυνζπειεσ τθσ αδικίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, αξιολογοφν τισ διαωορζσ και 

τισ ομοιότθτεσ μεταξφ των ατόμων, εξαςκοφνται ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ, κατανοοφν τθ ςθμαςία του 

ςεβαςμοφ προσ τουσ άλλουσ εκωράηοντασ ειδικά και γενικά τισ απόψεισ του ςε κζματα κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ. Οι δραςτθριότθτεσ απευκφνονται ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, ςε παιδιά 

θλικίασ 10-12 ετϊν, τα οποία κατά κφριο λόγο μποροφν να προςεγγίςουν αωθρθμζνεσ ζννοιεσ μζςω τθσ 

τυπικισ και βιωματικισ μάκθςθσ (δίκαιο και άδικο). Θ αξιολόγθςθ του τελικοφ αποτελζςματοσ είναι 

ενκαρρυντικι επιβεβαιϊνοντασ τθν αρχικι υπόκεςθ ότι τα παιδιά και ςε μορωζσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ με 

τθν κατάλλθλθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ μποροφν να κατανοιςουν αωθρθμζνεσ ζννοιεσ.  

 

Τηαχρίςτα Βαςιλικι                                                                                                                                       

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ολυμπιακισ και Ακλθτικισ Ραιδείασ ςτθν Ελλάδα 

Θ ειςαγωγι τθσ Ολυμπιακισ Ραιδείασ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ αποτζλεςε ζνα από τα μεγαλφτερα 

καινοτόμα εκπαιδευτικά εγχειριματα με αωορμι τθ διοργάνωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων το 2004. Με τθν 

ενςωμάτωςι τθσ ςτο πλαίςιο των πρακτικϊν του ακλθτιςμοφ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ δθμιοφργθςε 

παράλλθλα το ζδαωοσ για ςυηθτιςεισ, νζεσ μελζτεσ και ζρευνεσ, αλλά και αντιπαρακζςεισ ςτθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα. Θ Ολυμπιακι Ραιδεία χρθςιμοποιικθκε ςτθν Ελλάδα, όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ, 

ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των νζων ςτισ ολυμπιακζσ αξίεσ και ςτισ αξίεσ 

μιασ δθμοκρατικισ και διευρυμζνθσ κοινωνίασ, ςυνδυάηοντασ τθν άςκθςθ του ςϊματοσ με τθν πνευματικι 

καλλιζργεια του ανκρϊπου με αωορμι τθν ολυμπιακι διοργάνωςθ. Θ ειςαγωγι τθσ ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ευνοικθκε ιδιαίτερα από τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που είχαν ςυντελεςτεί ςτθν Ελλάδα 

ειδικότερα από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν που ενίςχυςαν τθν ευρωπαϊκι 

και διεκνι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ και αωοροφςαν τθν εωαρμογι των προγραμμάτων ΣΕΡΡΕ, του 

ολοιμερου ςχολείου, τθν ειςαγωγι νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων, τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ, τθσ 

διακεματικότθτασ και των μακθτοκεντρικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ και οπωςδιποτε άλλαξε τον 

κεματολογικό χάρτθ τθσ εκπαίδευςθσ που εμπλουτίςτθκε με νζα δεδομζνα. Θ Ολυμπιακι Ραιδεία 
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εωαρμόςτθκε ςταδιακά ςε πανελλινια κλίμακα, εντάχκθκε ςτθ γενικότερθ οργάνωςθ και διοίκθςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και υποςτθρίχκθκε από τον κρατικό μθχανιςμό, γεγονόσ που υποδιλωςε και τθ 

ςοβαρότθτα του εγχειριματοσ. Μετά τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ θ Ολυμπιακι Ραιδεία ςυνεχίςτθκε κυρίωσ 

μζςα από τα προγράμματα τθσ Εκνικισ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ τθσ Ελλάδασ με τθν υποςτιριξθ τθσ 

Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ και τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ. Τα προγράμματα αυτά 

βρίςκουν ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα και διενεργοφνται με άξονα τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι που αςκείται διεκνϊσ από τθ Διεκνι Ολυμπιακι Επιτροπι. 

 

Τηιλου Γεωργία                                                                                                                                             

 Ιρκεσ; Καλϊσ ιρκεσ! 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιρκεσ; Καλϊσ ιρκεσ!» παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ, θ 

πραγματοποίθςθ και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων μιασ καινοτόμου εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, που 

εκπονικθκε από το Νθπιαγωγείο Αρωαρϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Κι αν ιςουν εςφ;» του 

Ρανελλθνίου Δικτφου για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. Θ εκπαιδευτικι δράςθ περιλαμβάνει τθ χριςθ των 

νζων ψθωιακϊν τεχνολογιϊν και μία ςειρά από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο οι μακθτζσ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, μζςα από τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ να ευαιςκθτοποιθκοφν 

ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και το προςωυγικό πρόβλθμα και να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ 

δθμιουργϊντασ πίνακεσ ηωγραωικισ εμπνευςμζνουσ από ζργα τζχνθσ γνωςτϊν ηωγράωων αξιοποιϊντασ το 

εκπαιδευτικό υλικό τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ και παράλλθλα το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο».  Σκοπόσ 

του προγράμματοσ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ νζασ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, αλλά και θ 

διαμόρωωςθ ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ανοιχτοφ και ευζλικτου με εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και ιδζεσ 

για τθν επιλογι ι και τον ςχεδιαςμό υλικοφ προσ αξιοποίθςθ, κατά το δυνατόν, ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ. Τα 

αποτελζςματα ιταν ιδιαίτερα ενκαρρυντικά για μελλοντικζσ και ανάλογεσ δράςεισ, γι’ αυτό κα μποροφςε 

να αποτελζςει αωόρμθςθ για τθν ζνταξθ ςτο νθπιαγωγείο αναλόγων καινοτόμων εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. 

 

Τηοβενάκθ Μαρία                                                                                                                                                     

Σχολικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ - Διάωορα μοντζλα οργάνωςθσ, ο ςκοπόσ τουσ και τα οωζλθ τουσ ςτουσ 

μακθτζσ 

 

Το κζατρο αποτελεί για τθ ςχολικι κοινότθτα πυλϊνα επικοινωνίασ, δθμιουργικότθτασ και πολιτιςμοφ. Σε 

ποιο βακμό όμωσ το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα εξυπθρετεί παιδαγωγικοφσ ι άλλου είδουσ 

ςτόχουσ; H παροφςα ζρευνα ζχει ωσ αντικείμενο μελζτθσ τισ διαωορετικζσ οπτικζσ όςον αωορά τον τρόπο 

με τον οποίο ςτινεται μία κεατρικι παράςταςθ ςε ζνα ςχολείο και τισ ςκοπιμότθτεσ που εξυπθρετεί. 

Εωαρμόςτθκε θ μεκοδολογία τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. Μελετϊντασ τα δεδομζνα που προκφπτουν μζςα από 

ςυνεντεφξεισ ςε τρεισ ωιλολόγουσπου ζχουν αςχολθκεί με το κζατρο ςτο ςχολείο, εξετάηουμε τισ ςυνκικεσ 

κάτω από τισ οποίεσ ανεβαίνει μία ςχολικι παράςταςθ και διαπιςτϊνουμε ποια κατεφκυνςθ ακολουκοφν 

οι εκπαιδευτικοί: «Σχολειοποιθμζνο» Κζατρο, «Μακθτικό» ι κάτι ενδιάμεςο; Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ 

ςτοχεφει ςε ζνα πεδίο «ανεξερεφνθτο», που αξίηει να διερευνθκεί, κακϊσ το ςχολικό κζατρο αποτελεί ζναν 

κεςμό που ζχει κακιερωκεί εδϊ και πολλά χρόνια ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ, αλλά δεν του δίνεται θ δζουςα 

ςθμαςία. Φςτερα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι οι τρεισ εκπαιδευτικοί που 

ζδωςαν ςυνζντευξθ ωαίνεται να αντιπροςωπεφουν τρία διαωορετικά μοντζλα οργάνωςθσ μίασ ςχολικισ 

κεατρικισ παράςταςθσ. Θ πρϊτθ εκωράηει τθν άποψθ περί «Μακθτικοφ» Κεάτρου, κατά τθν οποία βαςικόσ 

ςτόχοσ τθσ παράςταςθσ είναι το τελικό αποτζλεςμα, το οποίο πρζπει να διακρίνεται από επαγγελματικι 
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καλαιςκθςία. Στον αντίποδα αυτισ τθσ κζςθσ βρίςκεται θ τρίτθ κακθγιτρια, θ οποία κεωρεί ότι θ ςχολικι 

παράςταςθ πρζπει να εξυπθρετεί κυρίωσ παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ, όπωσ είναι θ κοινωνικι ζνταξθ παιδιϊν 

με ιδιαιτερότθτεσ, θ καλλιζργεια θκικϊν και πνευματικϊν αξιϊν («Σχολειοποιθμζνο» κζατρο). Θ δεφτερθ 

κακθγιτρια εκωράηει τθν ενδιάμεςθ άποψθ, αυτιν που ςφμωωνα με τθ μελζτθ του Κ. Γραμματά 

αντιπροςωπεφει το ςχολικό κζατρο. Σφμωωνα με αυτιν παράλλθλα με το καλλιτεχνικό αποτζλεςμα 

επιδιϊκεται και θ παροχι παιδείασ ςτουσ μακθτζσ χωρίσ να ζρχεται το ζνα ςε ςφγκρουςθ με το άλλο. 

 

Τηοφμα Ειρινθ                                                                                                                                                   

Το Δίκαιο και το Άδικο ςτα παραμφκια ωσ μζςο για τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ - κριτικισ ςκζψθσ 

ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ 

 

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ κατά τον Piaget είναι να δθμιουργεί ανκρϊπουσ ικανοφσ να επαλθκεφουν 

και να μθν αποδζχονται οτιδιποτε ανεξζταςτα. Στο πλαίςιο αυτό και αξιοποιϊντασ τθν ανεξάντλθτθ 

διάκεςθ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ να κζτουν τα πάντα υπό αμωιςβιτθςθ, θ καλλιζργεια 

δεξιοτιτων λόγου και αντίλογου από τθν προςχολικι ακόμα εκπαίδευςθ κρίνεται αναγκαία και ςυμβατι με 

τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτον 21ο αιϊνα. Στόχοσ είναι μζςα από δθμιουργικζσ δράςεισ τα νιπια να 

ςχθματίςουν ζννοιεσ, να ωτάςουν ςε ςυμπεράςματα, να βρουν λφςεισ ςε προβλιματα, κακϊσ και να 

μπορζςουν να οικοδομιςουν λογικά επιχειριματα ακόμα και ςε κζματα αντίκετα προσ το ςυναίςκθμά 

τουσ. Τα κλαςςικά παραμφκια προςωζρουν άωκονο υλικό περιςτατικϊν, όπου το δίκαιο τίκεται υπό 

αμωιςβιτθςθ και το άδικο μπορεί να διερευνθκεί μζςα από τθ ςφλλθψθ και ζκωραςθ λογικϊν 

επιχειρθμάτων π.χ. θ γονεϊκι εγκατάλειψθ, θ οποία κυριαρχεί ςτο παραμφκι του Κοντορεβυκοφλθ, θ 

παιδικι κακοποίθςθ ςτο παραμφκι του Χάνςελ και Γκρζτελ, θ παραβίαςθ του δικαιϊματοσ τθσ ελευκερίασ 

ςτο παραμφκι τθσ απουνηζλ και πολλά ακόμα. Στα πλαίςια τθσ Διακεματικότθτασ, θ Κεατρικι και 

Μουςικι Αγωγι μποροφν να λειτουργιςουν ωσ εμπλουτιςτικόσ παράγοντασ ςτθ μακθςιακι περιοχι τθσ 

Γλϊςςασ και μζςα από κεατρικά δρϊμενα βαςιςμζνα ςτα παραμφκια, τα νιπια να εντοπίςουν τθν θκικι 

ςφγκρουςθ, να τθν βιϊςουν, να τθν εκωράςουν, να τθν επεξεργαςτοφν λογικά, να ςυνδυάςουν λόγο και 

μουςικι, να αυτοςχεδιάςουν και τελικά να μεταμορωϊςουν τον λόγο και τον αντίλογο ςε τραγοφδια και τθ 

λεκτικι αντιπαράκεςθ ςε μουςικι ςυνομιλία. Στόχοσ είναι μζςα από αυτοφ του είδουσ το «μουςικό 

debate» να οικοδομιςουν, μζςα από μία ξεκάκαρθ νοθτικι διαδικαςία, επιχειριματα και προσ τισ δφο 

κατευκφνςεισ, τα οποία να κζςουν υπό αμωιςβιτθςθ το προωανζσ, βοθκϊντασ τα νιπια κατ` αυτόν τον 

τρόπο να κατακτιςουν βαςικά ςτάδια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, κακϊσ και βαςικζσ δεξιότθτεσ ςεβαςμοφ του 

«άλλου».  

 

Τοπολιάτθ Μαρία, Ρλακίτςθ Αικατερίνθ                                                                                                        

Θ προςζγγιςθ του Ρολιτιςμοφ και των Τεχνϊν ςτο αειωόρο ςχολείο μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ ρομποτικισ και τθσ εκπαίδευςθσ STEM 

 

Θ εργαςία αυτι εςτιάηεται ςτθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του Ρολιτιςμοφ και των Τεχνϊν μζςω τθσ 

αξιοποίθςθσ τθσ Eκπαιδευτικισ ρομποτικισ και τθσ Εκπαίδευςθσ STEM από μακθτζσ προςχολικισ θλικίασ. 

Βαςιηόμενοι ςτθν πεποίκθςθ ότι θ μάκθςθ είναι αποτζλεςμα αλλθλεπίδραςθσ, κυρίαρχο μζλθμα αποτελεί 

θ εωαρμογι τυπικισ και μθ τυπικισ μορωισ διδαςκαλίασ κατά τθν οποία το ωυςικό, κοινωνικό και 

πολιτιςμικό περιβάλλον αξιοποιείται ωσ πρωταρχικι πθγι γνϊςθσ. Κατά τθ ωάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

διεξαγωγισ του προγράμματοσ εωαρμόηονται ζρευνα δράςθσ και ζρευνα πεδίου. Ωσ μεκοδολογικά 

εργαλεία αξιοποιοφνται θ κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, τθσ Μθχανικισ, τθσ 

Τεχνολογίασ και των Μακθματικϊν (Εκπαίδευςθ STEM) και θ χριςθ επιδαπζδιων ρομποτικϊν ςυςτθμάτων: 
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Βee-bot και LegoWeDo2. Το πλαίςιο ζρευνασ ολοκλθρϊνεται με τθ διαδικαςία αποτίμθςθσ και διάχυςθσ 

των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του ζργου από τουσ μακθτζσ και τθν εκπαιδευτικό ςτθν ευρφτερθ 

κοινότθτα. Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, επιβεβαιϊνει τθν 

αλλθλεπιδραςτικι ςχζςθ και τθν φπαρξθ ςυνάωειασ ανάμεςα ςτθν αξιοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

ρομποτικισ και τθσ εκπαίδευςθσ STEM, με τθ βιωματικι προςζγγιςθ των Τεχνϊν και του Ρολιτιςμοφ. 

 

Τςαΐρθ Ζλλθ                                                                                                                                                

Οι Μουςειοςκευζσ ςτθν προςχολικι και πρωτοςχολικι θλικία: μια πρϊτθ γνωριμία με τα ςτοιχεία τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ 

 

Ξεπερνϊντασ τα όρια του αναλυτικοφ προγράμματοσ διδαςκαλίασ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό, 

προςεγγίηουμε το μουςείο μζςω μιασ διδακτικισ πρόταςθσ, προςαρμοςμζνθσ ςτισ δυνατότθτεσ, ςτισ 

ανάγκεσ και ςτα ενδιαωζροντα των παιδιϊν κάκε θλικίασ. Θ γνωριμία με τθν αρχαία ελλθνικι κλθρονομιά 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ παρουςίαςθσ ενόσ κοινωνικοφ και υλικοφ περιβάλλοντοσ διαωορετικοφ από το 

ςθμερινό, μζςω τθσ παρατιρθςθσ των διαωορϊν ςτον τρόπο ζνδυςθσ ι ςτα αντικείμενα του υλικοφ χϊρου. 

Οι μουςειοςκευζσ με αντίγραωα γνιςιων ζργων τζχνθσ ι ενδυμάτων τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, όχι μόνο 

δίνουν ςτα αντικείμενα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τζχνθσ ταυτότθτα, αλλά δίνουν ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να 

αντιλθωκοφν τισ χρονικζσ ςυγκρίςεισ, τισ διαωορζσ, το τότε και το τϊρα, να κατανοιςουν τθν ζννοια του 

παρελκόντοσ, δίχωσ να το ςυγχζουν με το παρόν. Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ πρόταςθσ είναι θ 

ςυνειδθτοποίθςθ (μζςω παιχνιωδϊν δραςτθριοτιτων) μιασ εντελϊσ διαωορετικισ εποχισ, 

παρακάμπτοντασ τθν ανάγκθ χρονολόγθςθσ και δίνοντασ ζμωαςθ ςτθν ζννοια του χρόνου ωσ παρελκόν. Με 

τθ χριςθ των μουςειοςκευϊν ςτθν τάξθ τα παιδιά τθσ προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ αποκτοφν 

προςωπικι ςχζςθ με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, αναπτφςςουν τθν ικανότθτα 

διάκριςθσ του παρόντοσ από το παρελκόν, αντιλαμβάνονται τθν ζννοια τθσ ςυνζχειασ και τθσ αλλαγισ, 

εκωράηουν τθν επικυμία επίςκεψθσ ςε κάποιο Μουςείο ι μνθμειακό χϊρο. Επιπλζον, οι 

μουςειοεκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ προωκοφν τθν παρατθρθτικότθτα, τθν κινθτικότθτα και τθ 

δθμιουργικότθτα των παιδιϊν αλλά και τθ γλωςςικι και γνωςτικι τουσ ανάπτυξθ και κοινωνικι 

ςυμπεριωορά. 

 

Τςζκου Αικατερίνθ                                                                                                                                          

Το ςχολικό βιβλίο ωσ αντικείμενο ζρευνασ: Θ ζρευνα του περιεχομζνου των ςχολικϊν βιβλίων υπό το 

πρίςμα τθσ Ραιδαγωγικισ τθσ Ειρινθσ ςτθν Ελλάδα 

 

Θ γενικότερθ επιςτθμονικι παραδοχι ότι τα ςχολικά βιβλία αποτελοφν μζςα πολιτικά, πλθροωοριακά και 

παιδαγωγικά (politicum, informatorium & pedagogicum) και κατ’ επζκταςθ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν τα κατζςτθςε ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, ιδθ από τον 19ο αιϊνα 

αντικείμενο ζρευνασ. Ωςτόςο, θ ςχετικι δραςτθριότθτα καταρχάσ αναπτφχτθκε μετά το τζλοσ του Αϋ 

Ραγκοςμίου Ρολζμου. Σθμαντικι ϊκθςθ όμωσ ςτθ ςυςτθματικι ζρευνα των ςχολικϊν βιβλίων δόκθκε μετά 

τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ενϊ ςτθν Ελλάδα θ ζρευνα των ςχολικϊν βιβλίων είναι ςχετικά πρόςωατθ. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι μια ωαινομενολογικι – ιςτορικι παρουςίαςθ των ερευνϊν του 

περιεχομζνου των ςχολικϊν βιβλίων υπό το πρίςμα τθσ Ραιδαγωγικισ τθσ ειρινθσ που ζχουν διεξαχκεί 

ςτθν Ελλάδα. Μετά από μια ςφντομθ αναωορά και εξζταςθ τθσ αντίςτοιχθσ ζρευνασ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, 

υπογραμμίηονται οι κατευκυντιριεσ τάςεισ του ερευνθτικοφ αυτοφ χϊρου και επιχειρείται μια κατάταξθ 

των ερευνϊν ςε επιμζρουσ πτυχζσ τθσ Ραιδαγωγικισ τθσ ειρινθσ. Μζςα από τθν ζρευνα των ςχολικϊν 

βιβλίων προβάλλεται θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων, όπου απαιτείται, με ςτόχο, αωενόσ, 
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τθν εξάλειψθ ξενοωοβικϊν, ρατςιςτικϊν και άλλων ςτερεοτφπων, και, αωετζρου, τθν ενίςχυςθ, 

ενκάρρυνςθ και ανάπτυξθ μιασ εκπαίδευςθσ προςανατολιςμζνθσ ςτθν παγκόςμια ειρινθ και αςωάλεια, 

ςτθ δικαιοςφνθ, ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτθτα από ωυλετικζσ, κρθςκευτικζσ 

ι άλλου είδουσ διακρίςεισ, θ οποία κα προβάλλει τθν αξία τθσ ελευκερίασ, να ενκαρρφνει τθν επικοινωνία, 

τθ ωιλία και τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα άτομα και ςτουσ λαοφσ. 

 

Τςελζπθ Χριςτίνα                                                                                                                                 

Μουςειοπαιδαγωγικι από τθν Τάξθ 

Τα περιςςότερα Μουςεία ςιμερα τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, ανοίγουν τουσ πολιτιςμικοφσ 

τουσ κθςαυροφσ ςε ζνα ακόμα μεγαλφτερο κοινό. Τα ςφγχρονα μζςα τεχνολογίασ τζκθκαν ςτα χζρια των 

μουςείων, που πλζον εκκζτουν τα αντικείμενα πολιτιςμοφ, τα οποία διακζτουν, και θλεκτρονικά. Ροιοσ 

περίμενε ποτζ πωσ κα μποροφςα να ωζρω μζςα ςτθν τάξθ μου, τα πιο διάςθμα ζργα που γζννθςε ποτζ θ 

ανκρωπότθτα; Θ παροφςα εργαςία, είναι μία διδακτικι εωαρμογι, που πραγματοποιικθκε το 2018 ςτα 

δφο τμιματα τθσ Α’ Δθμοτικοφ του Ελλθνογαλλικοφ Κολλεγίου Δελαςάλ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Θ δράςθ ιταν θ 

εξισ: Επιςκεπτόμαςτε με τα παιδιά τθν Αυςτραλία, και πιο ςυγκεκριμζνα τθν Μελβοφρνθ και τθν National 

Gallery of Victoria. Εκεί ςυναντάμε το επιβλθτικό κτιριο τθσ National Gallery και προςπακοφμε να 

περιγράψουμε το κτιριο και να ωανταςτοφμε τι κα μποροφςε να κρφβει μζςα του. Σε αυτό το ςθμείο τθσ 

δράςθσ, ειςάγουμε και τθν ζννοια του μουςείου. Για ζνα παιδί ζξι ετϊν το μουςείο είναι ζνα 

κθςαυροωυλάκιο πολφτιμων ςυλλογϊν (ςταδιακι διαμόρωωςθ ςεβαςμοφ ςτθν πολιτιςμικι κλθρονομιά 

και μουςειακι παιδεία από τθν πιο μικρι θλικία). Στθ ςυνζχεια αςχολοφμαςτε με ζνα από τα εκκζματα, τον 

πίνακα του Joan Miro “ The Sun Eater” και καταωεφγουμε ςε μουςειοπαιδαγωγικζσ δράςεισ που αωοροφν 

το ζργο αλλά και τον καλλιτζχνθ. Θ ςυγκεκριμζνθ εωαρμογι, ζχει ωσ ςτόχο να διεγείρει τθν ωανταςία των 

παιδιϊν και να τουσ αποδείξει πωσ και αυτοί ςαν μικροί καλλιτζχνεσ μποροφν να παράξουν ζργα υψθλισ 

αιςκθτικισ αξίασ - και γιατί όχι να αξίηουν να εκτεκοφν ακόμα και τϊρα ςε μία ςχολικι ζκκεςθ. Επιπλζον, 

μία τζτοια επίςκεψθ, εμωανίηει ςτα παιδιά μία νζα πτυχι τθσ τεχνολογίασ αλλά και των μουςείων τθν 

οποία δεν ιξεραν. Τζλοσ, μία θλεκτρονικι επίςκεψθ ςε μουςείο, δεν παφει να είναι επίςκεψθ ςε μία 

κοιτίδα πολιτιςμοφ. 

 

Τςενζ Ζλλθ                                                                                                                                                             

Λογοτεχνία: πθγι θτορικισ ζκωραςθσ 

Ο πολιτιςμόσ του 21ου αιϊνα – υλικόσ και πνευματικόσ - αναμωίβολα μαρτυρά τόςο τθ δθμιουργικι και 

γόνιμθ δράςθ του ανκρϊπου, όςο και τθν υπζρβαςθ του μζτρου. Θ εξζλιξθ των επιςτθμϊν, θ ανάπτυξθ του 

τεχνικοφ πολιτιςμοφ, αλλά και τα πολλαπλά κοινωνικά προβλιματα κζτουν πλζον τθ ςτοχοκεςία τθσ 

Εκπαίδευςθσ ςε νζο πλαίςιο, κακϊσ ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ περιςςότερο από ποτζ επιβάλλεται να 

λειτουργεί κριτικά, υπεφκυνα και ενεργά. Στο πλαίςιο αυτό, ο ρόλοσ τθσ Λογοτεχνίασ κακίςταται 

καταλυτικόσ για τθν προϊκθςθ γόνιμου προβλθματιςμοφ ωσ προσ τα ςφγχρονα προβλιματα, αλλά και τθν 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ςφγχρονων νζων να επιχειρθματολογοφν και να εκωράηουν τισ ιδζεσ τουσ με 

ςαωινεια. Ειδικότερα, θ παροφςα διδακτικι πρόταςθ αωορά τθν αξιοποίθςθ του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ για τθν καλλιζργεια του προωορικοφ λόγου, ενϊ παράλλθλα αποςκοπεί ςτο να προςωζρει τθν 

ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εκωραςτοφν δθμιουργικά, επιλζγοντασ κζματα ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

αναλόγωσ με τα προςωπικά τουσ ενδιαωζροντα. Με αωορμι τθν προςζγγιςθ του κειμζνου «Ζνα παλιό 

μινυμα για τον ςφγχρονο κόςμο», το οποίο πραγματεφεται τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ ωφςθ και 

εντάςςεται ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματείασ Βϋ Γυμναςίου, οι μακθτζσ καλοφνται 

να επιλζξουν ανάμεςα ςε προτεινόμενεσ δράςεισ που αωοροφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ρθτορικά 
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αγωνίςματα, τθν εκπόνθςθ ζρευνασ ιςτορικοφ ενδιαωζροντοσ, τθν προςζγγιςθ τθσ ωφςθσ μζςω των 

Τεχνϊν. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να αξιοποιθκεί το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Λογοτεχνίασ και να αναδειχκεί 

ο ρόλοσ του για τθ γεωφρωςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ με τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, εγείροντασ 

προβλθματιςμό αναωορικά με τθ ςτάςθ και τισ επιλογζσ του ςφγχρονου ανκρϊπου. 

 

Τςιαγκάνθ Κεοδϊρα                                                                                                                                         

Στο Μουςείο ζχω δικαίωμα… Το παιδί-ενεργόσ πολίτθσ καταγράωει και διεκδικεί τα δικαιϊματά του 

 

Οι προκλιςεισ και οι εξελίξεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ επιτείνουν τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ των επίςθμων 

εκπαιδευτικϊν κεςμϊν με άλλουσ κοινωνικοφσ ωορείσ, οι οποίοι μποροφν να αποτελοφν πθγι παραγωγισ 

γνϊςθσ, αλλά και τόπο υλοποίθςθσ καινοτόμων δράςεων. Το μουςείο αποτελεί ζναν τζτοιο ωορζα, όπωσ 

κατζδειξε θ διετισ ςυνεργαςία ενόσ δθμόςιου δθμοτικοφ ςχολείου ςτο κζντρο τθσ Ακινασ με το Τμιμα 

Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων του Λςτορικοφ Αρχείου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ 

πολιτιςτικοφ προγράμματοσ από το Γραωείο Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Α' Ακινασ. Οι δφο αυτοί χϊροι, το ςχολείο και το μουςείο, παρόλο που ςτο πλαίςιο τθσ 

κεςμικισ εκπαίδευςθσ δεν ςυνδζονται ςυχνά, ζχουν τθ δυνατότθτα να αποτελζςουν κοινό εργαςτιρι 

παραγωγισ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων παρζχοντασ πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ τθσ γνϊςθσ. Μζςα 

από τθ μουςειακι εμπειρία τα παιδιά παρατθροφν, προςεγγίηουν, ερμθνεφουν, ςυγκρίνουν, αιςκάνονται 

και επικοινωνοφν όχι μόνο με τα εκκζματα αλλά και με τα μζλθ που απαρτίηουν τθν κοινότθτα του 

μουςείου, κακϊσ και μεταξφ τουσ. Άλλωςτε, ςφμωωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, θ 

μουςειοπαιδαγωγικι προςεγγίηει το παιδί-επιςκζπτθ ωσ ενεργθτικό υποκείμενο τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ. Υπό το πρίςμα αυτό, τα παιδιά ςυνδιαλζγονται μζςα από ςτοχευμζνεσ ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ενεργοποιοφν προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, διατυπϊνουν ερωτιςεισ, 

κάνουν ςυγκρίςεισ και παραλλθλιςμοφσ, κινθτοποιοφν δθλαδι τα ςτοιχεία τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ενϊ 

παράλλθλα οικειοποιοφνται τον χϊρο του μουςείου ωσ δθμόςιο πολιτιςμικό αγακό. Στθν παροφςα 

ανακοίνωςθ παρουςιάηεται το τελικό προϊόν τθσ διετοφσ ςυνεργαςίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ τάξθσ με 

το μουςείο, όπου τα παιδιά, ωσ εν δυνάμει ενεργοί πολίτεσ, ςυνκζτουν τθ χάρτα των δικαιωμάτων του 

παιδιοφ-επιςκζπτθ ςτο μουςείο, όπωσ διαμορωϊκθκε μζςα από τθν επεξεργαςία των άρκρων 12,13,17 και 

27 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ.  

 

Τςιάκα Διμθτρα                                                                                                                                                  

Ο πολυςιμαντοσ ρόλοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Μουςικισ και του Κεάτρου ςτο Σχολείο.  

Θ προςζγγιςθ των άλλων επιςτθμϊν μζςα από τισ ςυγκεκριμζνεσ Τζχνεσ 

 

Είναι γενικά παραδεκτό πωσ τθν τελευταία δεκαετία, παρά τισ αξιοςθμείωτεσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ που 

ζγιναν ςτον χϊρο του Ρολιτιςμοφ και τθσ Τζχνθσ, θ Μουςικι και το Κζατρο εξοβελίςτθκαν ςε γενικζσ 

γραμμζσ από το ςχολείο για να δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν τεχνολογία. Οι μακθτζσ ωκοφνται ςτθ μελζτθ 

των επιςτθμϊν μζςα από τον υπολογιςτι και το διαδίκτυο. Δεν ζχουν τον χρόνο να διδαχκοφν τθν Τζχνθ 

και ιδιαίτερα τθ Μουςικι και το Κζατρο τα κεωροφν πολυτζλεια και τα εξαςκοφν μόνο προσ τζρψθ και 

ευχαρίςτθςθ και όταν ζχουν ελεφκερο χρόνο. Αυτι θ εργαςία ζχει ςκοπό να παρακζςει μερικζσ απόψεισ 

για τθ χρθςιμότθτα τθσ Μουςικισ και τθσ Κεατρικισ αγωγισ, προκειμζνου να βοθκιςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτθν καλφτερθ προςζγγιςθ των μακθμάτων γενικότερα. Στο ςφγχρονο Σχολείο θ μάκθςθ 

μπορεί να γίνει ευκολότερθ και πιο ευχάριςτθ για όλουσ τουσ μακθτζσ αν ςυνδυαςτεί με νότεσ ι με 

κλίμακεσ ι με τθν υποκριτικι τζχνθ. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ παροχι διευκολφνςεων ςτον τομζα τθσ 

μάκθςθσ. Συγκεκριμζνα εξετάηει πϊσ το μάκθμα μζςα ςτο Σχολείο κα γίνει πιο δθμιουργικό και κατανοθτό 
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ςτουσ μακθτζσ αλλά και περιςςότερο οργανωμζνο και ςωςτά κατευκυνόμενο από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Υπάρχουν άπειροι ςυνδυαςμοί και πολλά ςυνδυαςτικά επίπεδα τθσ Τζχνθσ με τθν Επιςτιμθ που μπορεί να 

δϊςουν κετικά αποτελζςματα ςτθ μόρωωςθ των νζων. Κα περιοριςτοφμε ενδεικτικά ςε μερικοφσ τζτοιουσ 

βαςικοφσ ςυνδυαςμοφσ και κα προτείνουμε τρόπουσ ςυναρμολόγθςθσ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ για να 

εμπνεφςουμε τθ ςκζψθ και τθ ωανταςία των μακθτϊν αλλά ςυγχρόνωσ κα δϊςουμε και κατευκυντιρια 

δείγματα ςτουσ δαςκάλουσ τθσ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ άλλοσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ χριςθ 

κατάλλθλων διδακτικϊν τεχνικϊν ι τροποποίθςθ παραδοςιακϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. 

 

Τςίγκα Διμθτρα, Χριςτοποφλου Βάλια                                                                                                   

Σπουδι πάνω ςτο βλζμμα: Μια πρόταςθ ςφμπραξθσ από το Κεατρικό Αναλόγιο «Ονομάτων επίςκεψισ» και 

το Σφνολο Ρειραματικισ Μουςικισ του Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ 

 

Με αωορμι τθν ταινία Filmstudie (1926) του Hans Richter οι ομάδεσ του Κεατρικοφ Αναλογίου και του 

Συνόλου Ρειραματικισ Μουςικισ ςυμπράττουν και διερευνοφν τισ εννοιολογικζσ και τισ θχθτικζσ 

διαςτάςεισ τθσ λζξθσ «ορϊ» και τθσ ετυμολογικισ τθσ «οικογζνειασ» και δθμιουργοφν μια κεατρικι και 

θχθτικι performance που βαςίηεται ςτον διάλογο και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των δφο ομάδων, και τθ 

ςφνδεςθ, κατ’ επζκταςθ, κειμζνου, ιχου και εικόνασ. Θ προτεινόμενθ ανακοίνωςθ περιγράωει αυτι τθν 

performance και παρουςιάηει τθ διαδρομι και τουσ ςτόχουσ των δφο ομάδων, οι οποίοι αωοροφν δφο 

βαςικοφσ άξονεσ. Αω’ ενόσ: α) να αντιλθωκοφν τα παιδιά τθ ςυνζχεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, β) να 

οδθγθκοφν ςτθν κατανόθςθ των κειμζνων με τρόπο απολαυςτικό και ουςιαςτικό, γ) να μάκουν ςταδιακά 

να αναγνωρίηουν και να απολαμβάνουν το ξεχωριςτό φωοσ του κάκε δθμιουργοφ, δ) να λειτουργιςει όλθ 

αυτι θ διαδικαςία ωσ ζνασ οδθγόσ ωιλαναγνωςίασ, ε) να ςυηθτιςουν τισ ςυνάωειεσ που ζχουν τα κείμενα 

με το οπτικό και το θχθτικό υλικό. Αω’ ετζρου: α) να εντάξουν τθν Ρειραματικι Μουςικι ςτο ευρφτερο 

πλαίςιο των εξελίξεων ςτθ μουςικι του 20ου αιϊνα και να γνωρίςουν τθ ςφνδεςι τθσ με τα κινιματα του 

ςουρεαλιςμοφ και του Νταντά, β) να διευρφνουν τθν αντίλθψι τουσ για το τι μπορεί να είναι μουςικι, γ) να 

ενιςχφςουν τθν ικανότθτα ενεργθτικισ ακρόαςθσ, δ) να καλλιεργιςουν τθ ςυλλογικι μουςικι εμπειρία 

μζςα από τθν εκτζλεςθ λεκτικϊν και γραωικϊν παρτιτοφρων και τον αυτοςχεδιαςμό, ε) να δθμιουργιςουν 

τθ δικι τουσ μουςικι με βάςθ τα κείμενα και το οπτικό υλικό. 

 

Τςιμοφρα Αλεξία                                                                                                                                                

Θ ςυμβολι των μουςειοπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων ςτθν αιςκθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ: Θ περίπτωςθ 

του Νζου Μουςείου Ακρόπολθσ και του Βρετανικοφ Μουςείου 

Θ εργαςία ςτοχεφει μζςω μιασ βιβλιογραωικισ αναςκόπθςθσ, ςτθ διερεφνθςθ τθσ ιςτορικισ 

πραγματικότθτασ, ςτο μουςειολογικό αωιγθμα και ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του Νζου Μουςείου 

Ακρόπολθσ που απευκφνονται ςε παιδιά, ωσ μζςα μετάδοςθσ του παρελκόντοσ. Ρραγματεφεται τθ 

ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του Μουςείου ςτθν ερμθνεία, καταςκευι και αναπαράςταςθ 

των ιςτορικϊν γεγονότων και ςυγκεκριμζνα ςτθν επικοινωνία και τθ μάκθςθ που επιτυγχάνεται με τα υλικά 

τεκμιρια, μζςω των κατάλλθλων παιδαγωγικϊν και πολιτιςμικϊν κεωριϊν μάκθςθσ τα οποία ςυντελοφν 

ςτθν αιςκθτικι ανάπτυξι του παιδιοφ. Σε πρϊτο επίπεδο, μελετϊνται οι παιδαγωγικζσ κεωρίεσ 

μάκθςθσπου αποτελοφν τθ βάςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, και ο όροσ αιςκθτικι, ενϊ 

ερμθνεφονται οι ιδεολογικζσ και παιδαγωγικζσ ςυνιςτϊςεσ του Μουςείου. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο 

αναηθτείται θ ςυμβολι και τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν προςζγγιςθ τθσ 

ιςτορικισ γνϊςθσ και τθ μάκθςθ, με μελζτθ περίπτωςθσ το Νζο Μουςείο Ακρόπολθσ που ανάγεται ςε μια 

ςυγκριτικι προςζγγιςθ με τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του Βρετανικοφ Μουςείου. Μζςω τθσ μελζτθσ 
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των δυο «τόπων» προςδοκάται θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθ χριςθ των κεωρθτικϊν 

προςεγγίςεων τθσ παιδαγωγικισ και μουςειοπαιδαγωγικισ κεωρίασ για τον ςχεδιαςμό και τθν 

καταλλθλότθτα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ ςυντελοφν ςτθν προςζγγιςθ του ιςτορικοφ 

παρελκόντοσ, ςτθν ανακαλυπτικι μάκθςθ και ςτθν αιςκθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. 

 

Τςιμπλίδου Ελιςάβετ                                                                                                                        

Αξιολόγθςθ και υποςτιριξθ προςωυγόπουλων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Μελζτθ περίπτωςθσ 

 

Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αναδείξει τθν ςυνεργαςία του ΚΕΔΔΥ με τουσ Συντονιςτζσ 

εκπαίδευςθσ προςωφγων, τα ςχολεία, τθν ΡΔΕ και τισ διευκφνςεισ α/κμιασ και β/κμιασ εκπαίδευςθσ του 

νομοφ Λάριςασ ϊςτε να διαωανεί ο τρόποσ δθμιουργίασ ίςων ευκαιριϊν προσ τουσ πρόςωυγεσ μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 

Τςιμπλίδου Ελιςάβετ                                                                                                                                     

Συμπερίλθψθ παιδιοφ με κοχλιακό εμωφτευμα  

και διαωοροποιθμζνεσ πρακτικζσ ςτθ γενικι τάξθ 

 

Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αναδειχκεί θ αξία τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και τθσ διαωοροποιθμζνθσ 

διδαςκαλίασ ςε παιδιά με κοχλιακό εμωφτευμα ϊςτε να μειωκεί ο αποκλειςμόσ τουσ από τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. Κα παρουςιαςτοφν όλεσ οι τροποποιιςεισ που μποροφν να γίνουν εντόσ και εκτόσ τάξθσ οι 

οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν μζγιςτθ απόκτθςθ του μακθςιακοφ αγακοφ. 

 

Τςιμπουκίδου Ειρινθ                                                                                                                                        

Θ καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ςτον μοντερνιςμό και ςτον μεταμοντερνιςμό, προκλιςεισ και προοπτικζσ του 

21ου αιϊνα 

 

Θ ειςιγθςθ αςχολείται με τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ςτον μοντερνιςμό και τον μεταμοντερνιςμό και 

ςτθν κριτικι που αςκικθκε ςε αυτοφσ. Θ ςφγχρονθ καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ζχοντασ εντοπίςει τουσ 

κινδφνουσ τόςο του μοντερνιςμοφ αλλά κυρίωσ του μεταμοντερνιςμοφ, ζχει αςκιςει κριτικι ςε αυτοφσ και 

ζχει προτείνει ζνα νζο ςχιμα καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ για τον 21ο αιϊνα. Στθν ειςιγθςθ κα 

παρουςιαςτεί θ ανάπτυξθ τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ, του 20ο αιϊνα και των αρχϊν του 21ου αιϊνα 

ζωσ και ςιμερα κάτω από τθν επιρροι του μοντερνιςμοφ και των κεωριϊν που άςκθςαν κριτικι ςε αυτόν, 

οι οποίεσ ανικουν ςτον μεταμοντερνιςμό. Κα παρουςιαςτοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά του μοντερνιςμοφ 

και του μεταμοντερνιςμοφ για τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ, όπωσ αυτά αναπτφχκθκαν ςτθν Ευρϊπθ, ςτο 

πλαίςιο των πζντε βαςικϊν μοντζλων καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ με διαωορετικζσ μεταξφ τουσ 

κατευκφνςεισ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία μάκθςθσ, τουσ ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τισ 

διδακτικζσ μεκόδουσ. Θ κατθγοριοποίθςθ των μοντζλων βαςίηεται ςτθν ζρευνα των Efland (1996), Cunliffe 

(2006), Freedman (1996). Ο Efland (2004) κζλοντασ να κωδικοποιιςει αυτζσ τισ διαωορετικζσ κατευκφνςεισ 

τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ, δανείηεται τον όρο “παράδειγμα”, ο οποίοσ επινοικθκε από τον ωιλόςοωο 

τθσ επιςτιμθσ Kuhn (1970) για τθν κωδικοποίθςθ των διαωορετικϊν επιςτθμονικϊν αντιλιψεων. Ζτςι ζνα 

παράδειγμα καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ είναι ζνα εννοιολογικό ςχιμα ιδεϊν, το οποίο απαντά ςε 

ερωτιματα επιςτθμολογικοφ ενδιαωζροντοσ τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ. Χρονικά, τα τρία πρϊτα 

παραδείγματα, με διαωορετικοφσ ςτόχουσ μεταξφ τουσ, βρίςκονται ςτενά ςυνδεδεμζνα με τισ ιδζεσ του 

μοντερνιςμοφ. Από τθν τελευταία δεκαετία του εικοςτοφ αιϊνα, αναπτφχκθκαν δφο ακόμα παραδείγματα 
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καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ, τα οποία, αςκϊντασ κριτικι ςτο μοντερνιςμό, αωενόσ μασ ειςάγουν ςτα 

ηθτοφμενα τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ ςτο μεταμοντερνιςμό, αωετζρου αςκοφν κριτικι και ςτον 

μεταμοντερνιςμό.  

 

Τςολιάκου Κωνςταντίνα                                                                                                                                 

Στθ βιβλιοκικθ με τουσ Ροιθτζσ τθσ γενιάσ του '30 

Θ ποίθςθ είναι το είδοσ τθσ λογοτεχνίασ που τρομάηει περιςςότερο τουσ μικροφσ μακθτζσ, μιασ και δεν 

είναι εξοικειωμζνοι με αυτό. Στθν πραγματικότθτα, τα παιδικά βιβλία για τθν ποίθςθ που εκδίδονται ακόμα 

και ςιμερα είναι λιγοςτά,  και τα ποιιματα που ςυναντϊνται ςτα ςχολικά εγχειρίδια του δθμοτικοφ 

παρουςιάηονται αποςπαςματικά ι ςυνοδεφονται από δραςτθριότθτεσ που αποτυγχάνουν να κάνουν τα 

ποιιματα ελκυςτικά για τουσ μακθτζσ. Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται το αωιζρωμα τθσ Ραιδικισ 

Λζςχθσ Ανάγνωςθσ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Μεγάρων ςτουσ Ροιθτζσ τθσ Γενιάσ του ’30. Στο πρόγραμμα 

ςυμμετείχαν παιδιά 5 ζωσ 10 ετϊν. Σε πρϊτθ ωάςθ διερευνικθκαν οι ςτάςεισ και οι αντιλιψεισ των 

παιδιϊν ωσ προσ τθν ποίθςθ, και πραγματοποιικθκαν βιωματικά παιχνίδια εξοικείωςθσ με το είδοσ. Στισ 

επόμενεσ δράςεισ, με οδθγό τθ ςειρά βιβλίων του Αλζξθ Κυριτςόπουλου «Αν διάβαηα ποιθτζσ τθσ γενιάσ 

του ‘30», τα παιδιά ιρκαν ςε επαωι με το ζργο των Γ. Σαραντάρθ, Γ. ίτςου, Γ. Σεωζρθ και Ν. 

Εγγονόπουλου. Κάκε δράςθ ςυνοδευόταν από διαωορετικζσ δραςτθριότθτεσ εμβάκυνςθσ, όπωσ θ 

ηωγραωικι και τα παιχνίδια με τον λόγο. Στόχοσ δεν ιταν οι μακθτζσ να μάκουν βιογραωικά ςτοιχεία και 

χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ γενιάσ. Αντίκετα, δόκθκε ζμωαςθ ςτο να εμπλακοφν ςυναιςκθματικά με 

τθν ποίθςθ, να δϊςουν τισ δικζσ τουσ ερμθνείεσ ςε κάκε ζργο και να τολμιςουν να δθμιουργιςουν οι ίδιοι. 

 

Τςοφρου Τζτθ, Μεηίνθ Αναςταςία                                                                                                                                         

 «Θ γιαγιά Ακινα αωθγείται τθν ιςτορία τθσ ςτα παιδιά» - Εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςτον παιδικό ςτακμό 

Θ προςχολικι θλικία είναι μια ςθμαντικι περίοδοσ για το παιδί. Θ διαμόρωωςθ ενςυναίςκθςθσ, ιςτορικισ 

και ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ, θ ανάπτυξθ του κριτικοφ πνεφματοσ, θ πεποίκθςθ ότι ανικει ςε μια κοινότθτα 

με κοινι πολιτιςμικι κλθρονομιά, ο ςεβαςμόσ προσ τον πολιτιςμό άλλων κοινοτιτων από τθ δικι του, είναι 

κζματα που διαχειρίηεται όχι μόνο θ οικογζνεια αλλά και θ πρϊτθ οργανωμζνθ μορωι εκπαίδευςθσ, ο 

παιδικόσ ςτακμόσ ωσ διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ. Ο πολιτιςμόσ και θ λαϊκι παράδοςθ, θ ιςτορία και θ 

λογοτεχνία μποροφν να ενταχκοφν ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τρόπο κατανοθτό και ςυνδεδεμζνο με 

τον ςθμερινό τρόπο ηωισ των παιδιϊν. Τα παιδιά μποροφν να βιϊςουν μζςα από τθ μουςικι, τθν ποίθςθ, 

τθ ηωγραωικι, τον χορό, το παραμφκι, τθν αξία και το μεγαλείο τθσ κλθρονομιάσ τουσ. Μζςα από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικοφ ςτακμοφ –διακεματικό ι project– γίνεται αναωορά ςτθν εξζλιξθ 

του πολιτιςμοφ και τθσ ιςτορίασ μασ. Με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ «βλζπουμε» το παρελκόν και τθ 

ςθμαςία του για το μζλλον. Στο τζλοσ τθσ χρονιάσ –με κεντρικό κζμα-«πρόςωπο» τθν πόλθ όπου ηοφμε, τθν 

Ακινα, ςυγκεντρϊνουμε το υλικό και «ωτιάχνουμε» τθν ιςτορία που αωθγείται ωσ γιαγιά ςτα εγγόνια τθσ, 

ενϊ τα παιδιά το δραματοποιοφν. Το πρόγραμμα δοφλεψαν δυο παιδικοί ςτακμοί -ο κακζνασ ςτον χϊρο 

του- και τθν τελικι παράςταςθ παρουςίαςαν 110 παιδιά ςε κεντρικό κζατρο τθσ Καλλικζασ. Στουσ δυο 

παιδικοφσ ςτακμοφσ ωιλοξενοφνται παιδιά μεταναςτϊν τα οποία γνϊριςαν -μαηί με τισ οικογζνειζσ τουσ- 

τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ ςτθν οποία επζλεξαν να ηιςουν. 
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Τφμπα Ευαγγελία                                                                                                                                                

Θ ςθμειωτικι του ςχολικοφ χωροχρόνου και ο πολιτιςμόσ τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ 

Θ μελζτθ τθσ παιδαγωγικά ςθμαντικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ αωορά κυρίωσ 

τθ διερεφνθςθ τυπικϊν και άτυπων μορωϊν μάκθςθσ (μακιματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, 

επιςκζψεισ ςε μουςεία, παραςτάςεισ, εκκζςεισ κ.ο.κ.) ι και θμι-τυπικϊν μορωϊν (ςχολικζσ γιορτζσ, 

ςχολικζσ εκκζςεισ, παραςτάςεισ). Θ ςφνδεςθ επομζνωσ του ςχολείου και του πολιτιςμοφ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ ενόσ πολιτιςτικά εγγράμματου πολίτθ καλλιεργείται κυρίωσ ςε ςφνδεςθ με ζνα περιεχόμενο (τισ 

ποικίλεσ εκωάνςεισ/μορωζσ τζχνθσ), όπωσ γίνεται ωανερό άλλωςτε από τθ μελζτθ των παιδαγωγικϊν 

επιςκζψεων και των Ρολιτιςτικϊν Ρρογραμμάτων που εκπονοφνται ςτα ςχολεία. Σπάνια όμωσ θ ςυηιτθςθ 

για τθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςτικισ εγγραμματοςφνθσ ςυνδζεται με τθν κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και τουσ λόγουσ (αξίεσ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ), οι οποίοι αναδεικνφονται και καλλιεργοφνται από 

τθ δόμθςθ και τθ λειτουργία του ςχολικοφ χϊρου και χρόνου. Ο ςχολικόσ χωροχρόνοσ κεωρείται ωσ 

ουδζτεροσ κοινωνικόσ παράγοντασ που δεν επθρεάηει ουςιαςτικά τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριωορζσ των 

ανκρϊπων. Θ υλικότθτα όμωσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τισ πρακτικζσ και τθν 

παιδαγωγικι που εωαρμόηεται, αωοφ ο υλικόσ κόςμοσ είναι ζνασ χωρικόσ κόςμοσ ζνα πραγματικό υλικό 

περιβάλλον γεμάτο από αντικείμενα, τεχνολογίεσ και ςθμάδια, ςτο οποίο δροφμε ςθμειολογικά. Μακθτζσ 

και εκπαιδευτικοί ςυνδζονται με τουσ (ιςτορικοφσ) χϊρουσ, κακϊσ εμπίπτουν ςε κάποιο ςχιμα ι ζξω από 

το ςχιμα κάκε ωορά που ειςζρχονται ι εξζρχονται από μια οριςμζνθ χωροχρονικά προςδιοριςμζνθ 

δραςτθριότθτα. Στθν παροφςα ειςιγθςθ μελετϊ το ηιτθμα του πολιτιςμοφ τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ 

εςτιάηοντασ ςτθν ιδζα ότι οι λόγοι και οι χϊροι πλζκονται μαηί, ςυνενϊνοντασ τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ και 

δίνοντάσ τουσ «χωρικι και χρονικι αντοχι». Ραρουςιάηοντασ παραδείγματα από ςχολεία πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ μελετϊ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι χωρικζσ και χρονικζσ πρακτικζσ διαμορωϊνουν 

ςυγκεκριμζνεσ οπτικζσ για το ςχολείο, τθ μάκθςθ και ευρφτερα τον πολιτιςμό τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

Φαςιανόσ Βαςίλειοσ, Τςεςμελι Στυλιανι                                                                                                        
Θ επίδραςθ τθσ εργαηόμενθσ μνιμθσ ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ κειμζνων ςφνκετου λεξιλογίου από 

μακθτζσ δθμοτικοφ ςχολείου: προτάςεισ για διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 

 Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ τθσ λεκτικισ εργαηόμενθσ μνιμθσ ςτθν 
αναγνωςτικι κατανόθςθ κειμζνων ςφνκετου λεξιλογίου. Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 34 μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ 
(Ν=18) και τθσ Εϋ τάξθσ (Ν=16) του δθμοτικοφ ςχολείου. Ρροκαταρκτικά, χρθςιμοποιικθκαν ςτακμιςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ, του λεξιλογίου και τθσ εργαηόμενθσ μνιμθσ. Στθν 
κφρια μελζτθ καταςκευάςτθκαν από τουσ ςυγγραωείσ και χορθγικθκαν δφο άτυπα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
τθσ λεκτικισ εργαηόμενθσ μνιμθσ μζςω τθσ δοκιμαςίασ ανάκλθςθσ απλϊν, παράγωγων και ςφνκετων 
λζξεων (Ν=21) και μζςω τθσ ανάκλθςθσ απλϊν και ςφνκετων λζξεων με ςθμαςιολογικι ςυνάωεια (Ν=12). 
Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκαν δφο άτυπα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε διαωορετικά 
κειμενικά είδθ (1 αωθγθματικό και 1 επιχειρθματολογικό κείμενο) με ςφνκετο λεξιλόγιο. Τα αποτελζςματα 
τθσ μελζτθσ ζδειξαν ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ τθσ λεκτικισ εργαηόμενθσ μνιμθσ ςτθν 
αναγνωςτικι κατανόθςθ διαωορετικϊν κειμενικϊν ειδϊν και ότι θ ικανότθτα ανάκλθςθσ ςφνκετων λζξεων 
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ και των δφο κειμενικϊν ειδϊν. Ταυτόχρονα, 
προζκυψαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ διαωορζσ ανάμεςα ςτισ δφο τάξεισ όςον αωορά τθν 
ικανότθτα ανάκλθςθσ ςφνκετων λζξεων και ςτθν κατανόθςθ του επιχειρθματολογικοφ κειμζνου υπζρ των 
μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ. Τα αποτελζςματα αυτά είναι ςυμβατά με τθ διεκνι βιβλιογραωία και ςυμβάλλουν 
ςτθν τεκμθρίωςθ προτάςεων για τθ διδαςκαλία τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ διαωορετικϊν κειμενικϊν 
ειδϊν. 
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Φιλιπποφςθσ Γεϊργιοσ                                                                                                                                       
Θ αξιοποίθςθ τθσ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ (AR-AUGMENTED REALITY) και του Κϊδικα Γριγορθσ 
Απόκριςθσ (QR-CODE) για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Μία δράςθ για το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ ιςτορίασ 

Στισ μζρεσ μασ θ ψθωιακι τεχνολογία με τθν αφξθςθ και τθ βελτίωςθ των τεχνολογικϊν επιτευγμάτων μασ 
δίνει πολλζσ ευκαιρίεσ, να οραματιςτοφμε και να δθμιουργιςουμε εμπειρίεσ που δεν είναι δυνατζσ ςτθν 
πραγματικι ηωι, προσ όωελοσ των μακθτϊν. Θ αξιοποίθςθ των ζξυπνων κινθτϊν τθλεωϊνων (smartphones) 
και των tablets μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςουμε τθν τεχνολογία προσ όωελοσ τθσ εκπαιδευτικισ 
και μακθςιακισ διαδικαςίασ υπό παιδαγωγικοφσ όρουσ. Σε αυτό το άρκρο παρουςιάηεται ζνασ καινοτόμοσ 
ςχεδιαςμόσ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Λςτορίασ Στϋ Δθμοτικοφ (θλικία 11-12 χρονϊν) που είναι 
βαςιςμζνοσ ςτθν Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα (AR-AUGMENTED REALITY) και ςτον κϊδικα γριγορθσ 
απόκριςθσ (QR-CODE), με ςκοπό τθ βακφτερθ κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ και τθν ενδυνάμωςθ του 
κινιτρου εμπλοκισ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ιςτορίασ. Στθν αρχι αυτοφ του άρκρου 
αποςαωθνίηονται οι όροι τθσ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ και οι όροι του κϊδικα γριγορθσ απόκριςθσ οι 
οποίοι αποτελοφν μια γζωυρα ανάμεςα ςτον πραγματικό και ςτον ψθωιακό κόςμο. Στθ ςυνζχεια 
αναωζρονται εωαρμογζσ και πϊσ αυτζσ οι εωαρμογζσ αξιοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ με τα δφο αυτά 
τεχνολογικά εργαλεία. Εωαρμογζσ που αν και είναι ακόμθ ςτθν αρχι, παρατθρείται μια ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ τάςθ ςτθν αξιοποίθςθ τουσ. Επόμενο βιμα είναι θ περιγραωι τθσ δράςθσ, των 
δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό τον ςχεδιαςμό. Αυτόσ ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει ζνα 
διαδραςτικό βιβλίο αναωερόμενο ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ ιςτορίασ όπου το ζντυπο υλικό 
«ηωντανεφει» με τθν υποςτιριξθ του ψθωιακοφ υλικοφ. Τζλοσ, παρατίκενται κάποια ςυμπεράςματα από 
τθν πρϊτθ αυτι προςπάκεια ενςωμάτωςθσ τθσ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ ςτθν εκπαιδευτικι και 
μακθςιακι διαδικαςία. 

 

Φλοφδα Διμθτρα                                                                                                                                       
«Θμζρεσ αδιοωϊνου» - Ραραγωγι αδιοωωνικισ Εκπομπισ 

Θ δραςτθριότθτα αωορά τθν παραγωγι ραδιοωωνικισ εκπομπισ και απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ παιδαγωγικι τθσ ιδιαιτερότθτα ζγκειται ςτθν ταυτόχρονθ απόκτθςθ και 
αλλθλεπίδραςθ γνωςτικϊν, παιδαγωγικϊν και τεχνολογικϊν ςτόχων και παράλλθλθ ςταδιακι τουσ 
αξιοποίθςθ ςε ζνα τελικό προϊόν ελεφκερθσ ζκωραςθσ, που εμπλζκει άμεςα τθν πανανκρϊπινθ τζχνθ τθσ 
μουςικισ. Οι επιμζρουσ μεκοδολογίεσ βαςίηονται τόςο ςε ςυμπεριωοριςτικζσ, γνωςτικζσ-εποικοδομθτικζσ 
όςο και κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ. 
• Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να αναπτφξουν διακεματικζσ κριτικζσ δεξιότθτεσ  και να 
εργαςτοφν δθμιουργικά με καλλιζργεια ίδιων εκωραςτικϊν μζςων μζςα ςε ζνα ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο, 
ενιςχφοντασ τθν ανάπτυξθ κοινωνικοςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων. 
 • Βαςικόσ τεχνολογικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τθν εγκατάςταςθ ενόσ προγράμματοσ 
επεξεργαςίασ ιχου ανοικτοφ κϊδικα, να αποκτιςουν τθ δεξιότθτα χειριςμοφ θχογράωθςθσ, μίξθσ και 
επεξεργαςίασ ιχου και τζλοσ, να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ραδιοωωνικι εκπομπι αξιοποιϊντασ τισ 
δεξιότθτεσ που απζκτθςαν ςτθν πράξθ. Επιπλζον ςτόχοσ ςε αυτό το πεδίο είναι οι μακθτζσ να 
ανακαλφψουν και να εξοικειωκοφν κάνοντασ χριςθ των «ζξυπνων» ςυςκευϊν και με τισ δθμιουργικζσ τουσ 
παραμζτρουσ, πζραν αυτϊν που προορίηονται για κακαρά ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ. 
• Βαςικόσ γνωςτικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τθ χριςθ του λογιςμικοφ 
πρακτικά και να αποκτιςουν κριτικό εγγραμματιςμό και κριτικι διάςταςθ τθσ χριςθσ του, προκειμζνου να 
δθμιουργιςουν αυτόνομα ςε τεχνικό επίπεδο τθ δικι τουσ ραδιοωωνικι εκπομπι .  
Στο 3ο Γυμνάςιο Ελευςίνασ, ωσ εξωδιδακτικι δραςτθριότθτα πραγματοποιείται ραδιοωωνικό εργαςτιρι, με 
ςτόχο να εμπλζξει τουσ μακθτζσ ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία τθσ ραδιοωωνικισ παραγωγισ. Ραρατθρείται 
αξιοςθμείωτθ κινθτοποίθςθ, ενδιαωζρον και ςυνζπεια ςτθν πραγματοποίθςι του από πλευράσ των 
μακθτϊν, αρκετοί εκ των οποίων με προωίλ χαμθλισ βακμολογικισ απόδοςθσ, με μακθςιακά, κοινωνικά 
και ςυναιςκθματικά προβλιματα. 
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Φραγκοφλθσ Λωςιω                                                                                                                              
Καταγραωι απόψεων μουςειοπαιδαγωγϊν ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα χριςθσ ςυμμετοχικϊν 
εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων μουςειακισ αγωγισ ςε ενιλικεσ 

 
Στισ μζρεσ μασ παράλλθλα με τθν τυπικι εκπαίδευςθ, θ οποία παρζχεται από το κεςμοκετθμζνο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, λειτουργεί και θ άτυπθ εκπαίδευςθ, θ οποία υλοποιείται εκτόσ του τυπικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Οι οργανιςμοί και τα μζςα που προςωζρουν αυτισ τθσ μορωισ τθν εκπαίδευςθ 
είναι τα μουςεία, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, το διαδίκτυο, οι βιβλιοκικεσ, οι πολιτικζσ οργανϊςεισ, οι 
ςυνδικαλιςτικοί ωορείσ, οι οποίοι προςαρμόηουν τθ μάκθςθ ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαωζροντα των 
ενιλικων ατόμων. Λδιαίτερα τα μουςεία επιτελοφν ςπουδαίο εκπαιδευτικό ρόλο, όχι μόνο ςε παιδιά αλλά 
και ςε ενιλικεσ. Μζςα από το άνοιγμα των μουςείων ςτθν ευρφτερθ κοινωνία δίνεται θ δυνατότθτα ςε 
ενιλικα άτομα να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα που ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςε 
μουςεία, τα οποία για να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ πρζπει να αξιοποιοφν κατάλλθλα το κεωρθτικό και 
μεκοδολογικό πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Στθν εργαςία διερευνϊνται οι απόψεισ των 
μουςειοποαιδαγωγϊν που ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και υλοποιοφν προγράμματα μουςειακισ αγωγισ ςε 
ενιλικεσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα χριςθσ ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. Δείγμα τθσ 
ζρευνασ αποτζλεςαν 61 μουςειοπαιδαγωγοί, οι οποίοι ςχεδιάηουν και υλοποιοφν προγράμματα 
μουςειακισ αγωγισ ςε ομάδεσ ενθλίκων. Από τθν ζρευνα προζκυψε πωσ οι μουςειοπαιδαγωγοί ζχουν 
κατανοιςει τον ςθμαντικό ρόλο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ γι’ αυτό και 
αξιοποιοφν ςτα προγράμματα μουςειακισ αγωγισ βιωματικζσ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, 
εμπλζκοντασ ενεργθτικά τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Θ ενεργθτικι εμπλοκι των 
εκπαιδευομζνων και θ διάδραςθ τόςο με τα αντικείμενα του μουςειακοφ χϊρου όςο και με τουσ 
εκπαιδευτζσ ενιςχφει τθν αποτελεςματικι μάκθςθ ςε ζνα περιβάλλον απαλλαγμζνο από τουσ 
περιοριςμοφσ που κζτει θ παραδοςιακι εκπαίδευςθ. Τζλοσ αναγνωρίηουν δυςκολίεσ που προκφπτουν κατά 
τθν αξιοποίθςθ των βιωματικϊν ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν ςτθ μουςειακι εκπαίδευςθ και 
προτείνουν τρόπουσ για τθν αποτελεςματικι εωαρμογι τουσ. 

 

Φραγκουλίδου Ραναγιϊτα                                                                                                                            
 Τα αναλυτικά προγράμματα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ (1982-2004) 

Θ παροφςα ζρευνα ςυνιςτά μζροσ ευρφτερθσ ζρευνασ με αντικείμενο τα Αναλυτικά Ρρογράμματα των 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (1982-2004). Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται 
ολοζνα και περιςςότερο ςτθ διεκνι εκπαιδευτικι ζρευνα το ενδιαωζρον μελζτθσ των αναλυτικϊν 
προγραμμάτων. Στθ χϊρα μασ ειδικά μελετικθκαν μετά το 1990, περίοδοσ κατά τθν οποία εκπονικθκε 
ςχζδιο αναμόρωωςισ τουσ. Από το 1991 μζχρι ςιμερα εκπονικθκαν δεκαεννζα διδακτορικζσ διατριβζσ, οι 
οποίεσ αωοροφν τθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, τα Φιλολογικά 
μακιματα και τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ, τισ Κετικζσ Επιςτιμεσ (Μακθματικά, Φυςικι, Βιολογία), τθ Φυςικι Αγωγι 
και, τζλοσ, τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ των αναλυτικϊν 
προγραμμάτων τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ (Κ.Ρ.Α.), κακϊσ και θ ιδεολογικι αποςαωινιςθ του 
ρόλου τουσ. Θ ζρευνα εκτείνεται ςε τρεισ διακριτζσ περιόδουσ που διαδζχεται θ μία τθν άλλθ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα: Αϋ περίοδοσ: 1982-1997, ςτθν οποία ψθωίηεται ο Ν. 1566/85, Βϋ περίοδοσ: 1998-2000, κατά 
τθν οποία ςχεδιάηεται το Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Γϋ περίοδοσ: 2001-2004, ςτθν οποία 
κεςμοκετικθκε το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και τα Αναλυτικά Ρρογράμματα 
Σπουδϊν. Τα αναλυτικά προγράμματα τθσ Κ.Ρ.Α. ταξινομικθκαν και αναλφκθκαν με βάςθ τισ τρεισ 
περιόδουσ. Υπόκεςθ εργαςίασ είναι ότι ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ γνϊςθσ (μοντζλα αναλυτικϊν 
προγραμμάτων) αλλά και οι διαδικαςίεσ «μετάδοςθσ» τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, οι οποίεσ αναδεικνφονται 
μζςα από τισ προτεινόμενεσ διδακτικζσ επιλογζσ διαυγάηουν τισ ςυνζπειεσ αυτϊν ςτισ προκρινόμενεσ 
μορωζσ γνϊςθσ. Διερευνικθκε, λοιπόν, α) το μοντζλο αναλυτικϊν προγραμμάτων που αναδείχκθκε από τθ 
μελζτθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων τθσ Κ.Ρ.Α. β) αν και κατά πόςο δόκθκε ζμωαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ 
γνϊςθσ και ςτον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, β) ποιεσ επιλογζσ διδακτικισ (επιλογζσ 
διαδικαςιϊν μάκθςθσ) αναδείχκθκαν και ποια επιςτθμολογικι παραδοχι βρίςκεται ςτθ βάςθ των 
προτεινόμενων διδακτικϊν επιλογϊν, και, τζλοσ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων τθσ 
Κ.Ρ.Α. 
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Φϊτθ Ραραςκευι 
Ρροςεγγίηοντασ τθν Ραιδικι Λογοτεχνία με ζναν διαωορετικό τρόπο ςτο Νθπιαγωγείο: Ραρουςίαςθ ενόσ 

καινοτόμου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Μφκων του Αιςϊπου 

Στθν ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ κα αναωερκοφμε ςυνοπτικά ςτθν αξία τθσ Ραιδικισ Λογοτεχνίασ και ςτα 
είδθ που μποροφμε να προςεγγίςουμε ςτο Νθπιαγωγείο κακϊσ και ςτισ διδακτικζσ τεχνικζσ. Στθ ςυνζχεια 
κα παρουςιάςουμε ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ζχει παρουςιαςτεί και ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Harvard (Τμιμα Κλαςικϊν Σπουδϊν ) και ζχει ςυγκεράςει τουσ Μφκουσ του Αιςϊπου ςτο 
πρωτότυπο κείμενο, τθν Μουςικι, το Κουκλοκζατρο και τισ ΤΡΕ αναδεικνφοντασ και τθν προςτικζμενθ αξία 
τουσ. 

 

Φωτιάδου Ελζνθ                                                                                                                                  
Ρρόγραμμα γνωριμίασ με τον ελλθνικό πολιτιςμό  

ςε παιδιά μεταναςτϊν προςχολικισ θλικίασ 
 

Θ παροφςα εργαςία, αωορά ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ, με κεντρικό κζμα τα 
κυκλαδικά ειδϊλια και απευκφνεται ςε παιδιά μεταναςτϊν (Κίνα, Φιλιππίνεσ, Αικιοπία, Γεωργία, Αλβανία, 
Βουλγαρία, Αωγανιςτάν), προςχολικισ θλικίασ. Το πρόγραμμα υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο των 
δραςτθριοτιτων του Νθπιαγωγείου, είναι ςυνδεδεμζνο με το περιεχόμενο και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ 
του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν *ΔΕΡΡΣ+ και εωαρμόςτθκε ςτο Μουςείο 
Κυκλαδικισ Τζχνθσ. Βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι θ γνωριμία και θ επαωι των παιδιϊν με 
δείγματα τθσ Τζχνθσ του αρχαίου Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, όπωσ τα κυκλαδικά ειδϊλια, και θ εξοικείωςι τουσ 
με τον μουςειακό χϊρο και τα εκκζματά του. Ραράλλθλα, επιδιϊκεται θ εξζλιξθ των ικανοτιτων τουσ, θ 
ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ μζςω τθσ διεφρυνςθσ 
των πεδίων τθσ παρατιρθςθσ και τθσ κατανόθςθσ των αντικειμζνων του Μουςείου. Το πρόγραμμα 
ςτθρίηεται ςτθ βιωματικι μάκθςθ και περιλαμβάνει γνωριμία με το Μουςείο και τθ ςθμαςία του, επαωι με 
το μουςειακό αντικείμενο, τθ ςθμαςία του και τθν πολιτιςμικι του αξία και ςτθ ςυνζχεια καταςκευζσ από 
τα παιδιά βάςει του μουςειακοφ αντικειμζνου. Ειδικότερα το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μζρθ: α) 
Γνωριμία με τθν ζννοια του Μουςείου, β) Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ και γ) 
Ανατροωοδότθςθ και καταςκευι ειδωλίου ςτο Νθπιαγωγείο. 
 
 

Χαντηι Στυλιανι                                                                                                                                      
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν: μορωζσ, μοντζλα, αναγκαιότθτα και 

αποτελεςματικότθτα 

Θ πρακτικι άςκθςθ μαηί με τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ αποτελεί τθ βαςικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν και 
ςυμβάλλει ςτθν από μζρουσ τουσ ςυνειδθτοποίθςθ του επαγγελματιςμοφ τουσ. Αποτελεί ζναν από τουσ 
τρεισ απαραίτθτουσ τομείσ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν, πζρα από τθ 
γνωςτικι κατάρτιςθ (γνϊςεισ ειδίκευςθσ) και τθν παιδαγωγικι κατάρτιςθ, και ςυνδζει τθ κεωρία με τθν 
πράξθ τθσ διδαςκαλίασ. Στθ κεωρθτικι μελζτθ θ πρακτικι άςκθςθ προςεγγίηεται κυρίωσ μζςω τθσ 
ανάλυςθσ των μορωϊν  τθσ που είναι θ παραδοςιακι μορωι τθσ μακθτείασ, θ πρακτικι άςκθςθ ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ, θ χριςθ εναλλακτικϊν μορωϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ με τθν υποςτιριξθ τθσ 
τεχνολογίασ, θ χριςθ Ρροκαταρκτικϊν Διδαςκαλιϊν και το ςφςτθμα τθσ μικροδιδαςκαλίασ 
(Microteachings). Γίνεται αναωορά ςτα μοντζλα ςχεδιαςμοφ, παλαιότερα και ςφγχρονα, όπωσ θ ζννοια τθσ 
μακθτείασ, οι υποδειγματικζσ διδαςκαλίεσ το παραδοςιακό, το αναλυτικό, και αυτό τθσ άςκθςθσ βαςικϊν 
δεξιοτιτων. Τζλοσ, τονίηεται θ αναγκαιότθτά τθσ αλλά και θ αποτελεςματικότθτά τθσ, και διατυπϊνονται 
προτάςεισ για τθν εωαρμογι τθσ με βάςθ τισ επιςτθμονικζσ παραδοχζσ και τισ ςχετικζσ ζρευνεσ. 
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Χαραλάμπουσ Άντρθ                                                                                                                                               
Ανάπτυξθ και ζλεγχοσ ερωτθματολογίου ωσ ερευνθτικοφ εργαλείου 

Το ερωτθματολόγιο είναι ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα ερευνθτικά εργαλεία ςτον χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ 
ζρευνασ και το βαςικό μζςο επικοινωνίασ ανάμεςα ςτον ερευνθτι και τον ςυμμετζχοντα (δείγμα) ςτθν 
ζρευνα. Αποτελείται από μια ςειρά ερωτιςεων που ζχουν ωσ ςτόχο να βοθκιςουν τον ερευνθτι να 
ςυλλζξει τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία ϊςτε να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνάσ του. Αν ζνα 
ερωτθματολόγιο δεν είναι ςχεδιαςμζνο και αναπτυγμζνο ςωςτά, τότε ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 
κα ζχει αποτφχει. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ πιλοτικι χοριγθςθ του ερωτθματολογίου για ζλεγχο τθσ 
παραγοντικισ του δομισ και τθσ αξιοπιςτίασ του. Στθν περίπτωςθ που το ερωτθματολόγιο δεν είναι 
κατάλλθλο, οι πλθροωορίεσ που κα ςυλλεχκοφν με αυτό κα είναι ατελείσ, άςχετεσ ι διωοροφμενεσ και 
καμιά εκ των υςτζρων ανάλυςθ ι ερμθνεία δεν κα μπορεί να διορκϊςει τθν κατάςταςθ ϊςτε να 
προκφψουν τα ςωςτά αποτελζςματα από τθν ζρευνα. Ωσ εκ τοφτου, μζςα από τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό, 
τθ ςωςτι ανάπτυξθ αλλά και τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ ενόσ ερωτθματολογίου, 
τίκεται θ ορκι βάςθ για μια επιτυχθμζνθ ζρευνα. Το ερωτθματολόγιο «Ο όλοσ του Επικεωρθτι ςτθν 
Επαγγελματικι Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν» (ΕΕΑΕ) αναπτφχκθκε μζςα από μια ςειρά διαδοχικϊν ςταδίων 
και διαδικαςιϊν με ςκοπό να ςυλλεχκοφν δεδομζνα και να διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ και οι ςτάςεισ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ ωσ προσ τον ρόλο του Επικεωρθτι ςτθν επαγγελματικι τουσ 
ανάπτυξθ. Μετά τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξι του, το ερωτθματολόγιο ΕΕΑΕ, διανεμικθκε 
πιλοτικά ϊςτε να γίνει ζλεγχοσ τθσ παραγοντικισ του δομισ και τθσ αξιοπιςτίασ του. Με βάςθ τα 
αποτελζςματα των αναλφςεων αυτϊν το ερωτθματολόγιο ΕΕΑΕ τροποποιικθκε και βελτιϊκθκε 
παίρνοντασ ζτςι τθν τελικι του δομι και μορωι, με τθν οποία χρθςιμοποιικθκε ςε ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 
για τθν οποία ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε.  

 

Χαραλάμπουσ Κωνςταντία, Ραπαδθμθτρίου Χρίςτοσ, Μαςοφρασ Ανδρζασ                                                                    
Θ λειτουργία των Ειδικϊν Μονάδων ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: Ρροβλιματα και προτάςεισ για 

προϊκθςθ τθσ ςυμπεριλθπτικισ ωιλοςοωίασ 

Θ παροφςα ερευνθτικι προςπάκεια αποςκοπεί αωενόσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ εωαρμογι τθσ ειδικισ 
εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο και αωετζρου ςτθν παρουςίαςθ τθσ διαωορϊν που υωίςτανται ανάμεςα ςτθν 
Ρρωτοβάκμια και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, αποδεικνφοντασ, τελικά, ότι θ παροχι ςυμπεριλθπτικισ 
εκπαίδευςθσ υςτερεί ςτον χϊρο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Θ ζκβαςθ αυτι μάσ οδιγθςε ςτθν 
απόπειρα εξεφρεςθσ των καταλλθλότερων και πιο εωικτϊν τρόπων μζςα από τουσ οποίουσ θ 
ςυμπεριλθπτικι κεωρία κα μποροφςε να εωαρμοςτεί αποτελεςματικότερα και ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. Θ ζρευνα ζχει πραγματοποιθκεί ςτισ τζςςερισ επαρχίεσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με τθ 
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν από 8 δθμόςια ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
διακζτουν Ειδικζσ Μονάδεσ. Συνολικά ςυμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 48 προζρχονταν 
από τθν Ρρωτοβάκμια και οι 52 από τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ωσ ερευνθτικά εργαλεία 
χρθςιμοποιικθκαν οι ςυνεντεφξεισ, οι ςυμμετοχικζσ παρατθριςεισ και οι ομάδεσ εςτίαςθσ. Μζςω αυτισ 
τθσ ζρευνασ προτείνονται, ανάμεςα ςε άλλουσ, οι ακόλουκοι τρόποι επίλυςθσ του προβλιματοσ: θ 
εγκατάλειψθ του μοντζλου τθσ κοινωνικοποίθςθσ ωσ του μοναδικοφ ςκοποφ τθσ Ειδικισ Μονάδασ, θ 
επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν, θ ενίςχυςθ του ρόλου του Συνδετικοφ Λειτουργοφ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ, του Υπευκφνου Κακθγθτι τθσ Ειδικισ Μονάδασ και των ςυνοδϊν παιδιϊν που 
χαρακτθρίηονται ωσ Άτομα με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ, θ χρθματοδότθςθ τθσ Ειδικισ Μονάδασ, θ 
δθμιουργία ενόσ ςυμπεριλθπτικοφ ωρολογίου προγράμματοσ, ο εντοπιςμόσ προςοντοφχων εκπαιδευτικϊν 
ςε κζματα παροχισ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ και θ δθμιουργία δικτφων ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείων 
και εκπαιδευτικϊν.  
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Χαροφμενου Νικολζτα, Καλαωάτθ Δζςποινα                                                                              
Ρροάγωντασ τθν τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά: Μακαίνω τθν Καςτοριά μασ παίηοντασ 

Σφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο, θ οργάνωςθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με διαωορετικοφσ 
γνωςτικοφσ και αναπτυξιακοφσ τομείσ γφρω από ζνα κζμα το οποίο προςελκφει το ενδιαωζρον τουσ, δίνει 
ςτα μικρά παιδιά τθ δυνατότθτα να αντιλθωκοφν τθ ςωαιρικι διάςταςθ τθσ γνϊςθσ, να ςυνδζςουν μεταξφ 
τουσ διαωορετικζσ εμπειρίεσ και, το ςθμαντικότερο, να αςκθκοφν ςτθ ςε βάκοσ παρατιρθςθ, ςτθ 
διερεφνθςθ και ςτθν αναπαράςταςθ ωαινομζνων του περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, γίνονται αναωορζσ ςτον 
λαϊκό πολιτιςµό και δίνονται οδθγίεσ για τθν ζνταξθ ςτοιχείων του ςτθ µακθςιακι διαδικαςία. Ακόμα, 
προωκείται θ εναςχόλθςθ µε ποικίλα κζµατα που άπτονται των ενδιαωερόντων των παιδιϊν και τα οποία 
ςυνδζονται, µε πολλοφσ τρόπουσ, µε τον πολιτιςµό. Στον Οδθγό Νθπιαγωγοφ περιζχονται ςφντοµο 
κεωρθτικό πλαίςιο και λεπτοµερείσ οδθγίεσ για τθν προετοιµαςία αλλά και τθν αξιολόγθςθ µιασ επίςκεψθσ 
ςε χϊρο πολιτιςµικισ αναωοράσ. Θ πολιτιςτικι και ωυςικι κλθρονομιά είναι ο πλοφτοσ που θ κάκε γενιά 
παραδίδει ςτθν επόµενθ. Ζτςι, θ ευαιςκθτοποίθςθ και πλθροωόρθςθ των παιδιϊν ςε κζµατα πολιτιςτικισ 
και ωυςικισ κλθρονομιάσ επιτρζπει να προβλθµατιςτοφν ςχετικά και να προχωριςουν ςε ςυγκρίςεισ µε τθν 
ςφγχρονθ κοινωνικι πραγµατικότθτα. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ παρουςίαςθ των μεκόδων 
και των πρακτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για να γνωρίςουν εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείσ τθν ιςτορία 
του τόπου και των μνθμείων μασ και τισ ωυςικζσ ομορωιζσ τθσ περιοχισ μασ , ςτα πλαίςια του 
προγράμματοσ «Γνωρίηω τθν Καςτοριά μασ παίηοντασ». Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε κατά το ςχολικό 
ζτοσ 2017-2018 ςτον ιδιωτικό Ραιδικό Στακμό–Νθπιαγωγείο «Μικροί Εξερευνθτζσ» και ςυμμετείχαν 40 
παιδιά θλικίασ 3-5 ετϊν, οι γονείσ τουσ και οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. Ο άξονασ ςτον οποίον κινικθκε θ 
κεματικι, ιταν θ γνωριμία με τα ςπουδαιότερα ωυςικά και πολιτιςτικά μνθμεία τθσ πόλθσ, τόςο με δράςεισ 
εντόσ ςχολείου όςο και με δράςεισ ςτον χϊρο των μνθμείων. Θ μζκοδοσ ιταν διακεματικι εμπλζκοντασ 
όλα τα γνωςτικά αντικείμενα αλλά και τισ αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ και τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. 

 

Χαςιϊτθ Μαρία                                                                                                                                                     
Θ παιδεία αντίδοτο ςτθν κατάκλιψθ 

«Ραιδεία δφναμισ κεραπευτικι ψυχισ» ζλεγε ο Ρλάτων, καταδεικνφοντασ τισ ιαματικζσ ιδιότθτεσ τθσ 
παιδείασ ςτθν ψυχι του ανκρϊπου και τθν ειρθνευτικι τθσ δφναμθ. Επομζνωσ, κακίςταται κατανοθτό πόςο 
θ παιδεία μπορεί να ςυμβάλλει ςτον πολιτιςμό τθσ ψυχισ, ιδίωσ ςιμερα, που θ κατάκλιψθ τείνει να γίνει θ 
νόςοσ του 21ου αιϊνα. Θ κεραπεία των τεχνϊν και του λόγου δφναται να επιδράςει ςτον νου και ςτθν 
καρδιά και να καταπραψνει τον άνκρωπο, ο οποίοσ βάλλεται πανταχόκεν, οικονομικά, θκικά, ψυχικά, 
πνευματικά, επαγγελματικά, και ςυνειδθςιακά, και ςυνκλίβεται υπό το βάροσ των αδιεξόδων, τθσ 
ςφγχυςθσ και τθσ απελπιςίασ. Θ εναςχόλθςθ με τον κλαςςικό πολιτιςμό, τισ διαχρονικζσ αξίεσ, με τθ 
μουςικι, τθ γυμναςτικι, τα μακθματικά και τθ ωιλοςοωία, ζχει τθ δφναμθ να επαναωζρει τθν ποιότθτα ςτθ 
ηωι των ανκρϊπων, τθν απλότθτα και τθ χαρά. Επιπροςκζτωσ, θ επαωι με τθν παράδοςθ και τον λαϊκό 
πολιτιςμό, κα γίνει αρωγόσ του ανκρϊπου, ϊςτε να επανεφρει τθ ωανταςία και τθ δθμιουργικότθτά του. 
«Δράξαςκε παιδείασ», προζτρεπε ο Κοραισ και αυτό είναι το αντίδοτο ςτουσ χαλεποφσ καιροφσ που 
διανφουμε, αωοφ ψυχι του πολιτιςμοφ είναι ο πολιτιςμόσ τθσ ψυχισ. 

 

Χάςκου Σοωία, Σπανοφδθ Διμθτρα                                                                                                                    
Σωματικι άςκθςθ και ψυχικζσ διαταραχζσ.  Μια βιβλιογραωικι μελζτθ που αναηθτά τισ μεταξφ τουσ 

ςχζςεισ. 

Θ ςυςχζτιςθ μεταξφ ςωματικισ άςκθςθσ και ψυχικϊν διαταραχϊν αποτελεί ζνα από τα πιο πολφ 
μελετθμζνα αντικείμενα τθσ ακλθτικισ ψυχολογίασ. Τα τελευταία χρόνια ενιςχφονται οι απόψεισ για τον 
ρόλο που διαδραματίηει θ ςωματικι άςκθςθ ςτθν ψυχικι υγεία, κακϊσ υποςτθρίηεται ότι τα άτομα που 
αςκοφνται ζχουν μικρότερεσ πικανότθτεσ να εμωανίςουν κατάκλιψθ, άγχοσ ι ζνταςθ ενϊ είναι πικανότερο 
ότι κα ζχουν καλφτερθ αυτοεικόνα και μεγαλφτερθ ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ. Αν και είναι ωανερό ότι θ 
ςωματικι άςκθςθ είναι ςχεδόν απίκανο να μπορεί να ςτακεί ωσ αυτόνομθ κεραπεία οποιαςδιποτε 
ψυχικισ διαταραχισ, μπορεί να διαδραματίςει ζναν πολφ ςθμαντικό αλλά ςυμπλθρωματικό ρόλο ςτθ 
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κεραπεία τουσ. Στθν παροφςα εργαςία γίνεται βιβλιογραωικι αναςκόπθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ ςωματικισ 
άςκθςθσ με τισ ψυχικζσ διαταραχζσ, με εςτίαςθ ςε περιπτϊςεισ παιδιϊν και εωιβων. Λαμβάνοντασ υπόψθ 
το γεγονόσ ότι ςωματικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ άςκθςθ αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ δείκτεσ 
για τθν πρόλθψθ τόςο τθσ ςωματικισ όςο και τθσ ψυχικισ υγείασ και το γεγονόσ ότι υποςτθρίηεται ςυχνά 
πωσ τα παιδιά που ακλοφνται ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτο ςχολείο, ςτθν παροφςα εργαςία 
παρακζτουμε ςτοιχεία για τον βακμό ςυςχζτιςθσ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ με τθν ψυχικι υγεία. 

 

Χατηθόλου Ελιςάβετ, Σοωίου Σταματία                                                                                                               
Ρθνελόπθ Δζλτα: Μια ςφγχρονθ Ελλθνίδα ςυγγραωζασ 

Θ παροφςα ειςιγθςθ ςυνιςτά μια αναδρομι ςτο ζργο τθσ Ρθνελόπθσ Δζλτα (1874-1941) το ςχετικό με τθ 
Βυηαντινι Λςτορία και τθν περίοδο του Μεςοπολζμου. Θ Δζλτα ιταν ςυγγραωζασ ιςτορικϊν 
μυκιςτορθμάτων, ευρζωσ αναγνωςμζνων, που ζχουν επθρεάςει τθν ελλθνικι ςκζψθ όςον αωορά τθν 
ιςτορία των νεϊτερων Ελλινων. Μζςω τθσ ωιλικισ ςχζςθσ τθσ με τον Ελευκζριο Βενιηζλο (1864-1936) και 
τον Μωνα Δραγοφμθ (1878-1920), διπλωμάτεσ και πολιτικοί και οι δφο, θ Δζλτα ζμακε, από πρϊτο χζρι, για 
τον Μακεδονικό Αγϊνα (1904-1908) και τον Εκνικό Διχαςμό (1914-1917). Τα μυκιςτοριματα τθσ, τα ςχετικά 
με τθν ελλθνικι ιςτορία του πρϊτου μιςοφ του 20οφ αιϊνα, δίδαξαν ςτθ νεολαία τθν αγάπθ για τθν 
Ελλάδα, το κακικον για τθν πατρίδα, τθ δίνθ του αλλθλοςπαραγμοφ και τθ δφναμθ τθσ αδελωοςφνθσ. Ζτςι, 
το βιβλίο τθσ «Στα Χρόνια του Βαςιλείου Βϋ του Βουλγαροκτόνου» (1905) περιγράωει τουσ αγϊνεσ του 
Βυηαντινοφ Αυτοκράτορα Βαςιλείου Βϋ κατά των Βουλγάρων ςταςιαςτϊν. Θ αλλθγορία του ζργου τθσ 
«Λςτορία Χωρίσ Πνομα» (1910) διθγείται πϊσ μια χϊρα κατεςτραμμζνθ από τθν κακι διαχείριςθ και τθ 
λανκαςμζνθ διοίκθςθ ανακτά τθ δφναμθ και τθν ευθμερία τθσ όταν κακοδθγείται από ζναν γενναίο, ςυνετό 
και αξιόπιςτο θγζτθ, ενϊ το ζργο τθσ «Τα Μυςτικά του Βάλτου» (1937) εξιςτορεί τον Μακεδονικό Αγϊνα 
που εκτυλίχτθκε γφρω από τθ Λίμνθ των Γιαννιτςϊν. Θ ςυνειςωορά τθσ Δζλτα ςτθν ελλθνικι 
μυκιςτοριογραωία είναι ςθμαντικι για τθ διαμόρωωςθ του χαρακτιρα των ελλθνοπαίδων, όπωσ αξιόλογθ 
είναι και θ ςυμβολι τθσ ςτθν καταγραωι τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ ιςτορίασ μζςα από τισ προωορικζσ 
μαρτυρίεσ των πολεμιςτϊν του Μακεδονικοφ Αγϊνα. Χρθςιμοποιϊντασ τθν κοινωνικι τθσ κζςθ (: ο 
πατζρασ τθσ Εμμανουιλ Μπενάκθσ (1843-1929) ιταν επιχειρθματίασ και πολιτικόσ που διετζλεςε 
βουλευτισ, υπουργόσ και διμαρχοσ Ακθναίων), θ Δζλτα ςυμμετείχε ςε ανκρωπιςτικζσ αποςτολζσ: μια ςτθν 
Ανατολικι Μακεδονία το 1918 για να βοθκιςει τουσ Ζλλθνεσ ομιρουσ που γφριςαν από τθ Βουλγαρία, και 
μια το 1922 για να προςωζρει βοικεια ςτουσ πρόςωυγεσ τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροωισ.  

 

Χίηαρθσ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                                         
Το ταξίδι τθσ Μουςικισ ςτον 20ό αιϊνα 

Στθν παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηεται μια πρόταςθ διδακτικοφ ςεναρίου, θ οποία ζχει τίτλο “Το ταξίδι τθσ 
Μουςικισ ςτον 20ό αιϊνα” και αωορά τθν ομϊνυμθ ενότθτα ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ ςτθ Γ’ Γυμναςίου. 
Το ηθτοφμενο τθσ πρόταςθσ αυτισ είναι να υπάρχει μια διδακτικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία του 
μακιματοσ ςτο πλαίςιο ςφγχρονων παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων. Τα Ψθωιακά Μζςα (:ΨΜ) αξιοποιοφνται 
ωσ παιδαγωγικά εργαλεία και μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ. Επιδιϊκονται α)θ καλλιζργεια κλαςικοφ 
γραμματιςμοφ (γνωριμία και αναγνϊριςθ χαρακτθριςτικϊν των μουςικϊν ρευμάτων του 20οφ αιϊνα), β)θ 
με διευρυμζνο τρόπο εςτίαςθσ ςτθ διδακτζα φλθ (κριτικι μουςικι ςκζψθ), γ)θ δθμιουργία πλαιςίου για 
δθμιουργία και ζκωραςθ (ςφνκεςθ μουςικισ), δ)θ παράλλθλθ καλλιζργεια ψθωιακοφ γραμματιςμοφ 
(αξιοποίθςθ ανοικτϊν περιβαλλόντων: διαδίκτυο, Youtube, διαδικτυακά λεξικά και βάςεισ δεδομζνων) και 
δ)θ αξιοποίθςθ των ΨΜ ωσ περιβαλλόντων πρακτικισ γραμματιςμοφ (επεξεργαςτζσ κειμζνου και 
προγράμματα παρουςίαςθσ). H διδακτικι αυτι πρόταςθ ςχεδιάςτθκε ζχοντασ κατά νου τθν καλλιζργεια 
τθσ ςυνεργατικισ αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ αυτενζργειασ για προβλθματιςμό και δθμιουργικι 
ζκωραςθ, κακϊσ και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και τθν ουςιαςτικι ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει ζναν δθμιουργικό ρόλο υποςτθρίηοντασ τθ μάκθςθ και όχι απλά παρζχοντασ ζτοιμθ 
γνϊςθ. 
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Χιονίδθσ Ραντελειμων                                                                                                                                   
 «Ο βυηαντινόσ πολιτιςμόσ ςτθν Ελλάδα του 21ου αιϊνα: τζχνθ, γλϊςςα, κακθμερινι ηωι». Λςτορία και 

πολιτιςμόσ μζςα από ζναν Πμιλο Αριςτείασ 

Θ ςχολικι Λςτορία ςυχνά εξαντλείται ςτθν παρουςίαςθ ςτρατιωτικϊν και πολιτικϊν γεγονότων, χωρίσ να 
εξετάηει όλεσ τισ πτυχζσ μίασ κοινωνίασ – οικονομικζσ, κρθςκευτικζσ, πολιτιςτικζσ. Αυτι θ κατεφκυνςθ, 
όμωσ, είναι αςφμβατθ με δφο βαςικά ηθτοφμενα του μακιματοσ: τθν ανάδειξθ του ρόλου των μακθτϊν και 
τθν επικυμία να ςυνδεκεί θ μάκθςθ με τα κακθμερινά βιϊματά τουσ. Λδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ τθσ Μεςαιωνικισ Λςτορίασ ςτο Γυμνάςιο, οι ευκαιρίεσ για τθ διερεφνθςθ των εννοιϊν τθσ 
ςυνφπαρξθσ και αλλθλεπίδραςθσ λαϊν, πολιτιςμϊν και αντιλιψεων είναι περιοριςμζνεσ, όπωσ είναι 
περιοριςμζνθ και θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ του γνωςτικοφ αντικείμενου με το παρόν των μακθτϊν. Σε αυτιν 
τθν ειςιγθςθ, λοιπόν, παρουςιάηεται μία πρόταςθ για τθν αξιοποίθςθ του κεςμοφ των Ομίλων Αριςτείασ 
ςτθ μελζτθ τθσ Βυηαντινισ Λςτορίασ και πολιτιςμοφ. Κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, δφο ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ, μετά τθ λιξθ του ωρολόγιου προγράμματοσ, οι μακθτζσ γνωρίηουν πτυχζσ του βυηαντινοφ 
πολιτιςμοφ (ηωγραωικι, αρχιτεκτονικι, μουςικι, γλϊςςα, κακθμερινι ηωι – διατροωι, ικθ, ζκιμα) και, ςτθ 
ςυνζχεια, αναηθτοφν ςτοιχεία που ζνωναν τον πολιτιςμό του Βυηάντιου με τισ πολιτικζσ, κοινωνικζσ και 
κρθςκευτικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ εκείνθσ. Ραράλλθλα, καλοφνται να εντοπίςουν ςτθ ηωι και το 
περιβάλλον τουσ επιβιϊςεισ –ι/και επιδράςεισ του βυηαντινοφ πολιτιςμοφ και να προβλθματιςτοφν για 
τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν επιβίωςθ ςτοιχείων του βυηαντινοφ κόςμου ςτον 21ο αιϊνα. Σε αυτι τθν 
πορεία επιδιϊκεται, τζλοσ, θ κινθτοποίθςθ του ςυναιςκθματικοφ κόςμου των μακθτϊν, ϊςτε να 
αιςκανκοφν τισ προςδοκίεσ και τισ ανθςυχίεσ των ανκρϊπων του Βυηάντιου και να αςκθκοφν ςτθν ιςότιμθ 
αντιμετϊπιςθ των πολιτιςμϊν (παρελκόντοσ και παρόντοσ). Το ηθτοφμενο να γίνει ο εκπαιδευτικόσ, 
δθμιουργόσ ενόσ διδακτικοφ υλικοφ προςιτοφ ςτουσ μακθτζσ, το οποίο κα μελετά και κα αναδεικνφει 
ςτοιχεία πολιτιςμοφ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Λςτορίασ, είναι ζνασ ωιλόδοξοσ αλλά όχι «άπιαςτοσ» 
ςτόχοσ και θ λειτουργία των Ομίλων Αριςτείασ είναι ζνασ από τουσ τρόπουσ ανταπόκριςθσ ςε αυτό. 

 

Χρθςτιάσ Κωνςταντίνοσ                                                                                                                                    
Ο Αντίκτυποσ τθσ Μουςικισ τθσ Αρεςκείασ ςτθν Επικοινωνία παιδιϊν με και χωρίσ Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ 

Φάςματοσ (Δ.Α.Φ.) ςε δυαδικό παιχνίδι: μια Ριλοτικι Ζρευνα 

Θ παροφςα μελζτθ εξετάηει τθ ςυνειςωορά τθσ μουςικισ τθσ αρεςκείασ ςτθν επικοινωνία και τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παιδιϊν με και χωρίσ Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ (Δ.Α.Φ.) ςτα πλαίςια ενόσ 
θμι-δομθμζνου ομαδικοφ παιχνιδιοφ. Αξιοποιϊντασ τθ Κεωρία τθσ πολυτροπικότθτασ (multimodality) με 
ζνα Α-Β Ατομικό Σχζδιο (AB Single-Subject Research Design), ςχεδιάςτθκε θ εμπλοκι δφο δυαδικϊν ομάδων 
παιδιϊν θλικίασ δϊδεκα με δεκαπζντε ετϊν, με και χωρίσ αυτιςμό, ςε μια θμι-δομθμζνθ δραςτθριότθτα 
παιχνιδιοφ καλακοςωαίριςθσ υπό τθν ακρόαςθ μουςικισ τθσ προτίμθςθσ τουσ. Τα αποτελζςματα τθσ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ ζδειξαν τθν πολυτροπικι ςυμβολι τθσ μουςικισ ςτθν επικοινωνία 
μεταξφ των υποκειμζνων. Θ παρουςίαςθ του προτιμϊμενου μουςικοφ ακοφςματοσ ςτο παιχνίδι του 
νευροτυπικοφ δείγματοσ προκάλεςε εκωράςεισ κυμοφ και ανταγωνιςτικζσ ςυμπεριωορζσ. Αντίκετα, μεταξφ 
των αυτιςτικϊν υποκειμζνων θ αντίςτοιχθ ακρόαςθ ςυνζβαλε ςτθν καταπράυνςθ οριςμζνων ζντονων 
ςυγκροφςεων τουσ και τθν τελικι εξομάλυνςθ τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. Θ ταυτότθτα τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 
υποκειμζνων ωάνθκε να αποτελεί ςθμαντικό διαωοροποιθτικό παράγοντα των ερευνθτικϊν 
αποτελεςμάτων. 

 

Ψαρροφ Μαρία  
Βιβλιο-παίηοντασ: ζνα πρόγραμμα ωιλαναγνωςίασ ςτο τμιμα ζνταξθσ 

Οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ζχουν ςυνικωσ αρνθτικι ςχζςθ με το βιβλίο, αωοφ το 
ταυτίηουν με τα διδακτικά εγχειρίδια κακϊσ και με μια ανοφςια και επίπονθ ςχολικι δραςτθριότθτα. 
Εντοφτοισ, θ λογοτεχνία μπορεί να ςυμβάλλει όχι μόνο ςτθν καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ ζκωραςθσ και τον 
εμπλουτιςμό γνϊςεων αλλά κυρίωσ ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια των παιδιϊν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ωανταςίασ τουσ (Γκίβαλου-Κατςίκθ, 1995). Στθν κατεφκυνςθ αυτι ξεκίνθςε από τθν περςινι χρονιά ςτο 
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τμιμα ζνταξθσ μια προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ ωιλαναγνωςίασ με τθ χριςθ κυρίωσ βιβλίων με ιδιαίτερθ 
υλικότθτα. Ρρόκειται για βιβλία όπου το ςχιμα, το μζγεκοσ, το υλικό παίηουν ςθμαίνοντα ρόλο ςτθν 
επικοινωνιακι διαδικαςία, εμπλουτίηοντασ τα λεκτικά και οπτικά μθνφματα του κειμζνου (Γιαννικοποφλου, 
2008). Θ ανάγνωςθ "περίεργων" βιβλίων δίνει ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε μια πιο ενεργθτικι 
διαδικαςία και από απλοφσ αναγνϊςτεσ-κεατζσ να μετατραποφν ςε παίκτεσ-χριςτεσ. Στόχοσ του 
προγράμματοσ είναι τα παιδιά να ςυναντιςουν το βιβλίο που κα τουσ επιτρζψει να εμπλακοφν και να 
ανακαλφψουν ότι το διάβαςμα μπορεί να είναι απόλαυςθ (Ροςλανιζκ, 1991). Το πρόγραμμα ξεκινά με τθν 
ανάγνωςθ βιβλίων όπωσ το Βιβλίο-Ραιχνίδι του Herve Tullet(2011), Αςτζρθσ, ο ηωθρόσ βιβλιοωάγοσ, τθσ 
Emma Yarlett(2016) και Το Βιβλίο που δεν ικελε να διαβαςτεί, τθσ Βαςιλικισ Κάργα (2008). Ακολουκεί θ 
ανάγνωςθ βιβλίων με ιδιαίτερθ υλικότθτα, όπωσ Θ πολφ πειναςμζνθ Κάμπια, του Eric Carle (2003), Πταν 
μεγαλϊςω μπορϊ να γίνω και..., του Αντϊνθ Ραπακεοδοφλου (2014) και θ Μεγαπόλισ, τθσ Clea Dieudonne 
(2015). H επεξεργαςία των βιβλίων και οι δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ, όπωσ θ δθμιουργία ατομικϊν ι 
ομαδικϊν βιβλίων, γίνονται ςε μικρζσ ομάδεσ που επιτρζπουν το ςεβαςμό του ατομικοφ αναγνωςτικοφ 
ρυκμοφ και παράλλθλα δίνουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για ελεφκερθ ζκωραςθ.Κατά τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ τα παιδιά επιδεικνφουν ολοζνα και ιςχυρότερα κίνθτρα να εμπλακοφν ςτθν ανάγνωςθ, να 
ξαναδιαβάςουν βιβλία, να προτείνουν δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Schäfer Martin, Ραπανικολάου Ελζνθ                                                                                                           
«Ο νεαρόσ ερευνθτισ»: μία εκπαιδευτικι δράςθ τθσ εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ 

Στο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ από τθν Unesco "Ακινα 2018, Ραγκόςμια Ρρωτεφουςα Βιβλίου", με 
πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ τισ εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ, τθσ μεγαλφτερθσ 
ελλθνικισ αρχαιολογικισ βιβλιοκικθσ, ςχεδιάςτθκε θ εκπαιδευτικι δράςθ "Ο νεαρόσ ερευνθτισ" για 
μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Γ' Γυμναςίου και τθσ ΑϋΛυκείου, και διεξάγεται από τον Νοζμβριο του 2018. 
Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ βιωματικι γνωριμία των μακθτϊν/-τριϊν με μία εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι 
βιβλιοκικθ, κακϊσ και με τθ διαδικαςία τθσ αρχαιολογικισ βιβλιογραωικισ και αρχειακισ ζρευνασ, μζςω 
τθσ επεξεργαςίασ ερωτθμάτων ςχετικϊν με αρχαιολογικά μνθμεία τθσ Ακινασ. Στθν αρχι τθσ παροφςασ 
ειςιγθςθσ κα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανϊκθκε θ δράςθ και ςυντάχκθκαν τα Φφλλα 
Εργαςίασ τα οποία επεξεργάςτθκαν οι μακθτζσ/-τριεσ, κακϊσ και τον τρόπο εργαςίασ τουσ κατά ομάδεσ, 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ μασ και το υλικό που κζςαμε ςτθ διάκεςι τουσ. Στθ ςυνζχεια κα αναωερκοφμε 
ςτθν ιδιότθτα και ςτον ρόλο των ςυνοδϊν κάκε ομάδασ και, τζλοσ κα αναλφςουμε και κα αξιολογιςουμε 
τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ. 
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Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ 
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Ακριτίδου Ραραςκευι 

«Τρόποσ του παίηειν»: Θ διδακτικι αξιοποίθςθ του λογοπαιγνίου ςτθν οργάνωςθ και διδαςκαλία τθσ φλθσ 

τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Βϋ Λυκείου 

Στθν παροφςα αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ διερευνάται θ καταλλθλότθτα του χιουμοριςτικοφ είδουσ του 

λογοπαιγνίου για διδακτικι αξιοποίθςθ ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Αωοφ 

προθγθκεί μια αναωορά ςτθν παιδαγωγικι χριςθ του χιοφμορ και τθν παρουςία του ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία γενικά, το ενδιαωζρον εςτιάηεται ςτθν επιςτράτευςι του κατά τθ γλωςςικι διδαςκαλία υπό το 

πρίςμα τθσ επικοινωνιακισ-κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ ειδικότερα. Θ ζμωαςθ δίνεται, ςυγκεκριμζνα, 

ςτο είδοσ του λογοπαιγνίου και ςτα χαρακτθριςτικά του εκείνα που το κακιςτοφν ιδανικό για διδακτικι 

αξιοποίθςθ ςτο γλωςςικό μάκθμα. Ωσ παράδειγμα αυτισ τθσ αξιοποίθςθσ προτείνεται ζνασ τρόποσ 

προγραμματιςμοφ και οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ διδακτζασ φλθσ του ςχολικοφ εγχειριδίου τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Βϋ Λυκείου με άξονα τθ δθμιουργικι «ςυνομιλία» των μακθτϊν με το είδοσ του 

λογοπαιγνίου. Θ δομι τθσ εν λόγω διδακτικισ πρόταςθσ περιλαμβάνει τουσ ςτόχουσ, τθ μεκοδολογία, τισ 

ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, ζνα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμά τουσ, και ςυνοδεφεται από αυτοςχζδια 

παραδείγματα μζςω των οποίων επιδιϊκεται να διαςαωθνιςτεί θ καινοτόμοσ λογικι τθσ. 

 

Δθμθτρακάκθ Αργυρι, Ολμπαςάλθ Βαςιλικι, Τηανςοφ Μπατηάκ                                               

Απόψεισ υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ ςυμβολι 

τθσ εκμάκθςθσ παραδοςιακϊν χορϊν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων (κοινωνικϊν, νοθτικϊν, ψυχικϊν, 

ςυναιςκθματικϊν, ςωματικϊν) των μακθτϊν 

Θ ωυςικι άςκθςθ αναγνωρίηεται, ότι διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτθν 

ποιότθτα ηωισ. Θ ζννοια τθσ ποιότθτασ ηωισ αναωζρεται ςε πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ θ ςωματικι και 

ψυχολογικι κατάςταςθ του ατόμου, το επίπεδο ανεξαρτθςίασ, οι κοινωνικζσ ςχζςεισ και θ αλλθλεπίδραςθ 

με το περιβάλλον. Θ ςυμμετοχι ςε χορευτικζσ δραςτθριότθτεσ, και ειδικότερα ςε παραδοςιακοφσ χοροφσ, 

μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τθ ςωματικι και ψυχολογικι ευεξία του ατόμου και, κατά ςυνζπεια, να 

βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Συμπεραςματικά, ο παραδοςιακόσ χορόσ προςωζρει πολλαπλά οωζλθ 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ είναι μια ευχάριςτθ ςωματικι δραςτθριότθτα που ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ 

πολλϊν παραγόντων. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ποςοτικισ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των απόψεων των 

υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ ςυμβολι τθσ 

εκμάκθςθσ παραδοςιακϊν χορϊν ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν, νοθτικϊν, ψυχικϊν, ςυναιςκθματικϊν, 

ςωματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν. Θ παροφςα μελζτθ βαςίηεται ςε ποςοτικι ανάλυςθ που 

πραγματοποιικθκε με το μεκοδολογικό εργαλείο Chic. Θ ςυλλογι απόψεων διεξιχκθ με πρωτότυπο 

ερωτθματολόγιο διαμορωωμζνο ςε κλίμακεσ Likert. Με βάςθ τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ανοίγει θ 

ςυηιτθςθ, ότι τόςο τα υποκειμενικά όςο και τα αντικειμενικά οωζλθ τθσ εκμάκθςθσ του παραδοςιακοφ 

χοροφ είναι υψθλά. Επιπλζον, ο παραδοςιακόσ χορόσ ζχει κετικζσ επιδράςεισ ςτο άτομο που αωοροφν ςτθ 

βελτίωςθ των ςωματικϊν και πνευματικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ προςωπικότθτάσ του, αλλά και ςτισ 

ςχζςεισ του με άλλουσ. 

 

Δθμοποφλου Ελιςάβετ                                                                                                                               

Θ αναγζννθςθ των γραμμάτων ςτο Βυηάντιο τον 9ο αιϊνα 

Στθ μελζτθ αυτι κα αναωερκοφμε ςτθν εντυπωςιακι ανάπτυξθ τθσ παιδείασ τον 9ο αιϊνα ςτο Βυηάντιο. Θ 

αναγζννθςθ των ωιλολογικϊν ςπουδϊν ςτθν πρωτεφουςα του Βυηαντινοφ κράτουσ άρχιςε με πολφ αργό 

ρυκμό προσ το τζλοσ του 8ου αιϊνα. Τθν εποχι αυτι εμωανίςτθκε μια ομάδα ανκρϊπων, που όλοι τουσ 
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είχαν ςχζςθ με τισ ανϊτερεσ βακμίδεσ των δθμοςίων αξιωμάτων, και οι οποίοι, χωρίσ να είναι λόγιοι, είχαν 

ρθτορικι μόρωωςθ και γνϊςθ ωιλοςοωίασ. Τθ μόρωωςι τουσ ωαίνεται ότι τθν απζκτθςαν ιδιωτικά και τθ 

μετζδωςαν ςτθν επόμενθ γενιά με τον ίδιο ανεπίςθμο τρόπο. Μζςα ς’ αυτό το περιβάλλον 

πραγματοποιικθκε μια τεχνικι εξζλιξθ αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ, θ ειςαγωγι τθσ μικρογράμματθσ ι 

επιςεςυρμζνθσ γραωισ, που αντικατζςτθςε ςτθν παραγωγι βιβλίων τθ μεγαλογράμματθ (ι 

κεωαλαιογράμματθ) γραωι. Θ άνκθςθ τθσ παιδείασ τον 9ο αιϊνα ςυνδζεται τόςο με το πανεπιςτιμιο τθσ 

Μαγναφρασ όςο και με ςπουδαίεσ ωυςιογνωμίεσ. Ενϊ είναι λίγα όςα γνωρίηουμε για τουσ κεςμοφσ και το 

μζςο επίπεδο τθσ γνϊςθσ και των ςπουδϊν, γνωρίηουμε αρκετά για διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ όπωσ 

είναι ο Λζων ο Φιλόςοωοσ ι Μακθματικόσ, ο Ρατριάρχθσ Φϊτιοσ, ο Καίςαρασ Βάρδασ, ο Αρζκασ, ο 

Κωνςταντίνοσ-Κφριλλοσ και πολλοί άλλοι. Το πανεπιςτιμιο τθσ Μαγναφρασ ιδρφκθκε κάτω από ςυνκικεσ 

ευνοϊκζσ και αποτζλεςε το επίκεντρο μιασ δραςτιριασ ομάδασ λογίων που ζδειχναν ηωθρό ενδιαωζρον για 

τθν ανακάλυψθ και διάδοςθ κλαςικϊν κειμζνων που ανικαν ςε πολλά και διαωορετικά είδθ. Τουσ 

κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου του Βάρδα όμωσ επιςκιάηει ο ςφγχρονόσ τουσ Ρατριάρχθσ Φϊτιοσ, 

άνκρωποσ με πολλά επιτεφγματα που είναι ίςωσ το ίδιο ςθμαντικόσ για τον ρόλο που ζπαιξε ςτθν Εκκλθςία 

και ςτα πολιτικά πράγματα τθσ εποχισ του, όςο και ωσ κερμόσ υποςτθρικτισ των γραμμάτων.  

 

Δθμοποφλου  Ελιςάβετ                                                                                                                                              

Θγεςία και ειςαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ καινοτομίασ 

Θ παροφςα βιβλιογραωικι ζρευνα ζχει ωσ αντικείμενο τον ρόλο τθσ θγεςίασ ςτθν ειςαγωγι και εωαρμογι 

των εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν. Οι εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ και θ εωαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων 

που αωοροφν ςτθν αλλαγι αρχϊν και πεποικιςεων, ςτθν εωαρμογι νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων και 

ςτθ χριςθ νζων διδακτικϊν μζςων, είναι αναγκαίεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Αρωγόσ των καινοτόμων προγραμμάτων είναι θ θγεςία, θ οποία κινθτοποιεί τουσ εμπλεκόμενουσ και με 

ςυςτθματικι προςπάκεια διαχειρίηεται μεκοδικά κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. Θ θγεςία ςυμβάλλει ςτθν 

αλλαγι, ςτθν εξζλιξθ και ςτθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ και αποτελεί ζναν από τουσ 

βαςικότερουσ παράγοντεσ τθσ ςχολικισ αποτελεςματικότθτασ. Κάκε καινοτομία, επειδι διαωοροποιεί ι 

αλλάηει δεδομζνα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, μπορεί να προκαλζςει ενκουςιαςμό, αιςιοδοξία, 

διάκεςθ για εργαςία αλλά και αναςτάτωςθ και αντιςτάςεισ ςτον χϊρο τθσ παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ. Στισ 

ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ και αναςωάλειασ που βιϊνουν οι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί κατά τθν ειςαγωγι των 

καινοτομιϊν, ο ρόλοσ τθσ θγεςίασ γίνεται ακόμθ πιο κακοριςτικόσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

καινοτόμου δράςθσ. Στθ μελζτθ αυτι εξετάηονται διάωορα ςτυλ θγεςίασ και οι ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ που 

κα πρζπει να ζχει το εκπαιδευτικό ςτζλεχοσ για να μπορεί να αςκεί τον ρόλο του αποτελεςματικά. 

Εςτιάηουμε ςτον ρόλο του εκπαιδευτικοφ-θγζτθ, που ενεργοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου του 

για τθν ζνταξθ και εωαρμογι τθσ καινοτομίασ, ςτισ προχποκζςεισ επιτυχίασ τθσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ 

πικανϊν αναςταλτικϊν παραγόντων. 

 

Ελευκεροφλθ Ακαναςία, Νταβλαμάνου  Ζλενα 

 «Ζνα πρόγραμμα όλο γλφκα. Ταξιδεφοντασ ςτον μαγικό κόςμο τθσ ςοκολάτασ». Διακεματικό Σχζδιο 

Εργαςίασ από το Δθμοτικό Σχολείο «Άγιοσ Λωςιω» Βόλου 

To Δθμοτικό Σχολείο «Άγιοσ Λωςιω» Βόλου ςυμμετζχοντασ ςτθν εωαρμογι των καινοτόμων διακεματικϊν 

προγραμμάτων ςπουδϊν, υλοποίθςε ςχζδιο εργαςίασ (project), με τίτλο «Ζνα πρόγραμμα όλο γλφκα. 

Ταξιδεφοντασ ςτον μαγικό κόςμο τθσ ςοκολάτασ» κατά τα ςχολικά ζτθ 2017 – 2018 και 2018-2019 με τθν Αϋ 

και τθ Βϋ τάξθ δθμοτικοφ αντίςτοιχα. Οι μακθτζσ/τριεσ προςζγγιςαν το κζμα με βάςθ τισ αρχζσ τθσ 

ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου, υπό το πρίςμα όλων ςχεδόν των μακθμάτων του αναλυτικοφ προγράμματοσ 
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και δοφλεψαν με ωφλλα εργαςίασ τα οποία περιελάμβαναν, ςτθν ελλθνικι και ςτθ γαλλικι γλϊςςα, 

ποικιλία δραςτθριοτιτων και ερωτθμάτων, οριςμζνα από τα οποία απαιτοφςαν βιβλιογραωικι ζρευνα, 

άλλα θλεκτρονικι αναηιτθςθ, ζρευνα πεδίου και κάποια τθ δθμιουργία καταςκευϊν. Οι μακθτζσ/τριεσ, 

χωριςμζνοι ςε πενταμελείσ ομάδεσ, είχαν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα τρίωρο τθν εβδομάδα για να εργαςτοφν, 

αρχικά κάκε ομάδα ξεχωριςτά, πάνω ςτα ωφλλα εργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια να τα παρουςιάςουν ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ, ενϊ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ παρουςίαςαν μια κεατρικι παράςταςθ με κζμα τθ 

ςοκολάτα (Διαςκευι του παραμυκιοφ τθσ Λ. Λαμπρζλλθ «Αχ, ςοκολάτα»). Οι διδακτικοί ςτόχοι του 

ςυγκεκριμζνου ςχεδίου επιτεφχκθκαν, οι μακθτζσ/τριεσ επιχειρθματολόγθςαν, πιραν πρωτοβουλίεσ, 

αξιολόγθςαν τισ εργαςίεσ τουσ ενϊ απζκτθςαν με ευχάριςτο τρόπο νζεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.  

 

Ηαβιτςανάκθσ Ραναγιϊτθσ, Γρζντηελου Ευγενία, Λωάννου Χριςτοσ                                                                  

Ψυχοπακολογία του παιδιοφ. Μελζτθ περίπτωςθσ: Ρεριγραωι ατομικισ περίπτωςθσ εωιβου με κατάκλιψθ 

Θ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν αναγνϊριςθ και τθν κατανόθςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν τθσ 

εωθβικισ θλικίασ αποτελεί βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ, προκειμζνου αυτζσ να αντιμετωπιςτοφν. Ζτςι με 

ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ είναι δυνατόν, οι πάςχοντεσ ζωθβοι να κζςουν υπό ζλεγχο τον αρνθτιςμό τουσ 

και να αναπτφξουν μια πιο υγιι ςχζςθ με τον εαυτό τουσ και τουσ γφρω τουσ. Στθν παροφςα εργαςία, 

περιγράωεται μια μελζτθ περίπτωςθσ, εωιβου με κατάκλιψθ. Ραρουςιάηεται το ιςτορικό μίασ 17 χρονθσ 

εωιβου κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των ςυμπτωμάτων τθσ. Κατόπιν γίνεται αναωορά ςτθν ακολουκοφμενθ 

κεραπευτικι παρζμβαςθ. Τζλοσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και τονίηεται θ 

ςθμαντικότθτα τθσ ζγκαιρθσ και ενδεδειγμζνθσ παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ αναλόγων ωαινομζνων. 

 

Λωαννίδου Κωνςταντίνα 

Θ εωαρμογι του μοντζλου Fullan ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα εντρυωιςω ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που λαμβάνει χϊρα 

ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτθριηόμενθ ςτο μοντζλο Fullan (1991). Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο εςτιάηει 

ςτθ διαδικαςία τθσ αλλαγισ και υποςτθρίηει ότι μια καινοτομία, προκειμζνου να πραγματωκεί ςτθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα, διανφει τρία ςτάδια, αρχίηοντασ από τθν ειςαγωγι τθσ ςτο εκπαιδευτικό 

ςυγκείμενο, ακολουκϊντασ τθν εωαρμογι τθσ και τζλοσ καταλιγοντασ ςτθν εγκακίδρυςι τθσ ςτθν 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Με γνϊμονα το μοντζλο Fullan κα περιγράψω τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 

τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ακολουκϊντασ μια κακοριςμζνθ κατθγοριοποίθςθ και ςταδιοποίθςθ. 

 

Καραγρθγόρθ  Φωτεινι                                                                                                               

Αντιλιψεισ γονζων για τθν ικανότθτα δράςθσ των παιδιϊν τουσ ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ διγλωςςίασ 

Θ παροφςα ζρευνα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ εικόνασ των αντιλιψεων γονζων που ανακρζωουν δίγλωςςα 

παιδιά ςχετικά με τον ρόλο των παιδιϊν τουσ ωσ κοινωνικϊν δρϊντων. Διεξιχκθ ωσ μζροσ διπλωματικισ 

ςτο πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Child Studies ςτο Linkoping University τθσ Σουθδίασ.  Για τον 

ςκοπό τθσ μελζτθσ ςχεδιάςτθκε μια ποιοτικι ζρευνα θ οποία περιλάμβανε θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με 

γονείσ δίγλωςςων παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ που κατοικοφν ςε αςτικι περιοχι τθσ Ελλάδασ. Ζλαβαν 

χϊρα ζξι μαγνθτοωωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, οι οποίεσ απομαγνθτοωωνικθκαν και αναλφκθκαν με τθ 

μζκοδο τθσ κεματικισ ανάλυςθσ περιεχομζνου. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ οι γονείσ ερωτικθκαν 

για τθ χριςθ των ομιλοφντων γλωςςϊν από τα παιδιά τουσ αναωορικά με τθν πικανότθτα να επθρεάηει τθν 

κακθμερινότθτά τουσ ωσ δίγλωςςεσ οικογζνειεσ. Σφμωωνα με τα αποτελζςματα, οι γονείσ των δίγλωςςων 
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παιδιϊν ςυμωωνοφν ότι τα παιδιά τουσ διαπραγματεφονται τον βακμό κατάκτθςθσ των ομιλοφντων 

γλωςςϊν, κακϊσ και τθ χριςθ των γλωςςϊν από τουσ ενιλικεσ γφρω τουσ. Συγκεκριμζνα, οι γονείσ που 

ςυμμετείχαν κεωροφν πωσ τα παιδιά τουσ α) επθρεάηουν τθν εμπιςτοςφνθ των γονζων ςτθν επιλεγμζνθ 

γλωςςικι πολιτικι, β) αντιςτζκονται ςτθν αςυνεπι χριςθ τθσ γλϊςςασ, και γ) επθρεάηουν τον τρόπο που οι 

γονείσ χρθςιμοποιοφν κάποια γλϊςςα.  Στθν παροφςα ζρευνα υπογραμμίηεται τι ςκζωτονται οι γονείσ που 

ανακρζωουν δίγλωςςα παιδιά προςχολικισ θλικίασ, όπου θ μία γλϊςςα είναι τα ελλθνικά, για τον ρόλο των 

παιδιϊν τουσ όςον αωορά τθν επιρροι ςτθν οικογενειακι πολιτικι για τθ χριςθ των γλωςςϊν και τθν 

κοινωνικοποίθςθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. Θ μικρισ κλίμακασ μελζτθ ςυνεπάγεται ότι τα αποτελζςματα 

δίνουν ςτουσ αναγνϊςτεσ μια διάςταςθ του κζματοσ, αντί τθσ απόλυτθσ αλικειασ. Τα αποτελζςματα τθσ 

μελζτθσ ενκαρρφνουν περαιτζρω ζρευνα ςχετικά με τθν ικανότθτα εμπρόκετθσ δράςθσ των παιδιϊν ςτα 

πλαίςια τθσ ελλθνικισ οικογζνεια και τθ ςθμαντικότθτα τθσ ικανότθτασ αυτισ ςτον τρόπο με τον οποίο 

βιϊνεται θ παιδικι θλικία. 

 

Κοςμάσ Θλίασ                                                                                                                                                       

Θ διαχείριςθ ςφγκρουςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα που προκφπτει από τθν ειςαγωγι καινοτομίασ κι ο ρόλοσ 

του/τθσ Διευκυντι-τριασ. Μελζτθ περίπτωςθσ 

Θ ςχολικι μονάδα είναι ζνα ανοιχτό ςφςτθμα που δζχεται τθν επίδραςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και 

ςτθ ςυνζχεια αςκεί τθ δικι τθσ επίδραςθ πάνω ς’ αυτό, ενϊ οι εμπλεκόμενοι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

(διευκυντισ, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ), ωσ επιμζρουσ υποςυςτιματα, βρίςκονται ςε μια ςυνεχι 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ . Είναι ζνασ χϊροσ, δθλαδι, που λειτουργεί με κανόνεσ και ζχει ωσ ςτόχο τθ 

μετάδοςθ ακαδθμαϊκϊν και κοινωνικϊν γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ. Ζτςι, λοιπόν, δε κα μποροφςαν να 

λείπουν οι διαωωνίεσ και οι ςυγκροφςεισ από τθν κακθμερινότθτά του. Στθν παροφςα εργαςία κα 

παρουςιαςτεί ζνα ςενάριο μιασ τζτοιασ ςφγκρουςθσ κακϊσ και ο ςθμαντικόσ ρόλοσ που καλείται να παίξει 

ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ προσ τθ διαχείριςι τθσ. Ειδικότερα, κα παρουςιαςτεί θ ςφγκρουςθ 

κακϊσ και θ ςχεςιοδυναμικι των ςυγκρουόμενων πλευρϊν. Ακολοφκωσ, κα γίνει αναωορά ςτον ρόλο του 

διευκυντι και ςτον τρόπο που διαχειρίςτθκε τθ ςφγκρουςθ αυτι. 

 
 

Ρετακάκθ Ειρινθ  
Δθμιουργικότθτα μζςω ζργων τζχνθσ και πολιτιςμοφ ςτο νθπιαγωγείο 

 
Στθν παροφςα εργαςία, διερευνάται αν ζνα πρόγραμμα παρζμβαςθσ, με κφριο άξονα τισ απεικονίςεισ των 
ανκρϊπων ςε ζργα τζχνθσ και πολιτιςμοφ, επιδρά κετικά ςτθ δθμιουργικότθτα παιδιϊν προςχολικισ 
θλικίασ. Το πρόγραμμα παρζμβαςθσ βαςίηεται ςε μία ευζλικτθ εκπαιδευτικι διαδικαςία, κατά τθν οποία, θ 
καλλιτεχνικι πράξθ πραγματϊνεται μζςα από ατομικζσ, αλλά κυρίωσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. Ρρόκειται 
για μία ζρευνα δράςθσ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελοφν 23 παιδιά, θλικίασ 4-6 ετϊν, που ωοιτοφν ςε 
νθπιαγωγείο. Εξετάηεται θ δθμιουργικι διαδικαςία, βάςει των ερωτιςεων για τθ δθμιουργικι διαδικαςία 
κατά τον Lindström. Ρλθροωορίεσ για τθ δθμιουργικι διαδικαςία αντλοφνται από τισ απαντιςεισ των 
παιδιϊν ςτα ερωτθματολόγια, από τθ ςυηιτθςθ-ςτοχαςμό ςτο τζλοσ του κάκε άξονα παρζμβαςθσ, κακϊσ 
και από το ωωτογραωικό υλικό. Επίςθσ, εξετάηονται τα ζργα που δθμιοφργθςαν τα παιδιά κατά τθν 
διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ, ςε ςχζςθ με τα ζργα που προθγικθκαν τθσ παρζμβαςθσ, ωσ προσ το κριτιριο 
τθσ ευκαμψίασ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι κετικά, τόςο ωσ προσ τθν δθμιουργικι διαδικαςία, όςο 
και ωσ προσ τα ζργα που δθμιοφργθςαν τα παιδιά και αναδεικνφουν τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικισ 
ζκωραςθσ των παιδιϊν. 
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άμμοσ Δθμιτριοσ  
Ψθωιακζσ ιςτορίεσ και δθμιουργίεσ μακθτϊν εντάςςονται διαδραςτικά ςτο βιβλίο Λςτορίασ τθσ Γ’ 

Δθμοτικοφ 
 
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο είναι ζνα από τα  παιδαγωγικά ηθτιματα 
που απαςχολεί ιδιαιτζρωσ τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν αρκετζσ δυςκολίεσ 
ςτθ μελζτθ και τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν εννοιϊν, ςτοιχείο που αποτυπϊνεται τόςο ςτισ αξιολογικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ όςο και ςτθν επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ. Συχνά υπάρχει 
ςφγχυςθ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ πρζπει να μακαίνουν όςα 
διδάςκονται. Κάποιεσ προςεγγίςεισ υποςτθρίηουν και προωκοφν τθν αποςτικιςθ και τθν προωορικι 
αναπαραγωγι των εννοιϊν και των νοθμάτων και άλλεσ υποςτθρίηουν τθ βιωματικι προςζγγιςθ και τθν 
κριτικι αντιμετϊπιςι τουσ. Το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ειςάγεται ςτθν Γ’ Δθμοτικοφ και διδάςκεται μζχρι το 
τζλοσ του Λυκείου. Θ πρϊτθ χρονιά που ζρχονται τα παιδιά ςε επαωι τισ ιςτορικζσ ζννοιεσ είναι ιδιαιτζρωσ 
κομβικι, κακϊσ επθρεάηει και διαμορωϊνει τθ ςτάςθ των παιδιϊν απζναντι ςτθν επεξεργαςία των 
κειμζνων και των πθγϊν. Σθμαντικό ρόλο διαδραματίηει ο τρόποσ αξιοποίθςθσ του ςχολικοφ εγχειριδίου, το 
οποίο περιζχει κείμενα πλοφςια ςε νοιματα, θμερομθνίεσ, ονόματα και ζννοιεσ και ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ 
από ό,τι επεξεργάηονται τα παιδιά ςτα υπόλοιπα μακιματα των δφο προθγοφμενων τάξεων. Στθν παροφςα 
ειςιγθςθ κα παρουςιαςτεί μια διδακτικι πρόταςθ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ τθσ Γϋ 
Δθμοτικοφ θ οποία ςτθρίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροωορίασ και τθσ Επικοινωνίασ. 
Συγκεκριμζνα, κα παρουςιαςτεί θ δθμιουργία διδακτικϊν ςεναρίων τα οποία ςτθρίηονται: α) ςτθ 
διαωοροποιθμζνθ επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν, β) ςτθ δθμιουργία ψθωιακϊν ιςτοριϊν από τουσ 
μακθτζσ, και γ) ςτον εμπλουτιςμό των εικόνων του ςχολικοφ βιβλίου με τθν τεχνολογία τθσ Επαυξθμζνθσ 
Ρραγματικότθτασ. Ερευνθτικά, αναηθτικθκαν οι αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων ςχετικά με τισ 
δυςκολίεσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτθν Γϋ Δθμοτικοφ και ςτθ ςυνζχεια θ 
αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων διδακτικϊν ςεναρίων.  
 

Τηιοβάρα Μαριάννα                                                                                                                                           

Ο ενταξιακόσ προςανατολιςμόσ του πιλοτικοφ οδθγοφ για τθν περιγραωικι αξιολόγθςθ ςτο Νθπιαγωγείο 

Θ περιγραωικι αξιολόγθςθ αποτελεί μια εναλλακτικι προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνει τθ 

ςυνεχι και ςυςτθματικι διαδικαςία ςυλλογισ, καταγραωισ, ερμθνείασ, αξιοποίθςθσ και κοινοποίθςθσ 

πλθροωοριϊν ςχετικά με τθ μάκθςθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν ςε ωυςικζσ – αυκεντικζσ ςυνκικεσ τθσ 

τάξθσ. Το ςχολικό ζτοσ 2017 – 2018, πραγματοποιικθκε θ πιλοτικι εωαρμογι εναλλακτικϊν τρόπων 

περιγραωικισ αξιολόγθςθσ μακθτϊν ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

(νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια), κακϊσ και ειςαγωγικι επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ 

ωιλοςοωία, τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία τθσ περιγραωικισ. Πςον αωορά τα νθπιαγωγεία, ςυμμετείχαν 

ςυνολικά δεκαεπτά από διάωορα μζρθ τθσ Ελλάδασ, εκ των οποίων τα τζςςερα ιταν ειδικά. Σκοπόσ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ ανάδειξθ προοπτικϊν εωαρμογισ τθσ περιγραωικισ αξιολόγθςθσ ςτθν 

προςχολικι εκπαίδευςθ και πολφ περιςςότερο των ενταξιακϊν αρχϊν τθσ. Συγχρόνωσ, παρουςιάηεται ο 

βακμόσ ςτον οποίο ο πιλοτικόσ οδθγόσ εκπαιδευτικοφ για τθν περιγραωικι αξιολόγθςθ ςτθν προςχολικι 

εκπαίδευςθ ςτοχεφει ςτθ διαμόρωωςθ μιασ ενταξιακισ κουλτοφρασ, που ςυντελεί ςτθν ανάδειξθ τθσ 

ιςότιμθσ προςωοράσ μάκθςθσ προσ όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ανεξαιρζτωσ, κακϊσ και ςτον 

ςεβαςμό τθσ διαωορετικότθτασ του κάκε μακθτι. Για τθν διερεφνθςθ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ, 

πραγματοποιικθκε κεματικι ανάλυςθ του πιλοτικοφ οδθγοφ. Από τθν ανάλυςθ προζκυψε πωσ θ 

προςζγγιςθ που υιοκετείται, οι προτεινόμενεσ εναλλακτικζσ μζκοδοι και τα εργαλεία και γενικά το 

κεωρθτικό υπόβακρο που πλαιςιϊνει το παρόν εγχείρθμα ανταποκρίνεται ςτα νζα δεδομζνα τθσ 

παιδαγωγικισ κεωρίασ και επιςτιμθσ ςχετικά με τθν ενταξιακι αξιολόγθςθ και τθν ιςότιμθ εκπαίδευςθ 

όλων των μακθτϊν/τριϊν. Ωςτόςο, θ φπαρξθ ξεχωριςτοφ κεωαλαίου για τθν αξιολόγθςθ μακθτϊν/τριϊν με 

αναπθρία ζρχεται ςε αντίωαςθ με τθν αρχι του «ενιαίου» προγράμματοσ για τθν ιςότιμθ αξιολόγθςθ όλων 

των μακθτϊν κι αυτομάτωσ ςυντθρεί τθν παραδοςιακι διάκριςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςε γενικι και ειδικι και 
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τθ διαιϊνιςθ πρακτικϊν αποκλειςμοφ, αωοφ θ ειδικι αγωγι νοείται ωσ ξεχωριςτόσ κλάδοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

 

Χατηθαβραμίδου Ευδοκία                                                                                                   

Μετανάςτευςθ και εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα 

Θ μετανάςτευςθ (immigration), τόςο κατά τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ όςο και κατά το Διεκνζσ Δίκαιο είναι θ 

μετακίνθςθ ανκρϊπων ςε μία χϊρα τθσ οποίασ δεν ζχουν τθν ικαγζνεια. Το ωαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ 

είναι πολυεπίπεδο. Τα αίτια τθσ μετανάςτευςθσ τθ διαχωρίηουν ςε «εςωτερικι» ι «εξωτερικι». Εξωτερικι 

ι διεκνισ μετανάςτευςθ ορίηεται θ μετακίνθςθ ανκρϊπων, για διάωορουσ λόγουσ, ςε χϊρα άλλθ από 

εκείνθ τθσ ςυνικουσ διαμονισ τουσ για περίοδο τουλάχιςτον δϊδεκα μθνϊν, οφτωσ ϊςτε θ χϊρα 

προοριςμοφ να μεταβάλλεται ουςιαςτικά ςε νζο τόπο μόνιμθσ διαμονισ. Εςωτερικι είναι θ μετανάςτευςθ 

που γίνεται ςτα όρια ενόσ Κράτουσ . Θ μετανάςτευςθ είναι εκελοντικι, αν και πολλζσ ωορζσ περιλαμβάνει 

και μετακινιςεισ πλθκυςμϊν που δθμιουργοφνται εξαιτίασ των κοινωνικο-οικονομικϊν και πολιτικϊν 

εξελίξεων. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο κφμα μεταναςτϊν ζχει ζρκει ςτθν Ελλάδα. Τι γίνεται όμωσ με τισ 

οικογζνειεσ μεταναςτϊν που ωτάνουν ςτθν Ελλάδα; Tι γίνεται με τα παιδιά τουσ τα οποία πρζπει να 

ωοιτιςουν ςτα ςχολεία; Είναι ζνα μεγάλο κζμα το οποίο πρζπει να αντιμετωπιςτεί. Ππωσ όλοι γνωρίηουν θ 

ελλθνικι πολιτεία μετά από ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πιρε μζτρα που αωοροφν τθν εκπαίδευςθ 

των μειονοτικϊν ομάδων. Σθμαντικό ρόλο καλείται να παίξει θ εκπαιδευτικι κοινότθτα. Πλοι ςιμερα 

κατανοοφν τθν ανάγκθ τθσ πολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ 

να αποκτιςουν αυτογνωςία, βλζποντασ τον εαυτό τουσ μζςα από τον πολιτιςμό. Θ πολιτιςμικι ι 

διαπολιτιςμικι αγωγι δεν απευκφνεται μόνο ςε μειονοτικζσ ομάδεσ άλλα και ςε όλα τα παιδιά που 

ωοιτοφν ςτο ςχολείο δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν πολιτιςμοφσ και να καταπολεμιςουν τα 

ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ, βαςιηόμενθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ. Οι αξίεσ που πθγάηουν από τθ 

διαπολιτιςμικι αγωγι είναι θ ελευκερία και ο ςεβαςμόσ ςτθ διαωορετικότθτα και θ οικοδόμθςθ κεμελίων 

ςτακερότθτασ τόςο ςε τοπικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 

Χατηιπαπασ Αριςτομζνθσ  

Maze game art 

Θ εργαςία που παρουςιάηεται αποτελεί ζνα πρόγραμμα διδαςκαλίασ ςχετικά με τθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 

θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν, ςτα πλαίςια του μακιματοσ των εικαςτικϊν τθσ Γ’ Γυμναςίου και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτθν κατθγορία των παιχνιδιϊν Maze Game. Θ πρόταςθ ςχεδιάςτθκε και εωαρμόςτθκε 

πρϊτα ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (Ρολιτιςτικό πρόγραμμα) και ςτθν ςυνζχεια 

εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Εντάςςεται ςτθν 3θ διδακτικι ενότθτα «Νζεσ τεχνολογίεσ», Κζμα 2: Βίντεο και 

θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, που αποτελεί κεωάλαιο ςτο βιβλίο των εικαςτικϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου. Θ χριςθ 

του Θ/Υ ςτθν καλλιτεχνικι δθμιουργία εωαρμόηεται ςτον ςχεδιαςμό των αρχικϊν ιδεϊν για ζνα ζργο που 

κα δθμιουργθκεί με κάποιο άλλο μζςο, ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ζργου εξ ολοκλιρου ςτον υπολογιςτι, 

ωτάνοντασ μζχρι τα πολυμζςα, όπου εντάςςονται τα θλεκτρονικά παιχνίδια.  Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ 

που παρουςιάηεται ζχει ωσ ςτόχο τθ διεφρυνςθ, τθν εξζλιξθ και τον εμπλουτιςμό τθσ διδαςκαλίασ των 

εικαςτικϊν κακϊσ αποτελεί μια καινοτόμα και ςφγχρονθ πρόταςθ, ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, για τα 

ελλθνικά δεδομζνα. Επιδιϊκεται θ γνωριμία των μακθτϊν/τριϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και θ αξιοποίθςι 

τουσ για τθ δθμιουργία πρωτότυπων εικαςτικϊν ζργων ζχοντασ πάντα ωσ αντίλθψθ μια διευρυμζνθ εικόνα 

των εικαςτικϊν τεχνϊν κακϊσ και ότι τα θλεκτρονικά παιχνίδια μποροφν να αποτελζςουν εικαςτικά ζργα 

τζχνθσ. Αναμωίβολα, τα θλεκτρονικά παιχνίδια αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι του πολιτιςμικοφ 

περιβάλλοντόσ μασ και θ επιρροι τουσ ςτα παιδιά είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Μζςα από τθν εωαρμογι του 
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ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ οι μακθτζσ/τριεσ ςχεδιάηουν και αναπτφςςουν εξ ολοκλιρου από τθν αρχι 

τα δικά τουσ παιχνίδια «περνϊντασ ςτθν απζναντι όχκθ», κακότι μετατρζπονται από καταναλωτζσ 

παιχνιδιϊν ςε δθμιουργοί. 
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Αγγελιδάκθ Μαρία, Χριςτοωι Στζλλα 

Διακαλλιτεχνικοί διάλογοι: από τoν προβλθματιςμό για το περιβαλλοντολογικό ηιτθμα ςτθν καλλιτεχνικι 

δθμιουργία 

Το εργαςτιριο είναι δομθμζνο ςτισ αρχζσ τθσ βιωματικισ διδαςκαλίασ, τθσ κριτικισ παιδαγωγικισ, τθσ 

διακειμενικοτθτασ και τθσ διακαλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ. Κεματικι του αποτελεί το ςφγχρονο 

περιβαλλοντικό πρόβλθμα, το οποίο προςεγγίηεται μζςα από λογοτεχνικά και πολυτροπικά κείμενα. Το 

εργαςτιριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

αποτελεί μία προςομοίωςθ εργαςτθρίου που δφναται πραγματοποιθκεί ςτθ ςχολικι τάξθ με δομθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ για τθ διδαςκαλία μακθμάτων με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. Θ διδακτικι μεκοδολογία 

εδράηεται ςτθν καταςκευι διδακτικοφ-διακαλλιτεχνικοφ πλαιςίου ςτο οποίο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 

τοποκετοφνται ςε διάλογο με πολυτροπικά κείμενα (ντοκυμαντερ-λογοτεχνικά -εικαςτικά) με ςτόχο τθ 

μετατόπιςθ από τον κριτικό προβλθματιςμό ςτθν ζκωραςθ και ςτθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, 

γλωςςικισ και εικαςτικισ. Στο ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό – βιωματικό εργαςτιριο τα λογοτεχνικά κείμενα 

που κα τεκοφν ςτο διαλογικό πλαίςιο είναι: «Το μαφρο κφμα» του Λουίσ Σεποφβελδα και «ο Κρινοσ τθσ 

Ρερςεωόνθσ» του Νίκου Γκάτςου. Μζςα από τθν ερμθνευτικι διαλογικι διαπραγμάτευςθ του κζματοσ κα 

αναδειχκοφν οι «ςκοτεινζσ» πλευρζσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και θ κριτικι ςκζψθ κα ςυνδεκεί με το 

ςυναίςκθμα, το οποίο κα λάβει ιςότιμο ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στο δεφτερο μζροσ του 

εργαςτθρίου κα ακολουκιςουν δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ καταςκευισ λεκτικϊν και εικαςτικϊν 

κειμζνων. Οι ςυμμετζχοντεσ κα αυτενεργιςουν και ο εκπαιδευτισ κα ζχει ρόλο κακοδθγθτικό – 

ςυντονιςτικό. Τα ζργα κα προςανατολιςτοφν όχι μόνο ςτθν άςκθςθ κριτικισ αλλά και ςτθν ανάδειξθ τθσ 

ελπίδασ και τθσ αιςιοδοξίασ. Τζλοσ, το εργαςτιριο κα ολοκλθρωκεί με αναςτοχαςτικζσ παρατθριςεισ ςε 

ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ. 

 

Αλιβίηοσ Σοωόσ, Σπφρου Σπφροσ 

Εργαςτιριο Επαφξθςθσ Σχολικϊν Εγχειριδίων 

Θ Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα είναι μία τεχνολογία αιχμισ ςε πολλοφσ τομείσ τθσ ηωισ μασ (Λατρικι, 

Τουριςμόσ κ.ά.),  θ οποία τα τελευταία χρόνια ανκίηει και εξαπλϊνεται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ ςτθν 

εκπαίδευςθ τόςο ςε παγκόςμιο επίπεδο όςο και ςτον ελλθνικό χϊρο. Σφμωωνα με τον Azuma θ Επ.Ρ. είναι 

το ςφςτθμα πουςυνδυάηει ωυςικά και ψθωιακά αντικείμενα, παρζχει δυνατότθτεσ διάδραςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο και επιτρζπει τθν ακριβι καταχϊρθςθ τριςδιάςτατων εικονικϊν πλθροωοριϊν ςε ωυςικά 

αντικείμενα(Azuma,1997). Τα βιβλία Επ.Ρ., κατά τουσ Lim & Park (2011), είναι βιβλία που επιτρζπουν ςτουσ 

χριςτεσ τουσ τθν ταυτόχρονθ κζαςθ ωυςικϊν και ψθωιακϊν πλθροωοριϊν. Τα βιβλία Επ.Ρ. εντάςςονται 

ςτο ςυνεχζσ ανάμεςα ςτα ωυςικά βιβλία και τα αμιγϊσ εικονικά, παίρνοντασ δφο μορωζσ: τα κλαςικά 

βιβλία Επ.Ρ. (Virtual Augmented Books), όπου τα ζντυπα βιβλία εμπλουτίηονται με ψθωιακά ςτοιχεία και 

είναι θ ςυνθκζςτερθ μορωι και τα βιβλία Μικτισ Ρραγματικότθτασ (Mixed – Reality Books), τα οποία ζχουν 

ωσ βάςθ τον εικονικό κόςμο και ςυνδυάηονται με οριςμζνα ςτοιχεία από τον πραγματικό. Στο εμπόριο 

υπάρχουν διακζςιμα πολλά ελλθνικά και ξενόγλωςςα βιβλία Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ τα οποία ζνασ 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιιςει ςε διδαςκαλίεσ ςτα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, των Μακθματικϊν, τθσ 

Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ, τθσ Γεωγραωίασ κ.ά. Τα βιβλία αυτά είναι ποικίλθσ κεματολογίασ όπωσ τα ηϊα, το 

θλιακό ςφςτθμα, το ελλθνικό αλωάβθτο, θ προπαίδεια κ.ά. Εκτόσ από τα βιβλία Επ.Ρ. που είναι διακζςιμα 
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ςτο εμπόριο ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να εμπλουτίςει και να επαυξιςει τα ιδθ υπάρχοντα ςχολικά 

εγχειρίδια με τριςδιάςτατεσ εικονικζσ και άλλεσ πλθροωορίεσ. Αυτό μπορεί να το κάνει με τισ ειδικζσ 

πλατωόρμεσ δθμιουργίασ υλικοφ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ και χωρίσ τθν ανάγκθ εξειδικευμζνων 

γνϊςεων Ρλθροωορικισ. Υπάρχουν πολλζσ τζτοιεσ, διακζςιμεσ πλατωόρμεσ και μερικζσ από αυτζσ είναι θ 

“ΘP REVEAL”, θ BLIPPAR και θ “LAYAR”.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο επαφξθςθσ ςχολικϊν εγχειρίδιων 

κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν πϊσ δθμιουργείται υλικό επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ με τθν 

πλατωόρμα “BLIPPAR” ειδικά για τα ςχολικά εγχειρίδια. 

 

Αντωνίου Ελζνθ, Καλαντηισ Νίκοσ, Καραμιτρου Γεωργία, Λουτριανάκθ Βάλια, Μακρυδάκθ Κωνςταντίνα, 

Μαρκεςίνθ Μαρςϊ, αυτοποφλου Βαςιλικι  

«Μικροί πολίτεσ… εν δράςει»: αναπτφςςοντασ δθμοκρατικι ςυνείδθςθ ςτθν τάξθ 

Θ Ερευνθτικι Ραιδαγωγικι Ομάδα «Σείριοσ» παρουςιάηει ζνα εργαςτιριο λόγου, ςκζψθσ και δράςθσ. Με 

όχθμα ατομικζσ και ομαδικζσ προκλιςεισ δθμιουργικισ ςκζψθσ και ωανταςίασ, παιχνίδια ρόλων και 

κεατρικζσ τεχνικζσ, ρθτορικζσ δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ επικοινωνίασ οι ςυμμετζχοντεσ κα 

εξερευνιςουν επικοινωνιακζσ και θγετικζσ δεξιότθτεσ, που μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο 

διδαςκαλίασ ςε μακθτζσ όλων των βακμίδων. Ραράλλθλα, κα δοκεί ζμωαςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ και ςτθ ςυνεργαςία, μζςα από τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ. 

 

Βάμβουρα Βαρβάρα, Καρταςίδου Λευκοκζα  

Δθμιουργικότθτα και καινοτομία ςτισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ: Θ περίπτωςθ του Φεςτιβάλ «Θ 

Αντανάκλαςθ τθσ Αναπθρίασ ςτθν Τζχνθ – Reflection of Disability in Art», του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Το άρκρο παρουςιάηει τισ προτεραιότθτεσ και τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα του Φεςτιβάλ «Θ 

Αντανάκλαςθ τθσ Αναπθρίασ ςτθν Τζχνθ – Reflection of Disability in Art», που διοργανϊκθκε τον Δεκζμβριο 

του 2018 από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ (3-10/12/2018). Το Φεςτιβάλ ζχει ωσ όραμα να αποτελζςει 

ζναν νζο κεςμό για τθ ςυνφπαρξθ καλλιτεχνϊν με και χωρίσ αναπθρία και, ζτςι, για τθν κοινωνικι 

ςυμπερίλθψθ και ςυνοχι. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράςεισ από όλεσ τισ τζχνεσ και 

μεταξφ άλλων, κινθματογραωικζσ ταινίεσ, κεατρικζσ και μουςικοχορευτικζσ παραςτάςεισ, εκκζςεισ 

ωωτογραωίασ, γλυπτικισ και ηωγραωικισ. Τα ποςοςτά δε, ςυμμετοχισ κατά τθν πρϊτθ χρονιά τθσ 

διοργάνωςισ του, λαμβάνοντασ υπόψιν τθν περιοριςμζνθ προβολι από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και 

το εξειδικευμζνο κζμα αυτοφ, ιταν υψθλότατα, υπερκαλφπτοντασ τθ χωρθτικότθτα των αικουςϊν. Βάςει 

των παραπάνω, το Φεςτιβάλ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ εξυπθρετεί ωσ πλαίςιο για τθν ανάλυςθ του 

περιεχομζνου και ειδικοφ βάρουσ που αποκτοφν οι όροι τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ωσ ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν προςωορά νζων πολιτιςτικϊν προϊόντων με 

ενιςχυμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Επιπροςκζτωσ, ςυηθτείται θ ςθμαντικότθτα τθσ ςυνεχοφσ 

αξιολόγθςθσ και αντικειμενικισ αποτίμθςθσ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ςτθ βάςθ των επιμζρουσ 

ςτοιχείων που τισ ςυνκζτουν και ςυγκεκριμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, για τθν εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ ι τθσ 

αποτυχίασ αυτϊν. Ζτςι, θ ικανότθτα των διοργανωτϊν να χειρίηεται με τον καταλλθλότερο, κατά 

περίπτωςθ, τρόπο τισ πλθροωορίεσ που λαμβάνει αναδεικνφεται ςε κακοριςτικό παράγοντα για τθ 

βιωςιμότθτα, αυτι κακαυτι, των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 

 

Βενιζρθ Μαρία, Καρζλα Γεωργία  

Με οδθγό μια εικόνα: δθμιουργικζσ διαδρομζσ μζςω εικόνων… 
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Για τθν εικόνα ςυναντάμε ποικιλία οριςμϊν με κοινι ςυνιςταμζνθ τθν ζννοια τθσ αναπαράςταςθσ. Θ εικόνα 

ορίηεται ωσ ομοίωμα τθσ πραγματικότθτασ και  αποτελεί κωδικοποιθμζνθ ςφνκεςθ πλθροωοριϊν με 

επικοινωνιακι λειτουργία. Μπορεί να είναι εςωτερικι ι εξωτερικι κι ζχει ενεργό ρόλο ςτθν παροχι 

πλθροωοριϊν. Είναι αδφνατον όμωσ να παραχκεί μια ακριβισ απομίμθςθ τθσ πραγματικότθτασ, αωοφ θ 

εικόνα είναι μια άλλθ οντότθτα που δεν ταυτίηεται με το πρότυπό τθσ. Ο Roland Barthes κάνει λόγο για τθ 

ςυνδιλωςθ και τθν καταδιλωςθ τθσ εικόνασ. Στο επίπεδο τθσ καταδιλωςθσ βρίςκεται θ αναλογικι εικόνα 

που δε χρειάηεται κϊδικα, αωοφ ζχουμε το ςθμαίνον, δθλαδι το αντικείμενο αναωοράσ, αλλά ζχουμε και 

το ςθμαινόμενο, που ταυτίηεται με τθν περιγραωι τθσ εικόνασ. Στο επίπεδο τθσ ςυνδιλωςθσ ζχουμε τθν 

εικόνα που χρειάηεται κωδικοποίθςθ, αωοφ θ εικόνα και το αντικείμενο αναωοράσ ωζρουν ζνα 

ςθμαινόμενο, ζνα μινυμα. Θ ςυνδιλωςθ ακόμα, ωζρει το ςθμαίνον που είναι όλθ θ καταδιλωςθ, 

ςθμαίνον και ςθμαινόμενο και μασ οδθγεί ςτθ ρθτορικι τθσ εικόνασ και το ςθμαινόμενο που είναι θ 

ιδεολογία τθσ. Θ εικόνα αποτελεί μια καταςκευι που δθμιουργείται από τον δθμιουργό κι ζχει ωσ ςτόχο να 

περάςει κάποιο μινυμα. Αποτελεί ιεραρχθμζνθ και κωδικοποιθμζνθ ςφνκεςθ πλθροωοριϊν με 

επικοινωνιακι λειτουργία. Στόχοσ είναι να μάκει ο παρατθρθτισ να διαβάηει μια εικόνα, να είναι ικανόσ να 

τθν περιγράψει και να μπορεί να αποκωδικοποιιςει τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ. Μια εικόνα πάντα κζλει να 

μασ πει περιςςότερα απ’ αυτά που δείχνει. Ο ερευνθτισ πρζπει να είναι υποψιαςμζνοσ να τθν μελετιςει ςε 

βάκοσ.Στο εργαςτιριο κα πραγματοποιθκοφν δράςεισ ςτθριγμζνεσ ςτθν παρατιρθςθ εικόνων διαωόρων 

κατθγοριϊν, όπωσ για παράδειγμα ωωτογραωιϊν και ζργων τζχνθσ και οι ςυμμετζχοντεσ κα μελετιςουν 

πϊσ αυτζσ μποροφν να ενταχκοφν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και κα προςπακιςουν ν’ αναγνωρίςουν τισ 

διαωορετικζσ λειτουργίεσ των εικόνων και ν’ ανακαλφψουν τα μθνφματα που αυτζσ μεταωζρουν. 

 

Ευαγγζλου Κωνςταντίνα 

Το παιδικό τραγοφδι, μαγικό εργαλείο ςτα χζρια των δαςκάλων 

Ο ςκοπόσ τθσ μουςικισ αγωγισ είναι θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ για αιςκθτικι απόλαυςθ 

κατά τθν ακρόαςθ, εκτζλεςθ και δθμιουργία μουςικισ ωσ μιασ από τισ εκδθλϊςεισ καλλιτεχνικισ ζκωραςθσ 

και δθμιουργικότθτασ του ανκρϊπου. Γενικότερα θ μουςικι αγωγι αποβλζπει ςτθν ευρφτερθ καλλιζργεια 

τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν μζςα από τθν ενεργθτικι ακρόαςθ και τισ 

δραςτθριότθτεσ μουςικισ δθμιουργίασ και εκτζλεςθσ. Με γνϊμονα κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ διακεματικισ 

προςζγγιςθσ, όπωσ π.χ. επικοινωνία, ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ, παράδοςθ, πολιτιςμόσ, ο εκπαιδευτικόσ 

καλείται πζρα από ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ και μεκοδολογικζσ προτάςεισ να αυτοςχεδιάςει και να 

προςαρμόςει τθ διδαςκαλία του ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο ςχολείο, ςτα ενδιαωζροντα, ςτο 

πολιτιςμικό και θλικιακό υπόβακρο, κακϊσ και ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν του. Στο εργαςτιριο αυτό ςτόχοσ 

είναι οι ςυμμετζχοντεσ να εμπλακοφν και να βιϊςουν τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ ενόσ τραγουδιοφ μζςα ςε 

μια ςχολικι τάξθ. Ειδικότερα, οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να βρεκοφν ςτθ κζςθ των μακθτϊν που 

διδάςκουν και να αναπτφξουν μζςω τθσ μουςικισ πνεφμα ςυνεργαςίασ, υπευκυνότθτασ, πεικαρχίασ και 

επικοινωνίασ, ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν κοινωνικοποίθςι τουσ. Επίςθσ, ςτόχοι είναι να αναπτφξουν 

κετικι ςτάςθ προσ τθ μουςικι, να ακοφνε με ςυγκζντρωςθ, να εκωράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ μζςω τθσ 

μουςικισ, να εκτελοφν απλά ρυκμικά ςχιματα με κρουςτά όργανα, να ανακαλοφν παιδικζσ μελωδίεσ που 

είναι καταγεγραμμζνεσ ςτθν ακουςτικι τουσ μνιμθ, να τραγουδοφν ομαδικά διάωορα γνωςτά τραγοφδια 

με τθ ςυνοδεία απλϊν οργάνων και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ δθμιουργίασ ςτίχων που βαςίηονται ςε 

γνωςτζσ μελωδίεσ διαδεδομζνων παιδικϊν τραγουδιϊν. Τζλοσ, κα κλθκοφν μζςω παιχνιδιϊν να 

ανακαλφψουν τρόπουσ ςφνδεςθσ τθσ μουςικισ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτο 

δθμοτικό ςχολείο. 
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Ηεπάτου Χρυςάνκθ, Σαραντοποφλου Ελζνθ  

Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ (1898 – 1956) και θ εποχι του 

Στo εργαςτιριο κα παρουςιαςτεί ωσ καλι πρακτικι το Ρολιτιςτικό Ρρόγραμμα «Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ 

ςιμερα» που υλοποιικθκε το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 από τουσ μακθτζσ του Στ1 τμιματοσ του 1ου 

12/κεςίου Ρειραματικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Μαράςλειο). Μζςω του 

προγράμματοσ επιχειρικθκε θ προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ του 20ου αιϊνα, με όχθμα το ποιθτικό – κυρίωσ – 

ζργο του Μπρεχτ κι ακόμθ ειδικότερα τθσ μελοποιθμζνθσ ποίθςισ του από ςυνκζτεσ τθσ εποχισ του, όπωσ 

ο K.Weil, ο H. Eisler, αλλά και από νεότερουσ  Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ, όπωσ ο Μ. Χατηιδάκισ, ο Κ. Μικροφτςικοσ. 

Στο πλαίςιο του Ρολιτιςτικοφ Ρρογράμματοσ οι μακθτζσ προςζγγιςαν ςε βάκοσ τθ ηωι και το ζργο του 

Μπζρτολτ Μπρεχτ, ςυνδζοντασ τουσ δφο αυτοφσ άξονεσ με τθν Λςτορία των πρϊτων δεκαετιϊν του 20ου 

αιϊνα και τα ςθμαντικότερα καλλιτεχνικά ρεφματα τθσ εποχισ. Ραράλλθλα προςζγγιςαν μελοποιθμζνθ 

ποίθςθ του Μπρεχτ από Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυνκζτεσ. Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθν παρουςίαςθ 

εκδιλωςθσ με τίτλο «Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ και θ εποχι του» τθν 1θ Λουνίου 2014 ςτο Αμωικζατρο του 

Μαράςλειου Διδαςκαλείου. Για τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςυνεργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί: Ελζνθ 

Σαραντοποφλου δαςκάλα, Χρυςάνκθ Ηεπάτου εκπαιδευτικόσ μουςικισ, Μαρία Ηαχαροποφλου 

κεατρολόγοσ, Σοωία Κορςαβίδου κακθγιτρια γερμανικϊν, Δθμιτρθσ Σαρρισ, εικαςτικόσ. Στο εργαςτιριο 

κα αναλυκοφν κζματα που αωοροφν τουσ ςτόχουσ, το κεωρθτικό πλαίςιο και τα αποτελζςματα του 

προγράμματοσ κακϊσ και τθ ςφνδεςι του με τα αναλυτικά προγράμματα των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ 

Μουςικισ και τθσ  Λςτορίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα προςεγγίςουν ειδικότερα με βιωματικό και δθμιουργικό 

τρόπο ποιιματα και λογοτεχνικά κείμενα του Μπρεχτ κακϊσ και τραγοφδια μεταωραςμζνθσ ποίθςισ του 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. κα ακολουκιςει ελεφκερθ ςυηιτθςθ και γόνιμοσ διάλογοσ  βάςει των ερωτθμάτων 

και του προβλθματιςμοφ των ςυμμετεχόντων ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, αλλά και εν γζνει 

το ηιτθμα τθσ διεπιςτθμονικότθτασ, ςτο πλαίςιο ειδικότερα τθσ ςχζςθσ τθσ ποίθςθσ, τθσ μουςικισ και τθσ 

Λςτορίασ ςτο ελλθνικό ςχολείο. 

 

Ηωγράωου Αλεξάνδρα-Τατιανι  

Από τθν πόλθ ζρχομαι και ςτθν κορυωι τραγοφδι: Το τραγοφδι ωσ δίαυλοσ καλλιζργειασ του ςεβαςμοφ 

ςτθν ετερότθτα 

«Θ μουςικι είναι πολφ ςθμαντικι υπόκεςθ για να τθν αωιςουμε ςτουσ μουςικοφσ» (Small, 1983: 306). Με 

τθ ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ - ομιλία – εργαςτιριο θ γνωςτι και αγαπθμζνθ τραγουδοποιόσ των μικρϊν 

και των μεγάλων κ. Τατιάνα Ηωγράωου, 20 χρόνια εκπαιδευτικόσ ςτο Αρςάκειο Νθπιαγωγείο Ψυχικοφ και 

15 χρόνια ςτθ διςκογραωία για παιδιά, ωιλοδοξεί να αναδείξει τθ ςθμαςία του τραγουδιοφ ςτθ 

διαμόρωωςθ αξιϊν ςτα παιδιά προςχολικισ θλικίασ και των πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ, αξιϊν οι 

οποίεσ ςχετίηονται με τθν ομαδικότθτα, τον αλλθλοςεβαςμό και εν τζλει τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ενεργοφ 

πολίτθ του αφριο ςε κζματα ςεβαςμοφ ςτθν ετερότθτα και δθμοκρατία. Με άλλα λόγια, κα προςπακιςει 

να μασ μιλιςει για το πϊσ το τραγοφδι ωσ μζςο διαπολιτιςμικισ ανταλλαγισ μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ, και μζςω αυτισ ςτθ βακιά κατανόθςθ του εαυτοφ μασ και του άλλου. Κα 

επεξεργαςτοφμε ερωτιματα που ςχετίηονται πρωτίςτωσ με τθ διερεφνθςθ του κατά πόςο και ςε τι βακμό θ 

μουςικι και το τραγοφδι ςυνδιαλζγεται με τθ Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και τουσ ςτόχουσ τθσ. Θ εςτίαςθ 

είναι περιςςότερο ςτο να επανεξετάςουμε το τι προςπακοφμε να κάνουμε μζςω τθσ μουςικισ αγωγισ ςτθν 

προςχολικι εκπαίδευςθ και τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ και ποιοι ουςιαςτικά είναι οι ςτόχοι μασ. Το 

βιωματικό αυτό εργαςτιριο, αρχικά με μικρι ομιλία, παραδείγματα ςε power point και πάνω από όλα με 

τραγοφδια που κα δουλζψουμε ηωντανά, ωιλοδοξεί να κζςει τθ μουςικι και το τραγοφδι ςτο κζντρο των 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια του ενεργοφ πολίτθ του τϊρα. Ελάτε να 

τραγουδιςουμε και να ςκεωτοφμε μαηί για τθν «πράξθ» του τραγουδιοφ ςτα μικρά παιδιά! 
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Κάνου Χριςτίνα-Βαλεντίνα  

Το όνειρο του Κρζοντα 

Στο εργαςτιριο αυτό κα γίνει βιωματικι παρουςίαςθ των τεχνικϊν του κεάτρου του καταπιεςμζνου για τθ 

διερεφνθςθ τθσ ςφγκρουςθσ μεταξφ ανκρωπίνων και πολιτειακϊν δικαιωμάτων ζτςι όπωσ εγείρονται ςτθν 

Αντιγόνθ του Σοωοκλι. «Είμαςτε όλοι θκοποιοί …», ζλεγε ο Augusto Boal εμπνευςτισ του Κεάτρου του 

Καταπιεςμζνου (ΚτΚ) και του όρου spectactor προςκαλϊντασ μασ να καταρρίψουμε τισ δυαδικότθτεσ 

θκοποιόσ-κεατισ, καταπιεηόμενοσ-καταπιεςτισ, δρων και δζκτθσ. Το ΚτΚ είναι ζνα ςυμμετοχικό, 

δθμοκρατικό κεατρικό ςφςτθμα, όπου τα κζματα τθσ κεατρικισ πράξθσ αναδφονται από τθν πραγματικι 

ηωι των ςυμμετεχόντων. Κεατζσ και θκοποιοί ζχουν τθν ευκαιρία να δράςουν, να ανιχνεφςουν κοινωνικά 

και πολιτικά προβλιματα, να δοκιμάςουν τρόπουσ να τα επιλφςουν και ςτθ ςυνζχεια να μεταωζρουν ςτθ 

πραγματικι ηωι όςα δοκίμαςαν ςτθ ςκθνι. Το ΚτΚ αναπτφχκθκε όταν ο Augusto Boal προςπάκθςε να 

ενδυναμϊςει τουσ μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ ςτθν περιοχι ςτθ περιοχι τθσ Λατινικισ Αμερικισ που 

μιλοφςαν διαωορετικζσ γλϊςςεσ να αποκτιςουν ωωνι. Οι ςυμμετζχοντεσ κα προςκλθκοφν να δοκιμάςουν 

ειςαγωγικά παιχνίδια κεατρικισ δράςθσ από το «arsenal of Theatre of the Oppressed» κακϊσ και το Κζατρο 

Εικόνα. Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα χρθςιμοποιιςουμε κείμενα από τθν Αντιγόνθ του Σοωοκλι, 

κα διερευνιςουμε όψεισ τθσ καταπίεςθσ, κα δοκιμάςουμε μια πρϊτθ γεφςθ από τισ εναλλακτικζσ 

επίλυςθσ. Γιατί «…το να είςαι πολίτθσ δεν ςθμαίνει ότι ηεισ ςε μια κοινωνία, ςθμαίνει ότι τθν αλλάηεισ». 

(Μποάλ, 2009) 

 

 

Καλποδιμου Καλλιόπθ, Τςάκωνα Αγγελικι                                                                                                      

«Πρνικεσ ζχω και ωτερά ...πάμε ςτα ςφννεωα;»"Κεατρικό εργαςτιρι ςτουσ «Πρνικεσ» του Αριςτοωάνθ 

όμωσ ακόμα υπάρχει 
ο κιτρινολαίμθσ 
το παλιό πουλί 
και τριγυρίηει ανιςυχοσ 
μζςα ςτον κιπο μου 
μαηί με το ωεγγάρι 
Μ. Σαχτοφρθσ, Τα Στίγματα *1962+ 

Με αωορμι τθ νζα ανανεωμζνθ ζκδοςθ (πρωτοκυκλοωόρθςε το 1974) τθσ κωμωδίασ, των Ορνίκων του 

Αριςτοωάνουσ, με τθν εμπλουτιςμζνθ ερμθνευτικά ματιά του πρόςωατα χαμζνου μεγάλου δαςκάλου και 

επιςτιμονα Φάνθ Λ. Κακριδι, ςτο εργαςτιρι κα αςχολθκοφμε με τθν κεατρικι «ανάγνωςθ» και 

επεξεργαςία του αρχαίου κεατρικοφ κειμζνου «Πρνικεσ » του Αριςτοωάνθ από μετάωραςθ, μζςα από 

βιωματικά παιχνίδια όπωσ: Δυναμικζσ εικόνεσ, Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ, όλοσ ςτον Τοίχο, Ραιχνίδι όλων, 

Δθμιουργικι Γραωι, Κερμόμετρο κ.α. και τεχνικζσ δραματικισ τζχνθσ και εκπαιδευτικοφ δράματοσ 

(εξοικείωςθ, ενεργοποίθςθ, ςυνεργαςία, ωανταςία). Στόχοσ μασ είναι θ πολυπριςματικι, πολυαιςκθτθρικι 

και βιωματικι προςζγγιςθ των κεμάτων και νοθμάτων που πραγματεφεται το δραματικό κείμενο αλλά και 

θ ευαιςκθτοποίθςθ πάνω ςε προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ. Επιδίωξι μασ είναι οι 

ςυμμετζχοντεσ (το εργαςτιρι απευκφνεται ςε μακθτζσ και ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ A/βάκμιασ και τθσ 

B/βάκμιασ εκπαίδευςθσ) να ζρκουν ςε επαωι με ολόκλθρο το κείμενο (ολιςτικι προςζγγιςθ), να 
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ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία του ζξω από όρια τοπικά και χρονικά και εν τζλει να αντικρφςουν διαωορετικά 

τθν «εκτενζςτερθ ςωηόμενθ κωμωδία του Αριςτοωάνθ» και μια «από τισ πιο πλοφςιεσ ςε ωανταςτικζσ 

εμπνεφςεισ και υωολογικζσ αρετζσ, αλλά και από τισ πιο κεαματικζσ» μζςα από τθν κεατρικι 

«διδαςκαλία». Ακολουκϊντασ τθν επαγωγικι πορεία μάκθςθσ και τθν ομαδοςυνεργατικι και 

μακθτοκεντρικι μζκοδο, ωσ γόνιμθ μζκοδο πρόςλθψθσ, ωιλοδοξοφμε να ςπάςουμε τισ κατακτθμζνεσ 

ςτερεοτυπικζσ αναγνϊςεισ και να οδθγιςουμε ςτθ άλλθ κζαςθ, ςτθν από - μυκοποίθςθ και τελικά ςτθ 

διαμόρωωςθ μιασ προςωπικισ ςφγχρονθσ εκδοχισ των κωμικϊν Ορνίκων. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα 

επικεντρωκοφμε ςτθν πρακτικι εωαρμογι τεχνικϊν δραματικισ τζχνθσ για τθ διερεφνθςθ των νοθμάτων 

του ζργου (περιεχόμενο), τθ ςκθνικι παρουςίαςθ του (μορωι) και τθ διαχρονικότθτα των κεμάτων που 

κζτει. 

 

Κανάκθ Μαίρθ                                                                                                                                                    

«Ο Σιωθσ λζει…», Δϊςε δφναμθ ςτον λόγο και τθ ςκζψθ ςου! 

Ζνα βιωματικό εργαςτιριο που ζχει ςκοπό να καλλιεργιςει τον προωορικό λόγο και τθν κριτικι ςκζψθ των 

παιδιϊν, να δϊςει τθν ευκαιρία για γόνιμο διάλογο και επικοινωνία, να ενιςχφςει τθν ικανότθτά τουσ να 

εκωράηονται δθμόςια με άνεςθ και τζχνθ και να τουσ κάνει τόςο καλοφσ ομιλθτζσ, όςο και καλοφσ 

ακροατζσ που επεξεργάηονται ςωςτά κάκε πλθροωορία. Τα παιδιά καλοφνται να πάρουν κζςθ για κζματα 

που αντιμετωπίηουν κακθμερινά ςτθ ςχολικι και κοινωνικι τουσ ηωι. Επιχειρθματολογοφν και 

προςπακοφν να πάρουν με το μζροσ τουσ τα υπόλοιπα παιδιά που ςυμμετζχουν ςτο εργαςτιρι. Ακοφγονται 

αντίκετεσ απόψεισ και επιχειριματα, ενϊ οι ςυμμετζχοντεσ αλλάηουν «κζςθ», τόςο κυριολεκτικά 

μετακινοφμενοι ςτο χϊρο, όςο και μεταωορικά υιοκετϊντασ διαωορετικι άποψθ από εκείνθ που αρχικά 

είχαν. Στο τζλοσ του εργαςτθρίου (ολομζλεια) τα παιδιά δίνουν ζμωαςθ ςτισ αξίεσ του διαλόγου και τθσ 

επιχειρθματολογίασ, πχ. Τα λόγια κι όχι θ ωωνι μασ ζχουν δφναμθ! Ο διάλογοσ είναι το μζςο επίλυςθσ των 

διαωορϊν, όχι θ βία. Θ ευχζρεια λόγου είναι το όπλο για να κερδίηουμε ςυμμάχουσ κτλ.  Οι καταςτάςεισ για 

τισ οποίεσ καλοφνται οι μακθτζσ/ςυμμετζχοντεσ να πάρουν κζςθ είναι εμπνευςμζνεσ από το εωθβικό 

μυκιςτόρθμα τθσ Μαίρθσ Κανάκθ «Ο Σιωθσ ψάχνει χϊρο…». Ζνα μυκιςτόρθμα για τθ διαωορετικότθτα και 

τθν αποδοχι. 

 

Κατςαντϊνθσ Κωνςταντίνοσ , Γεωργάκθ Αναςταςία                                                                         

Seikilos: Ψθωιακό Ραιχνίδι για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Οργανολογία 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ παρουςιάηεται το πρωτότυπο ψθωιακό παιχνίδι Seikilos που ειςαγάγει 

τουσ μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν οργανολογία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Μουςικισ. Το 

παιγνίδι ςτθρίηεται ςε αρχαιομουςικολογικζσ πθγζσ που παρζχουν πλθροωορίεσ για τθ δομι των οργάνων 

και τθσ μουςικισ ςτθν Αρχαία Ελλάδα κακϊσ και ςτθν ψθωιακι Μουςειολογία. Το πρωτότυπο ψθωιακό 

παιχνίδι Seikilos, λειτουργεί ςαν ζνα ψθωιακό μουςείο με αναπαραςτάςεισ ανακαταςκευαςμζνων 

μουςικϊν οργάνων και θχθτικά παραδείγματα (πρόγραμμα ΕΜΘΣ, ΕΚΡΑ). Το Seikilos αναπτφχκθκε ςτο 

περιβάλλον τθσ Unreal Engine 4.13 και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν υποςτθρικτικό μζςο ςτθν διδακτικι 

ϊρα τθσ Λςτορίασ τθσ μουςικισ ςτθν Τετάρτθ Δθμοτικοφ για τθν κατανόθςθ των πθγϊν από το ςχολικό 

βιβλίο και τθ ςυςχζτιςθ των μουςικϊν οργάνων με τα μουςειακά εκκζματα. Απϊτεροσ ςτόχοσ αυτοφ του 

παιχνιδιοφ είναι θ προςζγγιςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Μουςικισ ςαν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

πολιτιςμικισ και μουςειακισ μζςω τθσ διδαςκαλίασ των αρχαίων μουςικϊν οργάνων. 

 



 
187 

 

 

Κεωαλάσ Μάνοσ  

Υποβοθκοφμενθ ςυγγραωι λθμμάτων ςτθ Βικιπαίδεια με το ψθωιακό ςυγγραωικό εργαλείο του Σχολείου 

Βικιπαίδειασ 

Δθμιουργία λογαριαςμϊν ςτθ Βικιπαίδεια, ενεργοποίθςθ του ψθωιακοφ ςυγγραωικοφ εργαλείου και 

επίδειξθ ςυγγραωισ λιμματοσ ςτθ Βικιπαίδεια με αυτό. Στο εργαςτιριο κα γίνει ανάπτυξθ δεξιοτιτων με 

τθ χριςθ ορκοπαιδαγωγικισ μεκόδου που κα διδαχκεί επιτόπου, θ οποία επιτρζπει τθ μάκθςθ και ςε 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 

Κόγκου Τηοφλια                                                                                                                                                      

Επιςτιμεσ Διοίκθςθσ-Κζατρο: Αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ ςτουσ νζουσ πολίτεσ 

Το εργαςτιριο ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ του κεάτρου με τισ επιςτιμεσ διοίκθςθσ και τθν από 

κοινοφ ςυμβολι τουσ ςτθ διαμόρωωςθ ενόσ ενεργοφ πολίτθ με δεξιότθτεσ και ομαδικό πνεφμα. Μζςα από 

μια ςειρά βιωματικϊν αςκιςεων που πθγάηουν από το κεατρικό παιχνίδι και τθ διδαςκαλία επιςτθμϊν 

διοίκθςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ανακαλφπτουν τρόπουσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (ςυνεργατικότθτασ, 

δθμιουργικισ/ςυνκετικισ/αναλυτικισ ςκζψθσ, προςωπικισ ζκκεςθσ, διακεςιμότθτασ, εναλλακτικοφ τφπου 

θγεςίασ κ.ά.). Κα πραγματοποιθκοφν ομαδικζσ και ατομικζσ βιωματικζσ αςκιςεισ (εωόςον διευκρινιςτοφν, 

αρχικά, οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ «διαχείριςθσ ζργου», «ενεργοφ πολίτθ», «δεξιότθτεσ» κλπ): 1. Οι 

ςυμμετζχοντεσ κακοδθγοφνται ςτθν ςυντονιςμζνθ πραγματοποίθςθ μικρϊν κινιςεων ςτον χϊρο. Θ άςκθςθ 

εξελίςςεται με ςτόχο τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ χωρίσ κακοδιγθςθ των εμψυχωτϊν ςτο τζλοσ. 

Εμπνευςμζνθ από αςκιςεισ τθσ κεατρικισ ομάδασ Complicite. 2. Ανά ομάδα 4-5 ατόμων, ορίηεται ζνασ 

ςκθνοκζτθσ που επιλζγει τρεισ εικόνεσ. Του ηθτείται να δθμιουργιςει ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ 

μια μικρι performance. Ρόςο εφκολο είναι να μεταωζρουμε τισ ιδζεσ μασ και ταυτόχρονα να κατευκφνουμε 

άλλουσ; Τι μορωι θγεςίασ αςκοφμε; 3. Ανά ομάδα 10 ατόμων και με τθ χριςθ μιασ μπάλασ και ενόσ 

καλακιοφ, ηθτείται από κακεμία να βάλει καλάκι, ανταλλάςςοντασ πάςεσ ςτον αζρα ενϊ υπάρχουν 

διάωοροι περιοριςμοί. Θ άςκθςθ αναδεικνφει τθν ομαδικότθτα, τον ςυντονιςμό, τθ διακεςιμότθτα τθσ 

ομάδασ και του κακζνα ξεχωριςτά. Εμπνευςμζνθ από αςκιςεισ τθσ Complicite. 4. Ατομικόσ αυτοςχεδιαςμόσ 

με ςτόχο τθν πϊλθςθ ενόσ τυχαίου αντικειμζνου. Στόχοσ θ ενεργοποίθςθ, επιχειρθματολογία, προςωπικι 

ζκκεςθ, διακεςιμότθτα κλπ. 5. Ραιχνίδι ρόλων 4-5 ατόμων με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Οι ςυμμετζχοντεσ διαχωρίηουν ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ, επιχειρθματολογοφν ςτθν αναηιτθςθ μίασ 

βιϊςιμισ λφςθσ. Επιδιϊκονται θ κατανόθςθ του τρόπου διαπραγμάτευςθσ και επιχειρθματολογίασ που 

αναπτφχκθκε από τον κακζνα. Σε τι βακμό είναι διακζςιμοσ να υποχωριςει ι όχι και πόςο ικανόσ είναι να 

εντοπίςει τισ πραγματικζσ ανάγκεσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου; Ρϊσ κα διαχειριςτεί τισ διαωορετικζσ ιδζεσ 

αλλά και τουσ υπόλοιπουσ “ςυνεργάτεσ” του; 

 

Κοτρζτςου Σταματία, Καοφκθ Μαρία, Κεοωανίδου Εφθ,  

Κεοδωρίδου Ρολφτιμθ, Μουρελάτου Ηαχαροφλα 

Ανεμόεντα ωρονιματα: Από τθν Αντιγόνθ ςτθν Κιουρί 

Είναι γνωςτό ότι οι εικαςτικζσ τζχνεσ αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και 

βαςικό παράγοντα τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Θ επαωι με τθν τζχνθ βοθκάει τουσ μακθτζσ να 

αναπτφςςονται ολόπλευρα, να αποκτιςουν ευαιςκθςία,  κριτικι ςκζψθ και δθμιουργικότθτα.  Τo 
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προτεινόμενο εργαςτιριο είναι μια πρόταςθ ενόσ διακεματικοφ – διεπιςτθμονικοφ μακιματοσ ςτο πλαίςιο 

τθσ καινοτομίασ «οι τζχνεσ ςτθν εκπαίδευςθ» και αωορά τα γνωςτικά αντικείμενα Χθμεία, Βιολογία, Αρχαία 

Ελλθνικι Λογοτεχνία, “Αντιγόνθ” ςε ςυνδυαςμό με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Μελετϊνται οι παράλλθλοι βίοι 

τθσ Αντιγόνθσ, τθσ ομϊνυμθσ θρωίδασ τθσ τραγωδίασ του Σοωοκλι και τθσ Μαρί Κιουρί κακϊσ και των 

αξιϊν που προζβαλαν ςτθν εποχι τουσ, αλλά και ςιμερα. Ζτςι, το προτεινόμενο εργαςτιριο κα προςωζρει 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ/ ι κακθγθτζσ τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ενεργά, να αποκτιςουν 

γνϊςεισ, να εκπαιδευτοφν ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ χριςιμεσ ςτθν προςωπικι 

και ςτθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ.  Συγκεκριμζνα, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο με αωορμι τισ 

χριςεισ και τισ εωαρμογζσ τριϊν χθμικϊν ςτοιχείων του περιοδικοφ πίνακα ι παραγϊγων αυτϊν, του 

αηϊτου, του ραδίου και του ωωςωόρου εκωράηονται μζςω τθσ τζχνθσ και δθμιουργοφν μάςκεσ και 

ψθωιδωτά. Αναλφουν τουσ ςυμβολιςμοφσ του ζργου «Αντιγόνθ» και τον παιδαγωγικό του ρόλο ςε 

ςυςχετιςμό με τθ δράςθ τθσ Μ. Κιουρί απζναντι ςτθ ηωι, τθν επιςτιμθ, τον κάνατο και τθν ανκρωπότθτα 

και διερευνοφν τθν άποψθ αν θ Μαρί Κιουρί, που ανακάλυψε τθ ραδιενζργεια, μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 

θ «Σφγχρονθ Αντιγόνθ». Τζλοσ, καλοφνται να ςυςχετίςουν τα βαςικά πρόςωπα τθσ τραγωδίασ του Σοωοκλι, 

τθν Αντιγόνθ, τον Αίμονα, τον Ρολυνείκθ, τον Κρζοντα και τθ «Σφγχρονθ Αντιγόνθ», τθν Μαρί Κιουρί, με τα 

χθμικά ςτοιχεία ωωςωόρο, άηωτο και ράδιο και να εκωραςτοφν καλλιτεχνικά καταςκευάηοντασ μάςκεσ και 

ψθωιδωτά με ανακυκλϊςιμα υλικά. Το ςτοίχθμα είναι να αποδϊςουν ζνα πονεμζνο-κλιμμζνο γζλιο, τθν 

κοςμογονικι ςφγκρουςθ εξουςίασ- ατόμου, το πρόςωπο τθσ εξουςίασ, τον ωόβο και τζλοσ τθ μοίρα του 

ανκρϊπου που είναι ανίςχυρθ μπροςτά ςτο κάνατο. 

 

Κοφκασ Δθμιτριοσ, Λαμπρογεϊργου Μαγδαλθνι 

Ρρο-γφμναςθ ςτθ θτορικι Τζχνθ και Δθμιουργικι Γραωι: Ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο μιασ άλλθσ εποχισ 

και θ ςφγχρονθ εωαρμογι του 

Το εργαςτιριο περιλαμβάνει ειςαγωγι ςτα προγυμνάςματα, δθλαδι ςτισ ρθτορικζσ αςκιςεισ ςφνκεςθσ 

λόγου, γραπτοφ και προωορικοφ, που χρθςιμοποιοφνταν και ςτισ τρεισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

αρχαιότθτα ιδθ από τθν ελλθνιςτικι εποχι. Κα γίνει ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ειδϊν των 

προγυμναςμάτων και αντιπροςωπευτικϊν παραδειγμάτων από τθν εωαρμογι τουσ ςτθ νζα ελλθνικι 

γλϊςςα. Επίςθσ, κα μασ απαςχολιςει το πϊσ μποροφν αυτζσ οι αςκιςεισ να βοθκιςουν τον ςφγχρονο 

μακθτι τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να βελτιϊςει τον γραπτό λόγο μζςω τθσ 

δθμιουργικισ γραωισ, να αναπτφξει τον προωορικό  λόγο (ζκωραςθ και επιχειρθματολογία), κακϊσ και να 

καλλιεργιςει δθμοκρατικι ςυνείδθςθ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα δθμιουργιςουν τα δικά τουσ προγυμνάςματα 

με αωορμι κζματα τθσ επικαιρότθτασ και άλλα που κα προτείνουν οι ίδιοι. 

 

Κωςτανάκθ Κυριακι 

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των δίγλωςςων μακθτϊν. Θ αξιοποίθςθ των προγραμμάτων 

KAHOOT και PADLET ςτθ διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

Το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο ςκοπό ζχει να παρουςιάςει μια πρόταςθ αξιολόγθςθσ δίγλωςςων μακθτϊν 

ςτα γλωςςικά μακιματα. Για το ςκοπό αυτό παρουςιάηονται δφο προγράμματα που περιζχουν εργαλεία 

Web2.0, διατίκενται δωρεάν και ςτόχο ζχουν τθν ευκυγράμμιςθ τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ με τθν 

ψθωιακι εποχι. Το πρϊτο πρόγραμμα ονομάηεται Kahoot και μζςα από τθν αξιοποίθςι του παρουςιάηεται 

ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν πριν και μετά από κάκε διδακτικι 

ενότθτα με τον οποίο επιδιϊκεται να ενιςχυκεί ο ςυναγωνιςμόσ μζςα ςτθν τάξθ αλλά και να μειωκεί θ 

αρνθτικι ψυχολογικι διάςταςθ των τυπικϊν αξιολογιςεων που πλιττουν τθν αυτοπεποίκθςθ των 

μακθτϊν. Στθ ςυνζχεια του εργαςτθρίου παρουςιάηονται εωαρμογζσ αυτοφ του προγράμματοσ που ζχουν 
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πραγματοποιθκεί ςε ςχολικό περιβάλλον, ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ, ςτα μακιματα τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Το δεφτερο πρόγραμμα ονομάηεται Padlet και εξυπθρετεί κυρίωσ τθν περιγραωικι 

αξιολόγθςθ των μακθτϊν. Με τθ χριςθ του παρόντοσ προγράμματοσ οι μακθτζσ μποροφν να 

δθμιουργιςουν τα δικά τουσ portfolio κατα τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, παρουςιάηοντασ τισ 

ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ και διακεματικζσ εργαςίεσ που ζχουν πραγματοποιιςει. Θ ςυγκεκριμζνθ 

διδακτικι πρόταςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ ανατροωοδότθςθσ του μακθτι τόςο από τουσ 

ςυμμακθτζσ του όςο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, δθμιουργϊντασ ζνα ςυνεργατικό κλίμα και 

ενιςχφοντασ τθ ςθμαςία τθσ προςπάκειασ, του ενδιαωζροντοσ και τθσ ςυμμετοχισ του μακθτι κατα τθ 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. Τζλοσ παρουςιάηονται παραδείγματα  portfolio μακθτϊν αλλά και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν από τον εκπαιδευτικό ςτα πλαίςια μιασ ολιςτικισ βακμολόγθςθσ. Στο 

τζλοσ του εργαςτθρίου παρουςιάηονται προτάςεισ ςχετικά με τθν ζνταξθ και χριςθ αυτϊν των 

τεχνολογικϊν εργαλείων και ςε άλλα ςχολικά μακιματα. 

 

Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνα, Δάλλα Χριςτίνα, Βαλαι Αικατερίνθ 

Ζνασ γεωγραωικόσ περίπατοσ ςτουσ μφκουσ και τισ ιςτορίεσ τθσ Ελλάδασ 

Άραγε πόςεσ ιςτορίεσ μπορεί να κρφβονται ςε ζνα μόνο μζροσ; Και πϊσ μποροφν αυτζσ να αποτελζςουν 

αωόρμθςθ, ζτςι ϊςτε να γνωριςτοφμε καλφτερα με τον Ρολιτιςμό μασ; Ξεκινϊντασ ζναν περίπατο ςτα δικά 

μασ αγαπθμζνα μζρθ και ςτισ προςωπικζσ μασ αναμνιςεισ ςε διαδρομζσ που ζγιναν κάπου ςτθν Ελλάδα, 

κα καταλιξουμε ςτθ χαρτογράωθςθ ενόσ δομθμζνου μακιματοσ Λςτορίασ και Γεωγραωίασ. Πλα αυτά κα 

οδθγιςουν ςε ζνα δθμιουργικό μονοπάτι κατανόθςθσ του Ρολιτιςμοφ μασ. Ζχοντασ ςαν βαςικι πυξίδα 

αυτοφ του περιπάτου τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και εκπαιδευτικοφ δράματοσ κα εςτιάςουμε ςτισ 

ιςτορίεσ και τουσ μφκουσ που ζχουν να μασ αωθγθκοφν οι τόποι αυτοί. Από τθν Κριτθ ζωσ και τθ Κράκθ κα 

επιλζξουμε ςε ομάδεσ ςθμαντικά γεγονότα και μυκοπλαςίεσ που ςταδιακά κα ςυνκζςουν το πλαίςιο ενόσ 

αβίαςτα κεατρικοφ δρϊμενου. Μζςα από αυτό το βιωματικό εργαςτιρι κα εντοπίςουμε τθν ποικιλία 

ερεκιςμάτων, που μπορεί να αξιοποιιςει ζνασ εκπαιδευτικόσ ςτθ διδαςκαλία, μετατρζποντασ δφο 

μακιματα που ωαντάηουν ανιαρά και κουραςτικά ςε ζνα απροςδόκθτα ευωάνταςτο ταξίδι. 

 

Λαλιϊτου Ευςτακία, Τρίγκα Νάγια  

Θ ρθτορικι τζχνθ ςτθν τάξθ και ςτον όμιλο 

Το εργαςτιριο κα επικεντρωκεί ςτθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και των επικοινωνιακϊν 

δεξιοτιτων των μακθτϊν, τόςο ςτθ ςχολικι τάξθ όςο και ςτο πλαίςιο ενόσ ομίλου ρθτορικισ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ κα ζρκουν ςε επαωι με μια ποικιλία βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ αποτελοφν και 

αντικείμενο των ςυναντιςεων τθσ ετιςιασ θτορικισ Ομάδασ Εκπαιδευτικϊν, που ςυντονίηει θ Ελλθνικι 

Ζνωςθ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ θτορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ: παιχνίδια ομαδικότθτασ και επικοινωνίασ, 

αωιγθςθσ, κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ, ρθτορικά αγωνίςματα, τεχνικζσ παραγωγισ ιδεϊν κ.ά. Μακθτζσ 

Γυμναςίου και Λυκείου κα παρουςιάςουν ρθτορικά αγωνίςματα και κα προτρζψουν τουσ ςυμμετζχοντεσ 

να πειραματιςτοφν με εναλλακτικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ ποικίλων εννοιϊν και ενοτιτων. 

 

Λάμπρου Χρυςαωία, οδοςκζνουσ Μιχαλάκθσ  

Ανακυκλοπαίηουμε! 

Από τθν αρχαιότθτα ζχει τονιςτεί θ αξία του παιχνιδιοφ ωσ μζςου εκπαίδευςθσ, διαπαιδαγϊγθςθσ και 

αυτοαγωγισ. Το παιχνίδι ςε όλεσ του τισ μορωζσ, παιχνίδι-αντικείμενο, ατομικό, ομαδικό, πνευματικό, 
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ςυμβολικό, καλλιεργεί δεξιότθτεσ, αςκεί το ςϊμα και το πνεφμα και αναπτφςςει τθ ςυντροωικότθτα, τθ 

δθμιουργικότθτα και τθ ωανταςία. Στο παρόν βιωματικό εργαςτιριο, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ παίηουν 

μακαίνοντασ και μακαίνουν παίηοντασ. Με αωετθρία το παιχνίδι, ςυνδυάηοντασ βιωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και παιγνιϊδεισ καταςκευζσ με κακθμερινά υλικά-απορρίμματα, προςεγγίηουν το 

περιβαλλοντικό ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων και προτείνουν εναλλακτικζσ χριςεισ τουσ, 

καταςκευάηοντασ παιχνίδια. Το εργαςτιριο ολοκλθρϊνεται με τθ δθμιουργία ενόσ Λοφνα Ραρκ με 

παιχνίδια από ανακυκλϊςιμα υλικά, που ζχει καταςκευαςτεί ςτο παρελκόν από παιδιά του δθμοτικοφ και 

ζχει παρουςιαςτεί ςε ςχολεία. Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

όλων των ειδικοτιτων, κακϊσ εξακτινϊνεται διακεματικά ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Αξιοποιεί τθν 

ομαδοςυνεργατικι και τθν ανακαλυπτικι μζκοδο και το πείραμα, κζτει προβλθματιςμοφσ, αναδεικνφει τισ 

προςωπικζσ απόψεισ, μζςω τθσ δθμιουργικισ εμπλοκισ όλων των μακθτϊν/τριϊν, ενεργοποιεί τθ 

ωανταςία και καλλιεργεί τθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ. Ρροςωζρεται για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ 

Σχολείου, αλλά και για το Νθπιαγωγείο, με κατάλλθλθ επιλογι των δραςτθριοτιτων και των καταςκευϊν 

και προςαρμογι του βακμοφ δυςκολίασ τουσ. Ανάλογα με τα ενδιαωζροντα των μακθτϊν/τριϊν, κα 

μποροφςε να απευκυνκεί και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ραράλλθλα είναι δυνατι θ ζνταξι του ςτα 

Καινοτόμα Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Ρεριβαλλοντικϊν ι/και Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων. 

 

Λάμπρου Χρυςαωία, Φϊκου Λωάννα 

Πταν θ αωιγθςθ λαϊκϊν παραμυκιϊν και το κουκλοκζατρο ςυναντοφν τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

Ροιοσ κρίκοσ ςυνδζει τθν αωιγθςθ μιασ ιςτορίασ με τθν τζχνθ τθσ κοφκλασ; Τι κοινό ζχει το κουκλοκζατρο 

με τθν αειωορία; Μια κοφκλα καταςκευαςμζνθ από ανακυκλϊςιμα υλικά ξετυλίγει το κουβάρι του λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ, αωθγείται τθν ιςτορία τθσ και αποκαλφπτει τα μυςτικά τθσ: υλικά, τεχνικζσ καταςκευισ και 

εμψφχωςθ. Μζςα από κεατρικζσ και εικαςτικζσ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και τεχνικζσ ανακαλυπτικισ 

μάκθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν προςωπικι καλλιτεχνικι δθμιουργία, οι επιμορωοφμενοι/εσ ειςάγονται 

ςτθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ για το περιβάλλον και τθν αειωορία και τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ. 

Ευαιςκθτοποιοφνται ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ των απορριμμάτων, εργάηονται με ανακυκλϊςιμα υλικά, 

δθμιουργοφν, παίηουν και εκωράηονται και μεταωζρουν τθν εμπειρία τουσ ωσ διδακτικι πρακτικι ςτθ 

ςχολικι τάξθ. Το εργαςτιριο απευκφνεται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

όλων των ειδικοτιτων, εωόςον διατρζχει διακεματικά γνωςτικά αντικείμενα όπωσ: Γλϊςςα, Λογοτεχνία, 

Μακθματικά, Λςτορία, Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Κεατρικι Αγωγι, Μουςικι, Εικαςτικά. Επιπλζον μπορεί να 

αξιοποιθκεί ωσ Καινοτόμο Ρρόγραμμα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Ρολιτιςτικό ι Ρεριβαλλοντικό ι να τα 

ςυνδυάςει. Μζροσ του εργαςτθρίου υλοποιικθκε ςε επιμορωωτικι θμερίδα για εκπαιδευτικοφσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγϊν, δαςκάλων και ειδικοτιτων) τθσ ΡΕΕΚΡΕ (Ρανελλινια Ζνωςθ 

Εκπαιδευτικϊν Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ) Αττικισ τον Δεκζμβριο του 2014, με κζμα: «Το παραμφκι 

ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ». 

 

Μάμαλθ Εφθ                                                                                                                                                            

Θ δθμιουργικι ςκζψθ εντόσ δραματικισ ςυνκικθσ: Μία παράμετροσ για τθν καλλιζργεια του ρθτορικοφ 

πάκουσ ςτον δθμόςιο λόγο 

Στο εργαςτιρι αυτό ςυντίκενται δφο πολιτιςτικζσ παράμετροι τθσ εκπαίδευςθσ: το κζατρο με τισ τεχνικζσ 

του και θ ρθτορικι πρακτικι. Εκκινϊντασ από τεχνικζσ του κεάτρου ϊςτε δια μζςου τθσ ςωματικότθτασ να 

επζλκει παιγνιϊδθσ διάκεςθ και ςυγκινθςιακι ανακίνθςθ επιςτρατεφονται προςεγγίςεισ που εμπίπτουν 

ςτο πεδίο τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Επιδιωκόμενθ κατάλθξθ του εργαςτθρίου είναι θ ρθτορικι παραγωγι 

εκτόσ δραματικοφ πλαιςίου με τθ μορωι τοποκζτθςθσ (ολιγόλεπτθσ ομιλίασ ςε ακροατιριο, αυτό τθσ 
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ομάδασ) πάνω ςτο κζμα που κα ζχει προκφψει ωσ ηιτθμα προσ διερεφνθςθ κατά τθ διάρκεια του 

εργαςτθρίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, αωοφ γίνουν ςτθν αρχι αιςκθςιοκινθτικά, εκωραςτικά παιχνίδια για 

ενεργοποίθςθ τθσ ομάδασ ςτθ ςυνζχεια κα ειςαχκοφν οριςμζνα γράμματα από τθ λζξθ «ςυναίςκθμα». Με 

δθμιουργικι προςζγγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν με βάςθ τθ μορωι του κάκε γράμματοσ να 

αποδϊςουν κίνθςθ, ςυναίςκθμα, χαρακτιρα και ρόλο εντόσ μυκοπλαςτικοφ πλαιςίου που κα επινοιςουν 

με τθ βοικεια τθσ εμψυχϊτριασ (δθμιουργικότθτα, ωανταςία). Φςτερα με τθ βοικεια τεχνικϊν του 

δράματοσ κα διερευνθκεί ζνα κζμα – πρόβλθμα που κα προκφψει από τθν ιςτορία και τθ κζςθ που πιραν 

τα γράμματα –χαρακτιρεσ ωσ προσ αυτό. Στο τζλοσ του εργαςτθρίου θ εμψυχϊτρια κα αποπλαιςιϊςει το 

ηιτθμα που προζκυψε από το δραματικό και μυκοπλαςτικό του πλαίςιο και, αωοφ το διατυπϊςει 

ολοκλθρωμζνα ωσ προβλθματικι, κα ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν μία ολιγόλεπτθ 

ομιλία ςχετικά με αυτό παίρνοντασ μία κζςθ. Το εργαςτιρι αυτό ςυνιςτά μία πρόταςθ εωαρμογισ ςτο 

πλαίςιο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, θ οποία ςυνενϊνει δθμιουργικά δραςτθριότθτεσ από ζνα πρόγραμμα 

καλλιζργειασ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ με τεχνικζσ του δράματοσ ϊςτε δια μζςου του ςϊματοσ και 

του ςυναιςκιματοσ να καλλιεργείται ο λόγοσ. Θ βιωματικότθτα αποτελεί μία ςυνκικθ εμπλουτιςμοφ τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ και απαραίτθτθ παράμετροσ ςτθν παιδεία τθσ ψθωιακισ εποχισ. Απϊτεροσ ςτόχοσ 

του εργαςτθρίου είναι θ άςκθςθ των ςυμμετεχόντων μζςω τθσ δραματικισ ςυνκικθσ ςτθ ςυγκινθςιακι 

απεφκυνςθ (θτορικό Ράκοσ) προσ το ακροατιριό τουσ.   

 

Μπεχλιβάνθσ Κοδωρισ  

Σχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ ζνα διδακτικό πλαίςιο με κζμα τισ βοθκθτικζσ τεχνολογίεσ ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Θ ειςαγωγι ςτοιχείων καινοτομίασ ςυνιςτά πλζον γνϊμονα ποιότθτασ για ζνα επιτυχθμζνο μακθςιακό 

περιβάλλον. Θ φπαρξθ πλθκϊρασ διδακτικοφ υλικοφ προςανατολιςμζνου ςτθν απλοφςτευςθ τθσ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ ζχει επιτρζψει τθν άρτια ενςωμάτωςθ του προγραμματιςμοφ και τθσ ρομποτικισ ςτθν 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Το ζδαωοσ είναι πρόςωορο ϊςτε θ εξοικείωςθ των μακθτϊν 

με τθν καινοτομία να ςυνδυαςτεί γόνιμα με τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ πάνω ςε κοινωνικά ηθτιματα, όπωσ 

θ αναπθρία, κζματα που κα τουσ αωοροφν ωσ ενεργοφσ πολίτεσ.  Θ επαωι με τθν αναπθρία ωσ μακθςιακόσ 

ςτόχοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί πλιρθσ χωρίσ μια εμπεριςτατωμζνθ παρουςίαςθ των βοθκθτικϊν 

τεχνολογιϊν. Οι βοθκθτικζσ τεχνολογίεσ διαμορωϊνουν τθν αλλθλεπίδραςθ των ΑμεΑ με τον κοινωνικό 

περίγυρο και τισ υλικζσ υποδομζσ. Συνιςτοφν ζμπρακτθ διαςωάλιςθ του δικαιϊματοσ των ΑμεΑ ςτθν 

αξιοπρεπι διαβίωςθ, και ςυνεπϊσ θ κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τουσ είναι καίρια ςτθν ολιςτικι 

προςζγγιςθ τθσ αναπθρίασ. Ραράλλθλα, οι υωιςτάμενεσ πλατωόρμεσ ανάπτυξθσ ςχεδιαςμζνεσ για χριςθ 

ςε ςχολεία (Arduino, RaspberryPi κτλ) προςωζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να υλοποιιςουν δικζσ 

τουσ βοθκθτικζσ τεχνολογίεσ ςτο πλαίςιο μίασ ερευνθτικισ εργαςίασ ι ενόσ ομίλου ρομποτικισ. Το 

βιωματικό εργαςτιριο κα εςτιάςει ςτισ μεκόδουσ ςχεδιαςμοφ και πραγματοποίθςθσ ενόσ project 

βοθκθτικϊν τεχνολογιϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αρχικά κα πραγματοποιθκεί μία ςφντομθ 

ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ αναπθρίασ και τθσ προςβαςιμότθτασ, τισ προςεγγίςεισ τθσ αναπθρίασ και πϊσ 

αυτζσ κακοδθγοφν τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν τεχνολογιϊν. Κα παρουςιαςτεί ωσ case study υπάρχων 

κφκλοσ μακθμάτων που ζγινε δεκτόσ ςτο πρόγραμμα Mozilla Open Leaders, θ διδαςκαλία του ςε τάξθ 

μακθτϊν 1θσ Γυμναςίου ςτο πλαίςιο του ομίλου ρομποτικισ του ΡΡΓΡΑΜΑΚ και τα πορίςματα που 

εξιχκθςαν από αυτιν. Κατόπιν κα ςυηθτθκεί ο προγραμματιςμόσ μακθμάτων πάνω ςτισ βοθκθτικζσ 

τεχνολογίεσ με αναηιτθςθ πλθροωοριϊν ςτθ βιβλιογραωία αλλά και ςτο άμεςο ανκρϊπινο περιβάλλον τθσ 

ςχολικισ μονάδασ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν να ςχεδιάςουν ζνα μάκθμα βαςιςμζνοι ςτον 

προαναωερόμενο κφκλο μακθμάτων. Το εργαςτιριο κα κλείςει με διάλογο πάνω ςτθν καλλιζργεια τθσ 

κουλτοφρασ του αρωγοφ ςτουσ μακθτζσ. 
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Νινιοφ Τηζνυ 

Τα 6 ςκεπτόμενα καπζλα του Edward De Bono (Six thinking hats by Edward De Bono) ωσ εκπαιδευτικι 

μζκοδοσ 

Μια από τισ πάγιεσ κζςεισ του De Bono είναι θ αμωιςβιτθςι του απζναντι ςτον παραδοςιακό τρόπο 

ςκζψθσ, όπωσ αυτόσ εκωράηεται ςτθ διαλεκτικι του Αριςτοτζλθ, του Ρλάτωνα και του Σωκράτθ. Εξαιτίασ 

του ότι ο ςφγχρονοσ κόςμοσ διαρκϊσ μεταβάλλεται, το άτομο ζχει  ανάγκθ να εξαςκεί και να καλλιεργεί τθν 

κριτικι και δθμιουργικι του κζςθ, προκειμζνου να βρίςκει λφςεισ ςτουσ προβλθματιςμοφσ του και να είναι 

ςε κζςθ να εξετάηει ζνα κζμα ολόπλευρα. Ζτςι, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, δθμιοφργθςε τθ 

ςτρατθγικι των Ζξι καπζλων ςκζψθσ, θ οποία κα μποροφςε να αποτελζςει και μια πρϊτθ μορωι business 

plan. Ωσ εκπαιδευτικι μζκοδοσ, ενιςχφει τθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθ ςωαιρικι κατανόθςθ 

κοινωνικϊν και πολιτικϊν κεμάτων. Επιπλζον, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ παράλλθλθσ ςκζψθσ αλλά και ςτθν 

καλλιζργεια τθσ ςυλλογιςτικισ ςκζψθσ, κάτι που απαιτείται για τουσ αγϊνεσ τθσ αντιλογίασ ι για τθ 

διαμόρωωςθ ενόσ λόγου πεικοφσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εν λόγω τεχνικι αναωζρεται ςτα εξισ ζξι καπζλα, 

κακζνα από τα οποία προςεγγίηει το υπό ςυηιτθςθ κζμα από διαωορετικι οπτικι γωνία, δίνοντασ άλλθ 

κατεφκυνςθ ςτθ ςκζψθ: Το λευκό καπζλο ςκζψθσ εςτιάηει ςτα διακζςιμα για το  κζμα ςτοιχεία. 

Αναωζρεται ςε ιςτορικά γεγονότα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ. Το κόκκινο καπζλο 

ςκζψθσ αποτελεί τθν ευκαιρία του ομιλθτι να εκωράςει τα ςυναιςκιματα που του δθμιουργεί το κζμα, να 

μιλιςει διαιςκθτικά και ενςτικτωδϊσ. Το κίτρινο καπζλο ςκζψθσ ςυμβολίηει τθ κετικι λογικι και τθν 

αιςιοδοξία αναλφοντασ όλα τα οωζλθ μιασ επιλογισ. Το μαφρο καπζλο ςκζψθσ ςτθρίηεται πάντα ςτθ λογικι 

και ςτοχεφει ςτο να διαωωτιςτοφν όλεσ οι δυςκολίεσ ι τα μειονεκτιματα μιασ επιλογισ. Το πράςινο καπζλο 

ςκζψθσ ςυμβολίηει τθ δθμιουργικότθτα και παρουςιάηει εναλλακτικζσ λφςεισ, νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ και 

δράςθσ, νζεσ ιδζεσ, τροποποίθςθ προθγοφμενων προτάςεων. Το μπλε καπζλο ςκζψθσ χρθςιμοποιείται, για 

να διευκφνει τθ διαδικαςία ςκζψθσ. Στο εργαςτιριο κα διερευνθκοφν ποικίλοι τρόποι αξιοποίθςθσ τθσ 

παραπάνω μεκόδου ςτθν εκπαιδευτικθ διαδικαςία.  

 

Ραπαδοποφλου Ακαναςία-Μαρία 

Θ Δθμιουργικι Γραωι μζςα από τα μάτια των παιδιϊν 

Ζνα εργαςτιρι διαωορετικό από όλα τα άλλα. Τθ ςκυτάλθ τθν παίρνουν τα παιδιά. Στθ μαγικι διαδρομι 

του παιχνιδιοφ και των λζξεων, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραωισ και τζλοσ τθσ δθμιουργίασ μικρϊν ιςτοριϊν 

καλοφμε τουσ μικροφσ μασ ωίλουσ να γίνουν δθμιουργοί μζςα από τθ ςυγγραωι και να νιϊςουν χαρά και 

ικανοποίθςθ. Το εργαςτιριο ζχει ωσ ςτόχο να καλλιεργιςουν τα παιδιά τθ δθμιουργικότθτά τουσ, να 

αναπτφξουν τθ ωανταςία τουσ και να αγαπιςουν τθ γραωι. Με καινοτόμεσ παιδαγωγικζσ τεχνικζσ ,τα 

παιδιά ζρχονται ςε επαωι με τθ ςυγγραωι και οδθγοφνται ςτθ ωιλαναγνωςία. Σκοπόσ του εργαςτθρίου 

είναι μζςα από τθ βιωματικι και δθμιουργικι γραωι να γίνουν και δθμιουργικοί αναγνϊςτεσ. Οι μικρζσ 

ιςτορίεσ που δθμιουργοφν ωσ ομάδα αλλά και ατομικά ενιςχφουν τθν αυτοπεποίκθςθ, τθν κριτικι τουσ 

ςκζψθ και τθν αγάπθ τουσ για τθ γραωι. 

 

Ραπαϊωάννου Ταξιαρχοφλα, Ραπαποςτόλου Κατερίνα, Δενεηάκθ Λιάνα, Νότου Γεωργία 

Μια μουςοφδα «Δϊρο» ηωισ ςε βαςίλεια γεμάτα ςυναιςκιματα… Χίλιεσ ιςτορίεσ 

Οι Ραραμυκοκάρτεσ Δθμιουργικισ Αωιγθςθσ, το παιγνιϊδεσ υλικό που ζχουν δθμιουργιςει θ 

εικονογράωοσ- ςυγγραωζασ Λιάνα Δενεηάκθ, δείχνουν ςτα παιδιά τον τρόπο να επινοοφν δικζσ τουσ 
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αωθγιςεισ με εργαλεία τα επτά βαςικά ςτοιχεία μιασ ωανταςτικισ ιςτορίασ όπωσ τα ορίηει ο Βλαντιμίρ 

Ρροπ , ςε ςυνδιαςμό με «το Δϊρο», τθν πρϊτθ αυτοβιογραωία ςκφλου με τθ δφναμθ του Μαγικοφ 

εαλιςμοφ, που ζγραψε θ εκπαιδευτικόσ, δθμιουργόσ Ηω.Ε.Σ. (Ηωοωιλικζσ Ενθμερϊςεισ Σχολείων) και 

ςυγγραωζασ Κατερίνα Ραπαποςτόλου και με τθ - ζνα βιβλίο- εγχειρίδιο, τθσ Ραπαϊωάννου Ταξιαρχοφλασ, 

παιδαγωγόσ προςχολικισ θλικίασ- ςυγγραωζασ , για πρϊτθ ωορά ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ ςε ζνα 

εργαςτιριο . Με εργαλεία «Το Δϊρο», τθν πρϊτθ αυτοβιογραωία ςκφλου με τθ δφναμθ του μαγικοφ 

ρεαλιςμοφ, τισ Ραραμυκοκάρτεσ και τισ τεχνικεσ προςζγγιςθσ άγνωςτου ηϊου, κα αποκαλφψουν ςτα 

παιδιά, το μυςτικό του πϊσ να ωτιάξουν μια ιςτορία… που δε μοιάηει με καμία. Μια ιςτορία γεμάτθ 

μουςοφδεσ και αγάπθ για τθ ηωι. Κα ακολουκιςει κεατρικό παιχνίδι, χορόσ και τραγοφδι. Μια διαδραςτικι 

αωιγθςθ ενόσ παραμυκιοφ που δεν ζχει ακόμα… γεννθκεί και πολλζσ πολλζσ εκπλιξεισ. Τα βιωματικά 

εργαςτιρια όπου μζςα από βιωματικζσ δράςεισ και παιχνίδια κα γίνουμε όλοι ηωντανοί ιρωεσ 

παραμυκιϊν, χρθςιμοποιϊντασ τθ δφναμθ του προωορικοφ λόγου, τθσ μυκοπλαςίασ, τθσ ςωματικισ 

ζκωραςθσ μα και τθσ μιμικισ.!! 

Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό το βιωματικό εργαςτιριο τα παιδιά: 

• Κατανοοφν πωσ θ ωανταςία είναι διαωορετικι για τον κακζνα από εμάσ 

• «Διαβάηουν» τισ εικόνεσ  

• Χρθςιμοποιοφν τισ πλθροωορίεσ ϊςτε να αποωαςίςουν για τθν πλοκι και τθν εξζλιξθ τθσ  ιςτορίασ τουσ 

• Ανταλλάςςουν απόψεισ, ςυηθτοφν, ενκαρρφνονται να εκωραςτοφν ελεφκερα 

• Συνεργάηονται και παρουςιάηουν τισ ιδζεσ τουσ 

• Επινοοφν λφςεισ ςτα προβλιματα του ιρωα 

• Αναγνωρίηουν και περιγράωουν τα ςυναιςκιματα των θρϊων 

• Ρερνοφν από τον προωορικό ςτον γραπτό λόγο, του οποίου τθ λειτουργία αντιλαμβάνονται βακφτερα και 

κατόπιν ςτθ ηωγραωικι απεικόνιςθ/αναπαράςταςθ τθσ ιςτορίασ τουσ. 

 

Ραπανικολάου Ακθνά 
Λςτορικόσ λόγοσ και εικαςτικι αωιγθςθ 

 
Το μάκθμα τθσ ιςτορίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, μάκθμα ςυγχρονικισ και διαχρονικισ 
προςζγγιςθσ άλλων πολιτιςμϊν, μπορεί να αποκτιςει μεγαλφτερο ενδιαωζρον για τουσ μακθτζσ αν δοκεί 
ζμωαςθ ςτθν αιςκθτοποίθςθ και τθν οπτικοποίθςθ του περιεχομζνου του. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του 
ςτόχου προτείνεται θ διδαςκαλία του μακιματοσ μζςα από εικαςτικζσ πθγζσ. Στόχοσ του προτεινόμενου 
εργαςτθρίου είναι: 
α) να παρουςιάςει τα παιδαγωγικά οωζλθ που αποκομίηουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ όταν θ γνϊςθ 
προςεγγίηεται μζςα από εικόνεσ (ςυμμετοχι, ενδιαωζρον, καλλιζργεια οπτικοφ γραμματιςμοφ, εξοικείωςθ 
με τισ τζχνεσ, καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ, εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ κζαςθσ).  
β) να προτείνει τθν διδαςκαλία ιςτορικϊν ενοτιτων μζςα από εικαςτικά ζργα. Τα ζργα αυτά, τα οποία 
άλλωςτε αποτελοφν ιςτορικζσ πθγζσ -πρωτογενείσ και δευτερογενείσ- μποροφν να είναι ςφγχρονα των 
ιςτορικϊν γεγονότων ι μεταγενζςτερα. Οι εικαςτικζσ αυτζσ μαρτυρίεσ είτε μασ πλθροωοροφν για ςτοιχεία 
του υλικοφ βίου των ανκρϊπων είτε για ιδεολογικζσ ςτάςεισ είτε για τθν ανάγκθ των ςφγχρονων 
καλλιτεχνϊν να ςυνομιλοφν με τθν ιςτορία.  
Ρροκειμζνου να ωανεί θ δυνατότθτα εωαρμογισ των δφο παραπάνω διδακτικϊν δυνατοτιτων κα 
ςυηθτθκεί διεξοδικά ζνα παράδειγμα διδακτικισ προςζγγιςθσ όπου γίνεται προςπάκεια θ ιςτορικι 
αωιγθςθ να αναδειχκεί μζςα από τισ εικαςτικζσ αωθγιςεισ. 
Κζμα: Κακολικοί και προτεςτάντεσ ςτθν Ευρϊπθ του 16ου αι. (Μεταρρφκμιςθ-Αντιμεταρρφκμιςθ). Θ 
ενότθτα επιλζχκθκε λόγω τθσ δυνατότθτασ που δίνεται να γίνει λόγοσ για τθ κρθςκευτικι ετερότθτα, για τισ 
ςυνζπειεσ του κρθςκευτικοφ ωανατιςμοφ και για τθν καλλιζργεια του κρθςκευτικοφ μίςουσ λόγω εκνικϊν 
και πολιτικϊν ςυμωερόντων. Επίςθσ, το πλοφςιο εικαςτικό εικονιςτικό υλικό προςωζρεται για διδακτικι 
αξιοποίθςθ. Στο εργαςτιριο κα παρουςιαςτεί ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ, θ υλοποίθςθ και θ διεξαγωγι 
μιασ διδαςκαλίασ βαςιςμζνθσ ςε εικονιςτικό υλικό, τα προςδοκϊμενα αποτζλεςμα και κα υπάρχει χρόνοσ 
για ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ χριςθσ των τεχνϊν ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ. Εκτόσ από τθν 
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προβολι του αρχείου power point με το εικονιςτικό υλικό και τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ, κα παρουςιαςτεί 
ο ωάκελοσ με το υλικό που δίνεται ςτουσ μακθτζσ (πλαςτικοποιθμζνα ωφλλα εργαςίασ Α3, αναπαραγωγζσ 
των ζργων τζχνθσ και ωφλλα δραςτθριοτιτων). 
 
 
 

Ραυλίδου Χρυςάνκθ, Ράλλα Ανδριάνα                                                                                                                            
O Διαδραςτικόσ πίνακασ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Γνωριμία με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του  

και δθμιουργία δραςτθριοτιτων με το λογιςμικό Smart Notebook 
 

Πλο και περιςςότεροι άνκρωποι γίνονται μζλθ τθσ παγκόςμιασ ψθωιακισ κοινότθτασ, απολαμβάνουν τισ 
ςυνεχϊσ εξελιςςόμενεσ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν και τισ αξιοποιοφν ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ 
δραςτθριότθτάσ τουσ, μία εκ των οποίων είναι και θ εκπαίδευςθ. Θ παρουςία των νζων τεχνολογιϊν ςτθ 
ςχολικι πραγματικότθτα ζχει κορυωωκεί τα τελευταία χρόνια, βρίςκοντασ εωαρμογι ςε πλθκϊρα 
διδακτικϊν που αωοροφν όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανάδειξθ των 
εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων των διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ είναι ο διαδραςτικόσ πίνακασ 
(Interactive Whiteboard, IWB), ζχει οδθγιςει πολλά ςχολεία παγκοςμίωσ ςτθν αγορά και αξιοποίθςι τουσ. 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι μια οκόνθσ αωισ που ςυνδυάηει τθν απλότθτα και λειτουργικότθτα ενόσ 
ςυμβατικοφ πίνακα με τισ δυνατότθτεσ ενόσ υπολογιςτι. Θ προςτικζμενθ αξία του αωορά τθ λειτουργία 
του παράλλθλα και ωσ εργαλείο παρουςιάςεων αλλά και ωσ εργαλείο ενίςχυςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Το 
λογιςμικό Smart Notebook διακζτει ζτοιμο εκπαιδευτικό υλικό με τθ μορωι προτφπου, το οποίο  ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να επεξεργαςτεί. Σχεδιαςμζνο ειδικά για εκπαιδευτικι χριςθ το εν λόγω υλικό 
μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ του εκάςτοτε μακιματοσ, αποτελϊντασ ςυνάμα και μζςο για τθν 
παραγωγι διαδραςτικϊν δραςτθριοτιτων. Επιπλζον, θ δυνατότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μζςω τθσ αωισ 
κακιςτά τον διαδραςτικό πίνακα ζνα ελκυςτικό εργαλείο που μπορεί να πυροδοτιςει τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ζνα μακθςιακό περιβάλλον διάδραςθσ. Το παρόν βιωματικό εργαςτιριο ζχει 
ςκοπό να παρουςιάςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του διαδραςτικοφ πίνακα και να προτείνει τρόπουσ 
διδακτικισ αξιοποίθςισ του. Στο εργαςτιριο κα γίνει μια γνωριμία με το περιβάλλον εργαςίασ του 
λογιςμικοφ που ςυνοδεφει τον διαδραςτικό πίνακα και τθ χριςθ του. Καταλθκτικι δραςτθριότθτα κα είναι 
θ δθμιουργία απλϊν εωαρμογϊν από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
  
 

Ρετροκοκκίνου Κατερίνα, Μπλζτςου Αγγελικι 
 Κι αν ιμουν εγϊ ςτθν Γαλλικι Επανάςταςθ; 

 
Με αυτό το εργαςτιριο προτείνουμε μία βιωματικι διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ μζςω τεχνικϊν 
του εκπαιδευτικοφ δράματοσ. Θ δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία εγκαταλείπεται και δάςκαλοσ και μακθτζσ 
γίνονται ςυνοδοιπόροι ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ. Οι μακθτζσ γίνονται μικροί ιςτορικοί μελετϊντασ 
πθγζσ, μακαίνουν να δουλεφουν ομαδοςυνεργατικά, ενϊ ταυτόχρονα μζςα από ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ καλοφνται να βιϊςουν, να εμβακφνουν ι να προβλθματιςτοφν πάνω ςε μεγάλα ιςτορικά 
γεγονότα. Μζςα από τθ διαδικαςία οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν μια πιο ενεργθτικι ςτάςθ απζναντι ςτο 
μάκθμα, ενιςχφουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, μακαίνουν να ςυνεργάηονται ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ. Εν 
ολίγοισ, μακαίνουν βιωματικά απαλλαςςόμενοι από τθν αγωνία του ςωςτοφ ι του λάκουσ. Απευκφνεται ςε 
εν ενεργεία ι εν δυνάμει εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Το εργαςτιριο 
χωρίηεται ςε 3 μζρθ και αωορά ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ςχολικοφ βιβλίου τθσ Λςτορίασ γϋ γυμναςίου. 
Ο χρόνοσ εωαρμογισ του είναι 2 διδακτικζσ ϊρεσ δθλαδι περίπου 90ϋ. Το 1ο μζροσ, θ αωόρμθςθ και θ 
προετοιμαςία, περιλαμβάνει παιχνίδια ενεργοποίθςθσ και προετοιμαςίασ και τθν τεχνικι τθσ ιδεοκφελλασ 
με αωορμι ηωγραωικό πίνακα. Το 2ο μζροσ, θ δραματικι ανάπτυξθ και επεξεργαςία, περιλαμβάνει τον 
χωριςμό των ςυμμετεχόντων ςε ομάδεσ μζςω παιχνιδιοφ, τθν προετοιμαςία – ςφςκεψθ των ομάδων μζςω 
πθγϊν και εποπτικοφ υλικοφ και τθν παρουςίαςθ ι τθν επαναπροςζγγιςθ με τισ τεχνικζσ ανακριτικι 
καρζκλα, δάςκαλοσ ςε ρόλο, παγωμζνεσ εικόνεσ, κζατρο ωόρουμ, το γλυπτό που ηωντανεφει. Το 3ο μζροσ, 
θ ςφνοψθ και θ αξιολόγθςθ, περιλαμβάνει χαλάρωςθ και εκτόνωςθ, τθν αξιολόγθςθ μζςω τθν γραωισ ςε 
ρόλο και το κλείςιμο του εργαςτθρίου. 
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Ρζτρου Λία  

Τεχνικζσ Animation χωρίσ κάμερα 
 
Θ πρόταςθ που ακολουκεί αωορά πραγματοποίθςθ εργαςτθρίου δθμιουργίασ animation χωρίσ camera. Τα 
πρϊτα καρτοφν βαςίηονται ςτα κόμικ των εωθμερίδων και με τθν ανακάλυψθ τθσ μανιβζλασ μποροφν πια 
να ωωτογραωθκοφν καρζ καρζ χωριςτά. Σκιτςογράωοι όπωσ ο Stuart Blackton εωαρμόηουν τθ χριςθ τθσ 
τεχνικισ για τθν παραγωγι των πρϊτων animation και ακολουκοφν οι Winsor McCay, Émile Cohl, Walt 
Disney, Segundo de Chomon και πολλοί άλλοι. “Το animation κάνει εμωανι εξαρχισ τθν τεχνθτι του 
υπόςταςθ. Είτε μζςω των εικόνων είτε μζςω τθσ κίνθςθσ, το animation δθμιουγεί, χωρίσ να το κρφβει, μια 
τεχνθτι, υποκειμενικι πραγματικότθτα” γράωει ο Γιϊργοσ Σθωιανόσ ςτο “Animation   Το Κινοφμενο Σχζδιο” 
του Γιάννθ Βαςιλειάδθ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1985. Και ςυνεχίηει ο Γιάννθσ Βαςιλειάδθσ ςτο ίδιο 
βιβλίο “..Mζςα ςτισ καλζσ τζχνεσ το animation είναι μια αυτόνομθ 8θ τζχνθ”. Θ βαςικι τουσ διαωορά είναι 
θ ςχζςθ τουσ με τθν απόδοςθ τθσ κίνθςθσ, όπου το animation δεν αςχολείται με τθν αλθκινι κίνθςθ αλλά 
με τθν καταςκευαςμζνθ από τον δθμιουργό με χριςθ διαωορετικϊν τεχνικϊν. Κατά τθ διάρκεια των 
πρϊτων 20 λεπτϊν του εργαςτθρίου κα γίνει μια παρουςίαςθ διαωορετικϊν τεχνικϊν animation χωρίσ 
κάμερα, με χριςθ H/Y και προβολζα, όπωσ το Φενακιςτοςκόπιο (phenakistoscope), το Φιλοςκόπιο 
(flipbook), το Ηωοτρόπιο (zoetrope), το Καυματρόπιο (thaumatrope), το Ρραξινοςκόπιο (praxinoscope), θ 
Μαγικι Λυχνία και άλλεσ ςυςκευζσ οι οποίεσ ιταν οι πρϊτεσ απόπειρεσ κινοφμενθσ εικόνασ που 
προθγικθκαν ιςτορικά του κινθματογράωου. Στθ ςυνζχεια κα γίνει αναωορά ςτθ χριςθ του ςεναρίου και 
story board. Τα υπόλοιπα 40 λεπτά οι ςυμμετζχοντεσ κα δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ ατομικό 
Καυματρόπιο ι / και Φιλοςκόπιο βαςιςμζνοι ςε ζνα δικό τουσ ςενάριο και storyboard. Τα τελευταία 5 
λεπτά κα γίνει μια μικρι παρουςίαςθ των ζργων ςτθν ομάδα. 
  
 
 

Ρολίτθ Βιβι 
Ρροςεγγίςεισ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτα εγχειρίδια Compass- Compasito 

 
«Κάκε άτομο και κάκε όργανο τθσ κοινωνίασ κα πρζπει μζςω… τθσ διδαςκαλίασ και τθσ παιδείασ να 
καταβάλει κάκε προςπάκεια για να αναπτυχκεί ο ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν» 
(Ρροοίμιο τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948). Θ Οικουμενικι Διακιρυξθ 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΑΔ) αναγνωρίηει ότι ςκοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
είναι να δθμιουργθκεί ζνασ πολιτιςμόσ, βαςιςμζνοσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Αναγνωρίηοντασ τθ 
ςθμαςία που ζχει το να ζρκουν τα μικρότερα παιδιά ςε επαωι με τθν εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, ο τομζασ νεολαίασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, εξζδωςε τα εγχειρίδια Compass και 
Compasito. Οι δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ ςτο Compass είναι ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να απευκφνονται ςε 
ποικίλουσ τφπουσ μάκθςθσ και ςε διαωορετικά είδθ νοθμοςφνθσ και να διδάςκουν τόςο ν γνωςτικό, όςο 
και ςτον ςυναιςκθματικό τομζα. Οι βαςικζσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 
Compass, θ ςυνεργατικι μάκθςθ, θ ςυμμετοχι και θ μάκθςθ μζςω τθσ εμπειρίασ, ςυγκεντρϊνονται ςτισ 
δραςτθριότθτεσ και προκφπτουν ςυηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ ςυνζχιςθσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί μία 
διαδικαςία που: α) ξεκινά από τισ απόψεισ και τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων β) ενκαρρφνει τουσ νζουσ 
να ςυμμετζχουν και να ςυνειςωζρουν ςε ςυηθτιςεισ και γ) υποςτθρίηει τουσ νζουσ να μετουςιϊςουν αυτό 
που ζμακαν ςε απλζσ, αλλά αποτελεςματικζσ δράςεισ. Το Compasito είναι κατάλλθλο ιδίωσ για παιδιά 
θλικίασ από 7 ζωσ 13 ετϊν και, όπωσ ωαίνεται και από το όνομα, βαςίηεται ςτισ προςεγγίςεισ και τθ 
μεκοδολογία του Compass. Οι δραςτθριότθτεσ του Compasito είναι ςυχνά απλοφςτερεσ, ενζχουν 
περιςςότερο το ςτοιχείο του παιχνιδιοφ και κακϊσ είναι ςυντομότερεσ, είναι δυνθτικά ευκολότερα 
προςαρμόςιμεσ ςε ςχολικό περιβάλλον. Στόχοσ του προτεινόμενου βιωματικοφ εργαςτθρίου είναι α)μια 
ςφντομθ παρουςίαςθ (P/P) των εγχειριδίων Compass και Compasito β) βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ από τισ 
προτεινόμενεσ των εγχειριδίων, προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί να τισ αναπαράγουν ςτθν 
τάξθ ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ ΕΑΔ. 
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Σταμάτθ Μαρίνα  

Δθμιουργία Ελκυςτικϊν Ραρουςιάςεων με το Microsoft -PowerPoint: Καλζσ Ρρακτικζσ & Χριςιμεσ 
Συμβουλζσ 

 
Θ προετοιμαςία για οποιαδιποτε ηωντανι παρουςίαςθ προχποκζτει ςφμπλευςθ ικανοτιτων του ομιλθτισ 
αωοφ είναι ο κειμενογράωοσ, ο θκοποιόσ, ο ςκθνοκζτθσ και ο ερευνθτισ. Τα οπτικά βοθκιματα είναι μια 
ςπουδαία βοικεια εάν εμπεριζχουν μια καλι ιδζα εκτελεςμζνθ με ςαωινεια και δωρικότθτα. Μόνο τότε 
είναι ικανά να βελτιϊςουν τθν επικοινωνία για ζνα ςυγκεκριμζνο ακροατιριο, τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι 
και περίςταςθ. 
Οι παρουςιάςεισ που επιτελοφν τον ςκοπό για τον οποίο γίνονται με επιτυχία, είναι ςθμαντικζσ για τθ 
διδαςκαλία, τθν κατάρτιςθ, τισ διαλζξεισ, και γενικότερα για ομιλίεσ ςε ομάδεσ ανκρϊπων. Ο κακζνασ 
μπορεί να κάνει μια καλι παρουςίαςθ, αρκεί να προετοιμαςτεί ςωςτά. Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να 
δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να βελτιϊςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθ δθμιουργία ελκυςτικϊν 
παρουςιάςεων με τθ χριςθ του λογιςμικοφ «Microsoft - PowerPoint». Μζςω τθσ εμπλοκισ τουσ ςε 
ευεργετικζσ δραςτθριότθτεσ - διαδικαςίεσ μάκθςθσ κα οδθγθκοφν ςτθν απόκτθςι τθσ γνϊςθσ.  
 
 

Ταμίςογλου Χρφςα, Καμπζρθ Μαρία, Κρομμφδασ Γιάννθσ,  
Ραωίλα Άννα-Μαρία, Ραππά Κατερίνα, Ταςοφλθ Μαρία-Βαςιλικι 

Τολμάσ να διαωωνείσ! 
 
Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, ποικίλα επίκαιρα κζματα κακϊσ και γεγονότα του παρελκόντοσ, θ χριςθ τουσ και 
θ ερμθνεία τουσ ςυνιςτοφν ζνα πεδίο ςωοδρϊν πολλζσ ωορζσ ςυγκροφςεων και αντιπαρακζςεων που 
εγείρουν ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ ανταποκρίςεισ ςτουσ εμπλεκόμενουσ και προκαλοφν διχαςμοφσ και 
κοινωνικζσ διαιρζςεισ. Ο εμωφλιοσ, θ αντίςταςθ, θ ομοωυλοωιλία, το προςωυγικό, θ εκμετάλλευςθ των 
ηϊων αποτελοφν κάποια παραδείγματα για τα οποία ςθμειϊνονται ζντονεσ αντιπαρακζςεισ και αντικζςεισ 
με διαχρονικι ιςχφ ςε κοινωνικό, πολιτικό και ανκρωπιςτικό επίπεδο. Στο πλαίςιο τθσ ςχολικισ πράξθσ, θ 
διδαςκαλία των ςυγκρουςιακϊν αυτϊν ηθτθμάτων ςυναντά ζντονθ αντίςταςθ, ςκεπτικιςμό και 
αμωιςβιτθςθ από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ενϊ θ ςφγχρονθ βιβλιογραωία τονίηει τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθ 
διδαςκαλία ωσ επιβεβλθμζνθσ και ςθμαντικισ. Το παρόν εργαςτιριο ζχοντασ ςτον πυρινα του το 
ςυγκρουςιακό ηιτθμα τθσ κατάργθςθσ του εορταςμοφ τθσ επετείου του Ρολυτεχνείου προςπακεί να 
μυιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ διαχείριςθσ ενόσ ςυγκρουςιακοφ ηθτιματοσ 
μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. Με βάςθ το μοντζλο των Rogers & Rogers (2003) «Structured Academic 
Controversy-Δομθμζνθ Ακαδθμαϊκι Αντιπαράκεςθ», οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να εμπλακοφν ςε ζνα 
διάλογο διαωωνίασ, να εξετάςουν όλεσ τισ πτυχζσ του ηθτιματοσ και να οδθγθκοφν ςε μία ςφγκλιςθ 
απόψεων.  
 

 
 

Τρφωων Μαίρθ, Κονταξι Κατερίνα, Μπουγάτςου Μαρία, Φϊτου Κατερίνα 
 Τζχνθ & Ραιδικό Βιβλίο: Μεγάλοι Ηωγράωοι για Μικροφσ Αναγνϊςτεσ 

 
Για κάκε ζναν «Τζχνθ» ςθμαίνει κάτι διαωορετικό. Είναι ζνα παράκυρο ανοιχτό για όλουσ ςτθν ομορωιά τθσ 
ηωισ, ζνα καταωφγιο ςτισ δφςκολεσ ϊρεσ, μια ευκαιρία να ξεχαςτοφμε, να απολαφςουμε, να δοφμε μζςα 
μασ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ παιδαγωγικό μζςο μάκθςθσ, όπου επιλεγμζνα αντικείμενα τζχνθσ 
(πίνακεσ ηωγραωικισ- κλαςικισ ι μοντζρνασ τζχνθσ, γλυπτά, κεραμικά κλπ.) βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ 
να μιλιςουν ςτα παιδιά για ποικίλα κζματα. Μακθςιακά, βοθκοφν το παιδί να εμπλουτίςει τον κόςμο των 
παραςτάςεϊν του, να εξοικειωκεί με νζεσ ορολογίεσ, να γνωρίςει και να κατανοιςει τθν ιςτορικότθτα, να 
μάκει να διαμορωϊνει προςωπικά και αντικειμενικά κριτιρια. Θ τζχνθ ςτο ςχολείο μπορεί να ωτάςει με μία 
διαωορετικι προςζγγιςθ πιο ανοιχτι και κοντά ςτισ γνϊςεισ των μακθτϊν προκειμζνου να δθμιουργθκοφν 
νζεσ ευκαιρίεσ για να τθν κατανοιςουν ωσ κάτι που πραγματικά ζχει ςθμαςία ςτθ ηωι τουσ και ζχει ςχζςθ 
με τθν παροφςα και τθ μελλοντικι τουσ δράςθ. Ζνασ καλόσ τρόποσ να προςεγγίςουμε τθν τζχνθ ςτθ ςχολικι 
τάξθ αποτελοφν τα παιδικά εικονογραωθμζνα βιβλία που μιλοφν γι’ αυτι. Μζςα από τισ ιςτορίεσ που 
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παρουςιάηονται ςτα βιβλία, ξετυλίγονται με ζναν εφλθπτο τρόπο οι ηωζσ διάςθμων ηωγράωων ενϊ 
παράλλθλα δίνονται πολλά κίνθτρα για διαωορετικοφσ τρόπουσ επεξεργαςίασ τουσ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Κα πραγματοποιθκοφν εργαςτιρια βαςιςμζνα ςτουσ ηωγράωουσ Ανρί Ματίσ, ενζ 
Μαγκρίτ και Γιαγιόι Κουςάμα.Κλείνοντασ, κα λζγαμε πωσ τα παιδιά που μεγαλϊνουν ςε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα πλοφςια ςε καλλιτεχνικά ερεκίςματα μακαίνουν να ζχουν πίςτθ ςτον ξεχωριςτό εαυτό τουσ 
και να αγαποφν τον πολιτιςμό και ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. 
Εργαςτιρια:  
Ανρί Ματίσ 
Ο κιποσ του Ματίσ (Κολλάη) 
Mobile με τα ωφλλα του Ματίσ 
 
ενζ Μαγκρίτ 
Γίνε εςφ ο Μαγκρίτ (Μεταμωιζςεισ) 
Ραράξενεσ Βροχζσ ( Ρίνακασ Golconda) 
Ραιχνίδια με πίνακεσ :memory, ντόμινο, παηλ 
 
Γιαγιόι Κουςάμα 
Δωμάτιο εξάλειψθσ 
Ραιχνίδια memory, οι κολοκφκεσ τθσ Γιαγιόι 
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Με τθν Τποςτιριξθ  

τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα 

Με τθν Τποςτιριξθ  

του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων 

 

Χορθγοί 
 

 
ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ Α.Ε. ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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Tόμοσ Περιλιψεων 

 


