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Elizabeth A. Poe 
Διαβάζοντας λογοτεχνία στην τάξη: η εκφραστική ανάγνωση ως μέρος της σχολικής 

καθημερινής ζωής 
 
Η ανάγνωση της λογοτεχνίας είναι μια διαδικασία ενεργητική και συνιστά κλειδί που 
ανοίγει τις πόρτες της αντίληψής μας. Ο συγγραφέας, με φαντασία και λόγο, εκφράζει 
ατομικές ψυχικές καταστάσεις και βιώματα αλλά και κοινωνικούς προβληματισμούς. 
Έτσι, μέσα από τη μυθοπλασία, διευρύνεται η συνείδηση του αναγνώστη. Κατά τον 
Βρετανό καθηγητή λογοτεχνίας Jeremy Hawthorn, η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 
μας βοηθά να «διευρύνουμε τις φαντασιακές μας ικανότητες και εμπειρίες κι έτσι 
βελτιώνουμε την ικανότητά μας να δρούμε μέσα στον κόσμο». Βέβαια, για να φτάσουμε 
εκεί, πρέπει πρώτα να αναπτύξουμε τη δεξιότητα της ανάγνωσης.Συχνά διαβάζει κανείς 
ένα κείμενο τυπικά, ομοιόμορφα, ουδέτερα, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο. Αυτή η 
ανάγνωση είναι μια απλή μεταφορά του ήχου των λέξεων που είναι τυπωμένες στο χαρτί 
και η φωνή του αναγνώστη είναι ένα απλό μηχανικό μέσο, για να ακουστούν οι λέξεις. Η 
σημασία της εκφραστικής, ερμηνευτικής ανάγνωσης (Oral Interpretation), η ανάπτυξη και 
βελτίωση των μέσων και τεχνικών για την επιτυχημένη απόδοση του κειμένου είναι 
μερικοί από τους στόχους που ευνοούν την κατανόηση του κειμένου. 
 
 

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου 
Το Σχολείο που Βιώνουμε και το Σχολείο που Διεκδικούμε 

 
Το σχολείο είναι ένας θεσμός της κοινωνίας. Ως κοινωνικός θεσμός έχει αποστολή να 
συμβάλει στη ρύθμιση και την επίλυση των αναγκών της κοινωνίας. Επομένως, έχει 
συγκεκριμένη δομή και σκοπούς, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον μαθητή και την 
κοινωνία. Τα δύο βασικά ερωτήματα που κυριαρχούν στην εισήγηση αναδεικνύονται 
μέσα από τον τίτλο της και είναι τα ακόλουθα: Τι σχολείο βιώνουμε και τι σχολείο 
διεκδικούμε; Σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν και άλλα που συνδέονται 
άμεσα μαζί τους, όπως: Τι θέλουμε να προσφέρει ένα σχολείο στους μαθητές και την 
κοινωνία; Tι είδους πολίτη θέλει η πολιτεία και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία; Tι είδους 
αγωγή και μάθηση προσφέρει το σχολείο; Με ποια μορφή πραγματοποιεί τους σκοπούς 
του; Δίνει βάρος στις ανάγκες του μαθητή και της κοινωνίας, και με ποιον τρόπο γίνεται 
αυτό; Μήπως παραμελεί βασικές ανάγκες του ενός ή του άλλου;Με την έννοια αυτήν, 
λοιπόν, με τη συγκεκριμένη εισήγηση, αρχικά και σε συνοπτική μορφή, θα προσεγγιστεί η 
θεσμική αποστολή του σχολείου και θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που 
αφορούν το «καλό» και «αποτελεσματικό» σχολείο από άποψη παιδαγωγική και 
κοινωνική. Ακολούθως και αξιοποιώντας τις σχετικές έρευνες, θα αναδειχθούν τα 
χαρακτηριστικά και, ειδικότερα, τα προβλήματα του σημερινού ελληνικού σχολείου, 
όπως αυτά καταγράφονται στην εκπαιδευτική πράξη,καθώςκαι οι παράγοντες που 
εμπλέκονται και προσδιορίζουν τη λειτουργία και την πορεία του. Η ολοκλήρωση της 
εισήγησης περιλαμβάνει παιδαγωγικές απαντήσεις για τη μορφή του σχολείου που 
διεκδικούμε. 
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Ευαγγελία Γαλανάκη 
Αέναο υπόγειο ρεύμα: Ο εκπαιδευτικός στην ψυχαναλυτικά φωτισμένη Παιδαγωγική 

 
Ο στόχος της ομιλίας αυτής είναι να παρουσιάσει μερικές σημαντικές παιδαγωγικές 
διαστάσεις της λογοτεχνίας. Με βάση θεωρητικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η σχέση παιδαγωγικής και λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία 
αξιοποιείται για την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου και ειδικότερα για την καλλιέργεια των 
ηθικών αξιών και της ενσυναίσθησης, για τη διαμόρφωση γνωστικών σχημάτων που 
ενσωματώνουν την κατανόηση της κοινωνικής εμπειρίας και για την προαγωγή 
μεταγνωστικών στρατηγικών που προάγουν την ηθική συλλογιστική. Ένας άλλος χώρος 
είναι η χρήση της λογοτεχνίας για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
Συζητούνται θέματα όπως η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η άσκηση στη 
φαντασία και η πρόγνωση, η καλλιέργεια του χιούμορ, αλλά και η βίωση της θλίψης, καθώς 
και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.Η λογοτεχνία μπορεί ακόμη να προάγει την 
κριτική σκέψη. Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης, η απόκτηση πολιτισμικής γνώσης, η 
μεταγνωστική ικανότητα, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η άσκηση στην ανάλυση, 
σύνθεση, σύγκριση, αξιολόγηση των ιδεών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων είναι 
επιμέρους όψεις της σχέσης λογοτεχνίας-κριτικής σκέψης.Ισχυρό εργαλείο για την 
προαγωγή της κατανόησης του εαυτού και των άλλων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
είναι η λογοτεχνία. Η επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να ενισχύσει την επίγνωση 
των διαπολιτισμικών διαφορών, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, τον 
περιορισμό των προκαταλήψεων και του φανατισμού, την ενίσχυση της φυλετικής 
ταυτότητας και της υπερηφάνειας, την κατανόηση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. 
Συναφώς, οι σελίδες ενός καλού λογοτεχνικού έργου παρέχουν ευκαιρίες για να εντοπίσει ο 
αναγνώστης τις ιδιότητες του καλού πολίτη: αξίες, θεσμοί, δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
κυρώσεις και ποινές, ενεργός δράση και υπευθυνότητα. Το πώς περιγράφονται ο ρόλος και 
οι σχέσεις των φύλων μέσα στα λογοτεχνικά βιβλία συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
γενικότερης αντίληψης για τα φύλα. Παρέχονται ευκαιρίες για τη συνειδητοποίηση των 
στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων για τα φύλα, για τον περιορισμό τους και την 
προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων.Τελικά, ο στοχασμός και η περισυλλογή που απαιτεί η 
ανάγνωση της λογοτεχνίας συμβάλλει αποφασιστικά στην ωριμότητα του ανθρώπου. Για 
όλες τις παραπάνω παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας δίνονται παραδείγματα 
ποικίλων μεθόδων και πρακτικών που μπορεί να χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

 
 

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης 
Παιδαγωγικές διαστάσεις της Λογοτεχνίας 

 

Ο στόχος της ομιλίας αυτής είναι να παρουσιάσει μερικές σημαντικές παιδαγωγικές 
διαστάσεις της λογοτεχνίας. Με βάση θεωρητικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η σχέση παιδαγωγικής και λογοτεχνίας. Η λογοτεχνία 
αξιοποιείται για την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου και ειδικότερα για την καλλιέργεια των 
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ηθικών αξιών και της ενσυναίσθησης, για τη διαμόρφωση γνωστικών σχημάτων που 
ενσωματώνουν την κατανόηση της κοινωνικής εμπειρίας και για την προαγωγή 
μεταγνωστικών στρατηγικών που προάγουν την ηθική συλλογιστική. Ένας άλλος χώρος 
είναι η χρήση της λογοτεχνίας για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
Συζητούνται θέματα όπως η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η άσκηση στη 
φαντασία και η πρόγνωση, η καλλιέργεια του χιούμορ, αλλά και η βίωση της θλίψης, καθώς 
και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η λογοτεχνία μπορεί ακόμη να προάγει την 
κριτική σκέψη. Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης, η απόκτηση πολιτισμικής γνώσης, η 
μεταγνωστική ικανότητα, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η άσκηση στην ανάλυση, 
σύνθεση, σύγκριση, αξιολόγηση των ιδεών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων είναι 
επιμέρους όψεις της σχέσης λογοτεχνίας-κριτικής σκέψης. Ισχυρό εργαλείο για την 
προαγωγή της κατανόησης του εαυτού και των άλλων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
είναι η λογοτεχνία. Η επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να ενισχύσει την επίγνωση 
των διαπολιτισμικών διαφορών, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, τον 
περιορισμό των προκαταλήψεων και του φανατισμού, την ενίσχυση της φυλετικής 
ταυτότητας και της υπερηφάνειας, την κατανόηση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. 
Συναφώς, οι σελίδες ενός καλού λογοτεχνικού έργου παρέχουν ευκαιρίες για να εντοπίσει ο 
αναγνώστης τις ιδιότητες του καλού πολίτη: αξίες, θεσμοί, δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
κυρώσεις και ποινές, ενεργός δράση και υπευθυνότητα. Το πώς περιγράφονται ο ρόλος και 
οι σχέσεις των φύλων μέσα στα λογοτεχνικά βιβλία συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
γενικότερης αντίληψης για τα φύλα. Παρέχονται ευκαιρίες για τη συνειδητοποίηση των 
στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων για τα φύλα, για τον περιορισμό τους και την 
προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων. Τελικά, ο στοχασμός και η περισυλλογή που απαιτεί η 
ανάγνωση της λογοτεχνίας συμβάλλει αποφασιστικά στην ωριμότητα του ανθρώπου. Για 
όλες τις παραπάνω παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας δίνονται παραδείγματα 
ποικίλων μεθόδων και πρακτικών που μπορεί να χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

 
 

Αγγελική Γιαννικοπούλου 
Βιβλία για το βιβλίο: Φιλαναγνωστικές δράσεις στο Νηπιαγωγείο 

 
Μια ιδιαίτερη κατηγορία εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων είναι εκείνα που 
αναφέρονται στο ίδιο το βιβλίο, τόσο ως κείμενο, οπτικό και λεκτικό, όσο και ως 
αντικείμενο με συγκεκριμένο σχήμα, μέγεθος, υλικό, υφή και οσμή. Παρόμοια βιβλία, 
λογοτεχνικά ή ακόμη και γνώσεων, συχνά επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά του 
βιβλίου, την υπόστασή του, την ιστορία και την εξέλιξή του, αλλά και τη διαδικασία της 
δημιουργίας ιστοριών καθώς και σε ζητήματα φιλαναγνωσίας. Κάποιες φορές πάλι στις 
αφηγούμενες ιστορίες πρωταγωνιστεί το ίδιο το βιβλίο και η αναγνωστική/ συγγραφική 
πράξη. Με αφορμή παρόμοια βιβλία ενδέχεται να οργανωθούν στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου αλλά και στο σπίτι στα πλαίσια μιας δανειστικής βιβλιοθήκης παιγνιώδεις 
φιλαναγνωστικές δράσεις. Μάλιστα, επειδή σε κάθε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που 
ξεκινά από το σχολείο, είναι ιδιαίτερα σημαντική των γονιών, η επιλογή τόσο των βιβλίων 
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όσο και των προτεινόμενων φιλαναγνωστικών παρεμβάσεων στις οποίες θα εμπλακεί η 
οικογένεια, έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία του προγράμματος. 
Στα πλαίσια της θεματικής «Βιβλία για το βιβλίο», προσφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, η 
ευκαιρία στα παιδιά: 
• να έρθουν σε επαφή με εικονογραφημένα που αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη του 
βιβλίου (π.χ. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν … το βιβλίο) και να πειραματιστούν με τα 
υλικά και τις φόρμες προγενέστερων εποχών, 
• να προβληματιστούν για τη θέση και τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού βιβλίου 
μέσα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. Είναι βιβλίο), 
• να συζητήσουν για θέματα αναγνωστικών συμπεριφορών και συνηθειών (π.χ. Τα 
φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κου ΜόρριςΛεσμόρ), 
• να ασχοληθούν με τη μεταφορική χρήση του λόγου, και να εξοικειωθούν με την οπτική 
μεταφορά (π.χ. Αν ήμουν βιβλίο), 
• να κατανοήσουν, και μέσα από σύντομες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, τη βαρύτητα 
του ανιμισμού ως μυθοπλαστικής τεχνικής με τεράστια σαγηνευτική δύναμη (π.χ. Το 
βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί). 
• να διερευνήσουν συνθήκες μεταμυθοπλασίας, που ως αυτοαναφορική διαδικασία 
αποκαλύπτει τις συμβάσεις της γραφής και καθιστά ορατά τα ‘αόρατα’ δομικά στοιχεία 
του βιβλίου (π.χ. Αυτό το βιβλίο έφαγε το σκύλο μου). 
 
 

Τζίνα Καλογήρου 
Αναζητώντας το καλό, το κακό και το άσχημο: στο λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά και στο 

ιδιοποιημένο ανάγνωσμα 
 
Το ζήτημα της «ποιότητας» και της λεγόμενης αισθητικής ή παιδαγωγικής αξίας του 
λογοτεχνικού βιβλίου και ειδικότερα του βιβλίου για παιδικό και νεανικό κοινό 
απασχολεί αναγνώστες και ειδικούς σε όλες τις εποχές: συναπτόμενο άμεσα με τον 
ορίζοντα προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού, τις κυρίαρχες κοινωνικές, πολιτισμικές, 
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις αποτελεί θέμα ανοιχτό προς διερεύνηση. 
Πώς, όμως, θα μπορούσε να προσδιοριστεί η περίφημη ποιότητα του λογοτεχνικού 
αναγνώσματος, ως έννοια σχετική και διαρκώς μεταβαλλόμενη ή ως ιδιότητα που δεν 
συμβαδίζει πάντοτε με τη δημοφιλία του παιδικού βιβλίου; Ποια είναι εκείνα τα 
κειμενικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα 
βιβλία, και ειδικότερα εκείνα που απευθύνονται σε παιδιά, ποιοτικά ή, αντίθετα, 
αμφίβολης λογοτεχνικής αξίας; Πώς τα βιβλία διαμορφώνουν τους αναγνώστες τους και 
πώς οι αναγνώστες διαμορφώνουν με τη σειρά τους τα βιβλία; Πώς μπορεί να 
νοηματοδοτηθεί σήμερα η παλαιά και ίσως διαχρονική  σχέση μεταξύ του «τερπνού» και 
του «ωφέλιμου» στο παιδικό βιβλίο; Γιατί ορισμένα λογοτεχνικά έργα αποδείχτηκαν τόσο 
δημοφιλή και ανθεκτικά μέσα στο χρόνο, διαβάστηκαν από νεαρούς και από ενήλικους 
αναγνώστες και ταυτόχρονα θεωρήθηκαν κλασικά; Ποιοι είναι οι θεμελιώδεις τύποι 
πλοκής που επανέρχονται και αποκρυσταλλώνονται στις αφηγήσεις, ιδιαίτερα στα 
λεγόμενα ιδιοποιημένα αναγνώσματα; Στην εισήγηση θα γίνει απόπειρα να δοθούν 
κάποιες διστακτικές απαντήσεις, όχι οριστικές, στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω. 
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Ανδρέας Μ. Καζαμίας 
Γιατί ο Σωκράτης Σήμερα; Κρίση Παιδείας και Δημοκρατίας στο Νεόκοσμο της 

Παγκοσμιοποίησης 
 
Το θέμα που θα διερευνήσω σ’ αυτή την εισήγηση και για το οποίο θα ανατρέξω στον 
αρχαιοέλληνα φιλόσοφο Σωκράτη για «κέντρισμα, έμπνευση και πηγή ιδεών» -κατά τη 
φρασεολογία του νεοέλληνα διανοουμένου Κορνήλιου Καστοριάδη- είναι το εξής: Η 
σημασία του σωκρατικού φιλοσοφικού λόγου και της σωκρατικής παιδαγωγικής το 
νεόκοσμο της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της Γνώσης. 
Η εισήγησή μου διαρθρώνεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες: 
Στην πρώτη ενότητα, εξετάζονται πρώτον, ο Σωκράτης ως ηθικός φιλόσοφος και ως 
ψυχοπαιδαγωγός, και συγκεκριμένα: ο σωκρατικός έλεγχοςκαι η κάθαρση της ψυχής, η 
σωκρατική ελεγκτική/διαλεκτική κριτική παιδαγωγική και ο παιδαγωγικός έρωτας, και 
δεύτερον, ο Σωκράτης ως πολιτικός. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται αναφορά πρώτον, στον 
πολύμορφο νεόκοσμο της παγκοσμιοποίησης στον οποίο ζούμε, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, νεοφιλευθερισμό, κτητικό ατομικισμό, 
ανισότητες, και «δημοκρατίες της αγοράς» παρά «ρεπουμπλικανικές πολιτείες», και 
δεύτερον, στον «τεχνο-επιστημονικό εργαλειακό ορθολογισμό» -το είδος εκπαίδευσης 
και γνώσης που πριμοδοτείται σ’ αυτόν τον κόσμο. Στην τρίτη ενότητα, γίνεται λόγος για 
την παγκόσμια «κρίση παιδείας» και «σχολικής παιδαγωγικής», όπου η εκπαίδευση 
αντιμετωπίζεται ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης, κέρδους και παραγωγής πλούτου, όπου 
δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εργαλειακών/τεχνικών δεξιοτήτων (skills) και 
ικανοτήτων (competences), και όπου υποβαθμίζονται οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι 
τέχνες. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στην «κρίση δημοκρατίας» και 
«δημοκρατικής πολιτειακής παιδείας», με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίση δημοκρατίας και 
δημοκρατικής πολιτειακής παιδείας στη Ελλάδα, όπου έχουμε μία «νοσηρή δημοκρατία» 
χωρίς «δημοκρατικούς πολίτες». Στην πέμπτη ενότητα, «Γιατί ο Σωκράτης Σήμερα;», 
εξετάζεται η σημασία της σωκρατικής φιλοσοφίας και παιδαγωγικής -ιδιαίτερα του 
σωκρατικού ελέγχου, της σωκρατικής κριτικής παιδαγωγικής και της μαιευτικής (της 
σωκρατικής μεθόδου διδασκαλίας)- στην κρίση παιδείας και σχολικής παιδαγωγικής, και 
ευρύτερα στην πολιτική «κρίση δημοκρατίας». Εν κατακλείδι, η σωκρατική παραίνεση 
προς τους αρχαιοέλληνες Αθηναίους να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη «φρόνηση», 
την «αλήθεια» και την «επιμέλεια  της ψυχής», παρά για τα χρήματα και τη δόξα (βλέπε 
Απολογία Σωκράτους), ο σωκρατικός ηθικός λόγος και ο σωκρατική φιλοσοφία για την 
«παιδεία της ψυχής» και την παιδαγωγική, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και 
επικαιρότητα  στο σύγχρονο «απανθρωποιημένο» νεόκοσμο της παγκοσμιοποίησης.  
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συμπόσιο Ι.Ε.Π. 
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Ελένη Καραγιάννη, 
Απολογισμός της Πράξης: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» 
 
Στην παρούσα εισήγηση, θα αναπτυχθεί ένα είδος απολογισμού του έργου 
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη». Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις Πράξεις από σύμπραξη φορέων, με 
Δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που είναι καθολικός 
διάδοχος του έργου (βάσει της §25, αρ. 19 του Ν.3966), έπειτα από την 
κατάργηση και συγχώνευση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), που ήταν ο Δικαιούχος, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ήταν ένας 
εκ των δύο συμπραττόντων επιστημονικών φορέων, με δεύτερο το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντος», όπως 
μετονομάστηκε το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
(βάσει του Ν.3966/24-5-2011, άρθρο 22). 
Στο πλαίσιο του έργου: 
Α. Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης κατανεμημένα σε 6 
περιόδους, στα οποία επιμορφώθηκαν περίπου 23.000 εκπαιδευτικοί 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων.  
Β. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών ολοκλήρωσαν με επιτυχία 282 
εκπαιδευτικοί, ενώ από αυτούς πιστοποιήθηκαν οι 274.  
Γ. Πιστοποιήθηκαν 28.350 εκπαιδευτικοί σε δεξιότητες Α΄ Επιπέδου  
Δ. Πιστοποιήθηκαν 19.230 εκπαιδευτικοί σε δεξιότητες Β΄ Επιπέδου.  
Οι βασικές υποδομές υλοποίησης του κυρίως αντικειμένου του έργου 
αποτελούνταν από τα ακόλουθα: 
- Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στα οποία επιμορφώθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί στη διδακτική αξιοποίηση στην τάξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 
- Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), στα οποία πιστοποιήθηκαν οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει επαρκώς την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ.  
- Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ), στα οποία εκπαιδεύτηκαν οι 
εκπαιδευτές για να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς. 
Επίσης, στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστεί και η σημασία του έργου από 
κοινωνικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής άποψης.  
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Ευαγγελία Κουτίδου, Ασπασία Οικονόμου, Σπυρίδων Δουκάκης, Αντωνία 
Παπατριανταφύλλου 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3, ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: 
Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των 

μαθητών 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχουν στην πραγματοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 (2017 - 2020), με τίτλο: «ACTive 
citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences / ACT – 
Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και 
πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών», σε σύμπραξη με τρεις ακόμη χώρες 
(Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές 
να καλλιεργήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή, την ανεκτικότητα και τις πολιτικές 
τους δεξιότητες, καθώς και να εργαστούν δημιουργικά γύρω από βασικές 
έννοιες, όπως η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
πολιτισμική πολυμορφία. Το ΥΠΠΕΘ και το ΙΕΠ ηγούνται στο έργο της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή ενός μικτού μοντέλου 
μάθησης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) και με τη συμμετοχή περίπου 100 
εκπαιδευτικών από 50 σχολικές μονάδες, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τις 
εκπαιδευτικές δράσεις στην τάξη. Θα ακολουθήσει ποσοτική και ποιοτική 
αξιολόγηση της παρέμβασης. Το έργο «ACT» εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εκπόνησης πειραματικών πολιτικών στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της νεολαίας και τα αποτελέσματά θα τροφοδοτήσουν τη χάραξη της 
εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στο μέλλον. 
 
 

Παύλος Μάραντος, Βασίλειος  Καρναβάς, Ασπασία Οικονόμου, Δημήτριος 
Οικονομόπουλος 

Αποτίμηση χρήσης του βιβλίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου και παρατηρήσεις επί του σχετικού γνωστικού 

αντικειμένου 
 
Κύριος σκοπός της έρευνας που υλοποίησε το ΙΕΠ ήταν η αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων χρήσης του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής της Στ΄ τάξης Δημοτικού, το οποίο διδάσκεται στους μαθητές για δέκα 
περίπου χρόνια. Η έρευνα διεξήχθη με αντιπροσωπευτικό πανελλήνιο δείγμα σε 
σχολεία και των δεκατριών περιφερειών της ελληνικής επικράτειας. Ο τρόπος 
συλλογής δεδομένων έγινε με έντυπα και ψηφιακά ερωτηματολόγια. Με βάση τα 
ευρήματα, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 



16 
 

διδάσκουν το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη Στ΄ τάξη του 
Δημοτικού, θεωρούν σημαντικό για τον μαθητή το συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούν ότι τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών όσο 
και το διδασκόμενο σχολικό εγχειρίδιο χρήζουν επικαιροποίησης και αλλαγών. 
 
 

Ελένη Παπαδοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Βασίλειος Καρναβάς, Ευαγγελία 
Κουτίδου, Ιωάννης Καπετανάκης 

Η μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Περίοδος αναφοράς: 2013-2016 

 
Η μαθητική διαρροή θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο επίμονα εκπαιδευτικά 
προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα, με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται η 
επίσημη έρευνα πρωτογενών δεδομένων για τη μαθητική διαρροή, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου για τα Θέματα 
Καταγραφής και Αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής (ΠΜΔ) του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017. Η έρευνα 
αυτή αφορά στην επεξεργασία και την περιγραφική ανάλυση δεδομένων για τη 
μαθητική διαρροή από το ευρύ φάσμα του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, αποτελεί μία απογραφική μελέτη για τη μαθητική 
διαρροή στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
κατά την περίοδο 2013-2016, συμπληρώνοντας ένα σημαντικό κενό στην 
εκπαιδευτική έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα, επιχειρείται να 
τεθεί ένα βασικό πλαίσιο προβληματισμού, με έμφαση στη χωροταξική, 
ανθρωπογεωγραφική και κοινωνική διάσταση του φαινομένου, υπό ποικίλες 
παραμέτρους (τάξη, φύλο, διοικητική περιφέρεια, νομό, αστικότητα, έτος 
γέννησης των μαθητών/τριών), σε μια εποχή που η πολιτική της συμπερίληψης 
στην εκπαίδευση αποτελεί βασικό ζητούμενο και στην Ελλάδα. Εξάλλου, η 
σκοποθεσία και η προβληματική της έρευνας αυτής συνδέονται άρρηκτα με την 
εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) για την αντιμετώπιση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του 
Σχολείου (ΠΕΣ), στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεκτικής ευρωενωσιακής πολιτικής 
για την Ευρώπη του 2020. Ως εκ τούτου, υιοθετείται μία ολιστική οπτική για την 
καταγραφή και την πρόληψη του φαινομένου, πριν παγιωθεί σε συντελεσμένο 
γεγονός και αποτελέσει τροχοπέδη για την «κοινωνία της γνώσης και της 
μάθησης». 
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προφορικές ανακοινώσεις 
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Ανθή Αγγελάκη, Αικατερίνη Γιασεμάκη 
Τα έργα τέχνης ως μέσο συμβουλευτικής στην εκπαίδευση 

 
Τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, επικρατεί όλο και 
περισσότερο η άποψη ότι η αξιοποίηση της τέχνης αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. 
Η εισήγηση που ακολουθεί στηρίζεται σε αυτή την άποψη και αναλύει τον πίνακα του 
Γεώργιου Ιακωβίδη «Παιδική συναυλία». Κάνοντας χρήση του μοντέλου Perkins, το οποίο 
χωρίζεται σε 4 φάσεις, αναλύεται ο πίνακας ζωγραφικής και η ανάλυσή του συνδέεται με 
την αξιοποίηση της Τέχνης στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Οι φάσεις που 
ακολουθούνται είναι: Πρώτη Φάση: Παρατήρηση. Δεύτερη Φάση: Ανοικτή σκέψη και 
καλύτερη παρατήρηση. Τρίτη Φάση: Αναλυτική και εμβάθυνση στην παρατήρηση - 
Διατύπωση κριτικού ερωτήματος. Τέταρτη Φάση: Αναστοχασμός - Σχέση του έργου με το 
κριτικό ερώτημα. Σκοπός της μεθόδου είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας των έργων 
τέχνης στην εκπαιδευτική-συμβουλευτική διαδικασία, καθώς, μέσα από αυτήν, 
αναπτύσσονται και καλλιεργούνται η δημιουργικότητα, η έκφραση συναισθημάτων, η 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, η κριτική σκέψη και η κλασική μάθηση των μετεχόντων. 
Επίσης, η σωστή και συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης αυξάνει τη συμμετοχικότητα 
των εκπαιδευόμενων-συμβουλευόμενων, αλλά και των εκπαιδευτών-συμβούλων και, 
ταυτόχρονα, αναπτύσσει την ολιστική και συστημική σκέψη τους. Συμπερασματικά, τα 
έργα τέχνης είναι πολύτιμη πηγή για την εκπαιδευτική πράξη που στοχεύει στη γνωστική 
ανάπτυξη, την αυτογνωσία, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην αντίληψη της 
διαφορετικότητας και, τέλος, στην αποτελεσματική μάθηση. 
 
 

Ρόζη Αγγελάκη 
Η κοινωνική μνήμη και το ιστορικό μυθιστόρημα στην υπηρεσία των παιδιών: Μια 

εναλλακτική πρόταση 
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο στοχεύει (ή πρέπει να στοχεύει) στην ανάπτυξη 
της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης στους μαθητές. Η ιστορική 
εκπαίδευση, σήμερα, δε θα πρέπει να αρκείται απλώς στη μετάδοση της γνώσης του 
παρελθόντος, αλλά να ενθαρρύνει και την ενσυναισθητική εξέτασή του διά της 
οικειοποίησης των ιστορικών γεγονότων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αποκτούν 
κριτικό πνεύμα, ικανότητα διάκρισης του παρελθόντος και εξοικείωση με αυτό, όντας 
ικανοί να ερμηνεύσουν τα ιστορικά φαινόμενα που επηρέασαν σύγχρονες και 
μεταγενέστερες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός πως το μάθημα της σχολικής 
Ιστορίας ήταν μάλλον απρόσωπο και πληκτικό οδήγησε σε προβληματισμό που, με τη 
σειρά του, οδήγησε στη σύσταση του κλάδου της Διδακτικής της Ιστορίας. Στο πλαίσιο, 
λοιπόν, της αναζήτησης εναλλακτικών και περισσότερο ψυχαγωγικών μεθόδων 
διδασκαλίας της σχολικής Ιστορίας, προτάθηκε η ανάγνωση παιδικού ιστορικού 
μυθιστορήματος από τον εκπαιδευτικό πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του 
μαθήματος. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του «τέλους της ιστορίας» που 
διανύουμε, βέβαια, η μνήμη πιστεύεται πως αποτελεί την κοινωνική δραστηριότητα που 
οικοδομεί την ταυτότητα του μαθητή και βοηθά στη διατήρησή της, ενώ επιπλέον έχει 
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χαρακτηρισθεί ως αγώνας ενάντια στην απουσία μέσω της αφήγησης. Λαμβάνοντας 
υπόψη μας, επομένως, αφενός, πως η κοινωνική μνήμη δύσκολα διακρίνεται από τη 
φαντασία και τη μυθοπλασία - εφόσον, πολλές φορές, διηγούμαστε αυτά που θα 
θέλαμε-,διεισδύοντας, έτσι, στη λεγόμενη ιστορική μνήμη, αφετέρου δε, ότι το ιστορικό 
μυθιστόρημα για παιδιά, επίσης, εμπεριέχει μυθοπλασία μαζί με ιστορικές πληροφορίες 
και αποτελεί μέσο εγκοινωνισμού που βοηθά το παιδί να συνειδητοποιήσει εύκολα, 
καθώς βρίσκεται στα πρώτα στάδια της νοητικής του ανάπτυξης, την Ιστορία της χώρας 
του, ενώ του μεταδίδονται ιστορικές πληροφορίες υπό τη μορφή απλουστευμένων 
ιστορικών αφηγήσεων, που συγκροτούν την συλλογική μνήμη και το καθιστούν μέτοχο 
μιας συλλογικής συνείδησης, στη συγκεκριμένη παρουσίαση, θα εξετάσουμε με ποιον 
τρόπο το μάθημα της σχολικής Ιστορίας μπορεί να γίνει διαδραστικό και να καλλιεργήσει 
την ευαισθησία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες του μαθητή. 
 
 

Φάνης Αγγελόπουλος 
Μέθοδος πρώτης ανάγνωσης και γραφής 

 
Έως σήμερα, η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής βασίζεται στα γράμματα. Στο 
Νηπιαγωγείο, πολλά αντικείμενα έχουν την καρτέλα με το όνομά τους (ολική μέθοδος), 
ενώ στο Δημοτικό, συνθέτουν συλλαβές και λέξεις με τα γράμματα (συλλαβική ή 
αναλυτικο-συνθετική μέθοδος). Η προκείμενη μέθοδος ξεκινάει από τους φθόγγους, τους 
ήχους που περιέχει κάθε λέξη. Με τη βοήθεια καρτελών και καρτών, τους κάνει 
χειροπιαστούς στο παιδί και, μόνο αργότερα, προχωράει στα γράμματα. Αντιμετωπίζει, 
έτσι, την έλλειψη του ακουστού φθόγγου στη γραπτή γλώσσα, δηλαδή την πρώτη 
δυσκολία - από ψυχολογικής πλευράς -που παρουσιάζεται στο παιδί. Είναι προσαρμογή 
στην ελληνική γλώσσα της αντίστοιχης μεθόδου που εφαρμόστηκε στη Σοβιετική Ένωση, 
ήδη από τη δεκαετία του ΄70. Στηρίζεται στους φθόγγους που σήμερα χρησιμοποιούμε, 
ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και στις τοπικές διαλέκτους. Η διδασκαλία μικρών παιδιών 
αλλά και μαθητών, έστω και αν δεν έγινε με όλα τα κεφάλαια της μεθόδου, είναι 
ενθαρρυντική. Απαιτείται, όμως, πειραματική εφαρμογή της, για να αποσαφηνιστούν 
ορισμένα ζητήματα (ομαδική διδασκαλία, απαιτούμενος χρόνος κ.ά.). Απευθύνεται στα 
παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Α΄ Δημοτικού (4-6 ετών) και το υλικό της είναι δύο 
50φυλλα μπλοκ. Η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα να διδάξουμε εξαρχής και με μιάς το 
σύνολο, σχεδόν, της ύλης του αντίστοιχου κεφαλαίου της Γραμματικής. Δεν πρόκειται 
μόνο για την πραγματική εξοικονόμηση χρόνου που πετυχαίνει ή ότι αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τη «δυσλεξία», η οποία κακώς σήμερα αποδίδεται στον μαθητή και όχι 
στον τρόπο διδασκαλίας. Πρόκειται για κάτι ουσιαστικότερο. Όσα ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης προσπαθούσε να εξηγήσει στους δασκάλους με τη Φωνητική Εισαγωγή 
της Γραμματικής του το 1941, η μέθοδος τα διδάσκει με φυσικό και ευχάριστο τρόπο σε 
μικρά παιδιά. Αυτή η δυνατότητα είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Λεφ Βιγκότσκι 
για τη διδασκαλία των επιστημονικών εννοιών στο Δημοτικό Σχολείο και ανοίγει -μέσω 
αυτού του παραδείγματος- νέους δρόμους στη διδασκαλία της Γλώσσας αλλά και των 
άλλων μαθημάτων. 
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Μαρία Αθανασέκου, Αλέξανδρος Αργυριάδης, Συμεών Νικολιδάκης 
Ετερότητα: Μια μικρή ιστορία και η συνοπτική εικονογραφία της στην Τέχνη 

 
H νοητική καθυστέρηση είναι μια γενικευμένη και ανομοιογενής διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται, ανάμεσα σε άλλες ενδείξεις ή συνέπειες, από αισθητά μειωμένη νοητική 
λειτουργία. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει την 
πρόσληψη της συγκεκριμένης διαταραχής, καθώς και την απεικόνισής της στην Τέχνη. 
Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα της Ιστορίας της Τέχνης, θα συζητηθούν οι 
ιστορικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες και το 
κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να υπάρξουν οι εκάστοτε θεωρήσεις περί της νοητικής 
καθυστέρησης ανά τους αιώνες. Οι περιορισμένες, έως ελάχιστες, απεικονίσεις ασθενών 
με νοητική υστέρηση, όπως και ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται, αποτελούν δείκτη 
της ευαισθησίας, της κατανόησης ή μη, καθώς και της όλης αντιμετώπισης της 
διαταραχής από τις κοινωνίες των παλαιότερων εποχών. Κατά την αρχαιότητα, τα 
διαφορετικά παιδιά υφίσταντο βρεφοκτονίες, βασανισμούς, κακοποίηση, απόρριψη. Η 
πρόσληψη και κατανόηση του διαφορετικού  Άλλου έχει διέλθει πολλαπλών ερμηνειών 
μέχρι σήμερα. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, η αναπηρία αντιμετωπίστηκε ως θέλημα του 
Θεού και, κατά συνέπεια, η προσευχή και η επικοινωνία με την Εκκλησία μπορούσε να 
καταστήσει τη διαφορετικότητα ως αποδεκτή. Από την Αναγέννηση και έπειτα, η 
κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά με τη σταδιακή δημιουργία ειδικών δομών για την 
εκπαίδευση και την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
επικράτησε ένα κλίμα μεγαλύτερης αποδοχής σε σύγκριση με το παρελθόν. Η μελέτη θα 
εστιάσει στους ρόλους που αποδίδονται στους ασθενείς πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια 
και πώς αυτοί συνάδουν με τις στερεότυπες θεωρίες και θεωρήσεις της νοητικής 
καθυστέρησης στην Ευρώπη του παρελθόντος. Επίσης, θα συζητηθούν ο ρόλος της 
θρησκείας, της ιατρικής επιστήμης, του γενικότερου πνευματικού και μορφωτικού 
επιπέδου των κοινωνιών των περασμένων αιώνων, καθώς και ο ορίζοντας υποδοχής των 
έργων στην εποχή τους.  
 
 

Αθανασία Αλεξανδρίδη 
Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο 

 
Η Δημιουργική Γραφή συνδέεται άμεσα με την έννοια της δημιουργικότητας και κάθε 
απόπειρα ορισμού της δε θα κάλυπτε το εύρος της. Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές 
πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων. Αν και 
θα έπρεπε κάθε γραφή να είναι δημιουργική και ευφάνταστη, στο Δημοτικό Σχολείο 
παρατηρούμε, συχνά, πως οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην διδασκαλία του 
μαθήματος της Έκθεσης με έναν ορθολογιστικό τρόπο, ακολουθώντας αυστηρούς 
κανόνες και όρια. Τι κι αν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Έκθεσης -και όχι μόνο-, 
γίνονταν με ένα παιγνιώδη τρόπο; Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές με τις οποίες ένας 
εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει θαύματα μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να 
καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για τη γραφή. Άλλωστε, η Δημιουργική Γραφή δεν 
είναι απλώς μια παράπλευρη εκπαιδευτική δραστηριότητα, που λειτουργεί στο 



21 
 

περιθώριο του διδακτικού χρόνου, αλλά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, που 
χρήζει δικού της σημαντικού ρόλου σε μια σχολική τάξη. Στην παρουσίαση, θα 
προταθούν ενδεικτικά δοκιμασμένα σενάρια διδασκαλίας, ως έναυσμα για την 
αξιοποίησή της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 
 

Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου 
Συνομιλώντας δημιουργικά με το βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα«Για την Πατρίδα» 

 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην αξιοποίηση της Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής 
στη διαδικασία διδασκαλίας ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στο μάθημα της Λογοτεχνίας 
Β΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας που, με όχημα το 
βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα: “Για την Πατρίδα” και βασικές αρχές τη διαθεματικότητα 
και την ολιστική προσέγγιση της σχολικής γνώσης, επιχειρεί να συνδυάσει το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με την Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα, την Πληροφορική και 
τα Εικαστικά. Η ερμηνευτική και αισθητική προσέγγιση του βιβλίου υλοποιείται με 
προσχεδιασμένες καθοδηγητικές ερωτήσεις και δραστηριότητες και η κατανόησή του 
επιτυγχάνεται μέσω της ενσυναίσθησης και της βιωματικότητας που εξασφαλίζει η 
Δημιουργική Γραφή, διευκολύνοντας το ουσιαστικό πέρασμα στην ερμηνεία του. 
Στοχεύοντας στα προαναφερθέντα, οι μαθητές, μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων 
που υλοποιούνται εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, λειτουργούν ως ενισχυτές της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης, ασκούνται στη Δημιουργική Γραφή και ωθούνται στην 
αισθητική «αντιπαράθεση» με το κείμενο, τη φιλαναγνωσία και την ενίσχυση της κριτικής 
τους αναγνωστικής ικανότητας. Αίτια πρόκρισης του συγκεκριμένου βιβλίου αποτέλεσαν 
η σφιχτή δομή του, η εξαιρετική πλοκή, το εύληπτο, αλλά υψηλής ποιότητας, επίπεδο της 
γλώσσας, οι συνοπτικές, αλλά παράλληλα ζωντανές, περιγραφές και η περιορισμένη 
έκταση των κεφαλαίων του, που προσφέρονται για τμηματική προσέγγιση. Στο κείμενο, 
γίνεται αναφορά σε ανώτερα ιδανικά (πατριωτισμό, Ιστορία, γενναιότητα, φιλία, 
αλτρουισμό, αγάπη κ.λπ.), τα οποία είναι διαχρονικά και έχουν ιδεολογική ισχύ και στις 
μέρες μας. Το βιβλίο είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα, της πρώτης 
συγγραφέως παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Το βιβλίο “Για την Πατρίδα” δεν αποτελεί 
μόνο αναβίωση της ταραγμένης εποχής των μεσοβυζαντινών χρόνων, αλλά παράλληλα 
μας μεταφέρει έμμεσα τον πολιτικό και στρατιωτικό αναβρασμό των Βαλκανίων του 1910 
και αποτελεί, μέσα από την προβολή της προσωπικότητας και της δράσης της 
πρωταγωνίστριας Θέκλας, έναν ένθερμο υποστηρικτή των έμφυλων δικαιωμάτων. 
 
 

Κατερίνα Αλεξιάδη 
Μετανάστες και πρόσφυγες στην ευρωπαϊκή και την ελληνική λογοτεχνία και ιστορία. 

Προσέγγιση με θεατρικές τεχνικές 
 
Η εισήγηση διαπραγματεύεται το θέμα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης μέσα από 
πέντε λογοτεχνικά κείμενα (τα τρία περιλαμβάνονται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ 
Γυμνασίου):Για τον όρο μετανάστες: Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην Έρημη 
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Χώρα, Δημήτρης Χατζής, Η αναλφάβητη, Αγκότα Κριστόφ, Γλυκό του κουταλιού, Κυριάκος 
Χαραλαμπίδης, Μονόλογοι από το Αιγαίο (κείμενα που έχουν γράψει ασυνόδευτοι 
έφηβοι πρόσφυγες).Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να διδαχτούν αυτά τα 
κείμενα σε μαθητές/τριες Γυμνασίου ως μια ενότητα σε συνάρτηση με τη Λογοτεχνία και 
την Ιστορία και χρησιμοποιώντας θεατρικές τεχνικές. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση 
των εφήβων στα θέματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς και η βιωματική 
προσέγγισή τους. Τα συγκεκριμένα κείμενα συνδέονται με διαφορετικές στιγμές στην 
ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία: Φασισμός στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετανάστευση 
των Ελλήνων στη μεταπολεμική περίοδο, Ουγγαρία το 1956 με την εισβολή των 
Σοβιετικών, εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, προσφυγικό ζήτημα στις μέρες 
μας. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν κάποιες σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων 
που τα υφίστανται. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι στη θέση του μετανάστη και του 
πρόσφυγα έχουν βρεθεί κατά καιρούς διαφορετικοί λαοί και κανένας μας δεν ξέρει τι του 
επιφυλάσσει στη συνέχεια η ιστορία. Οι θεατρικές τεχνικές που προτείνονται για την 
προσέγγιση των κειμένων έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να βιώσουν 
οι ίδιοι και να κατανοήσουν τις δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες έχουν έρθει 
αντιμέτωποι οι λαοί στο πέρασμα των χρόνων, να διερευνήσουν ακόμα και περιπτώσεις 
όπου τις ίδιες καταστάσεις έχουν βιώσει και άτομα των προηγούμενων γενιών, των 
γονέων και των παππούδων τους. Παράλληλα, γίνεται πράξη η ένταξη των τεχνών στην 
καθημερινή διδακτική πράξη, κατ’ αρχήν μέσα από το θέατρο, αλλά και μέσα από άλλες 
τέχνες, όπως η μουσική, ο χορός - κίνηση, τα εικαστικά.  
 
 

Παναγιώτα Αλεξοπούλου 
Η Κυβενολογοτεχνία στην υπηρεσία της παραγωγής γραπτού λόγου 

 
Μολονότι η παραγωγή επιτυχημένου γραπτού λόγου αποτέλεσε ανέκαθεν ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχήματα του σχολείου, ο γραπτός λόγος εξακολουθεί να διδάσκεται με 
τρόπο συμβατικό και αποπλαισιωμένο, αποσυνδεδεμένος από τις αυθεντικές 
περιστάσεις επικοινωνίας και τα καθημερινά βιώματα του μαθητή, διαμορφώνοντας 
έναν διχασμό μεταξύ της εντός και της εκτός σχολείου κουλτούρας του. Παράλληλα, πολύ 
περιορισμένα λαμβάνεται υπ’ όψιν η νέα κειμενικότητα, η μεταβολή της έννοιας του 
συγγραφέα και του αναγνώστη, η πολυτροπικότητα, η οθονική ανάγνωση, η κατάργηση 
της γραμμικότητας των κειμένων. Η Κυβερνολογοτεχνία ή Υπερλογοτεχνία αποτελεί μια 
καινοφανή πρακτική λογοτεχνικής γραφής προσαρμοσμένης για συγγραφή, αλλά και 
ανάγνωση, σε υπολογιστή. Τα λογοτεχνικά υπερκείμενα είναι ψηφιακά κείμενα 
επιδεχόμενα μη σειριακή ανάγνωση, ενώ επιτρέπουν στον χρήστη να παρεμβαίνει στη 
δομή τους, επιχειρώντας μια ενεργητική ανάγνωση πολλαπλών διαδρομών, 
επισυνάπτοντας παράλληλα ηλεκτρονικά αρχεία (κείμενα, γραφικά ή βίντεο) στο σώμα 
του κειμένου με υπερδεσμούς. Τα Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ2011) προάγουν 
την προσέγγιση της ψηφιακής κειμενικότητας, αλλά και τη χρήση των ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων, για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων γραφής, ενώ η 
πρακτική της Δημιουργικής Γραφής εισήχθη επίσημα πλέον (ΦΕΚ 211, 2016) στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αν αξιοποιηθούν δημιουργικά οι παραπάνω πρακτικές, οι 
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μαθητές θα μπορούν να παράγουν λόγο μέσα σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας 
(με άμεση δημοσίευση και ανατροφοδότηση από τους αναγνώστες του Παγκόσμιου 
Ιστού), να πάρουν τον έλεγχο της μάθησής τους και να επιστρατεύσουν τις δημιουργικές 
τους δυνάμεις μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους. Η εργασία 
παρουσιάζει τη διαδικασία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη σύνθεση δύο 
πρωτότυπων πολυμεσικών κυβερνο-λογοτεχνικών πεζογραφημάτων (με διαφορετικές 
διακλαδώσεις στην εξέλιξη της πλοκής)και δύο ποιητικών συλλογών, που 
πραγματοποιήθηκαν από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ενός δημόσιου εκπαιδευτηρίου, 
μέσα από την αξιοποίηση των πρακτικών της Κυβερνολογοτεχνίας και της Δημιουργικής 
Γραφής, των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (υπερκειμενικότητα, πολυμεσικότητα), 
αλλά και των ψηφιακών περιβαλλόντων συνεργατικής γραφής (wikis). Διερευνάται κατά 
πόσο η πρακτική αυτή προάγει την ικανότητα παραγωγής λόγου, σύμφωνα με τα 
ζητούμενα των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και τον βαθμό στον οποίο ενισχύει το 
ενδιαφέρον, την κινητοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών, τη συνεργασία και την 
αίσθηση κοινότητας της τάξης. 
 
 

Γεωργία Ανδριοπούλου, Κωνσταντίνος Πατούρης 
To Νηπιαγωγείο ως το πρώτο σκαλί του κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού και της 

ταυτοποίησης του «εσωστρεφούς εγώ» στο «ενεργό εμείς»: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Από τη χώρα του Εγώ στη χώρα του Εμείς». 

 
Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γνωστικό 
περιεχόμενο των σπουδών. Η υπηρεσία του στόχου αυτού επιβάλλει και την αντίστοιχη 
μεθοδολογική οργάνωση. Η διδασκαλία ακολουθεί διασπασμένο το σχήμα διδάσκων-
γνωστικό αντικείμενο-μαθητής. Πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα αποθηκεύονται 
ανεπεξέργαστα στον προσωπικό αποταμιευτή των μαθητών. Η συλλογική εργασία και η 
κοινή προσπάθεια απουσιάζουν. Ο μαθητής αναπτύσσει εσωστρεφή κουλτούρα 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Κάθε προσπάθεια αλλαγής αυτής της πραγματικότητας εκκινεί 
από την αρχική βαθμίδα εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη τυπική και 
οργανωμένη εμπειρία κοινωνικοποίησης και εκπαιδευτικής συγκρότησης του νηπίου και, 
επομένως, το πρώτο στάδιο δοκιμασίας και εφαρμογής των δυνατοτήτων του στο πεδίο 
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεών του. Η φύση του αποτελεί την πλέον 
πρόσφορη πλατφόρμα επενέργειας για τη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς, συνεκτικής, 
συνεργατικής κουλτούρας κοινωνικών δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από τη 
χώρα του Εγώ στη χώρα του Εμείς» υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο των Αθηνών, σε τάξη 
18 νηπίων και διήρκησε 5 μήνες. Ως καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επεδίωκε να 
παρέμβει στη ρίζα των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των νηπίων, να διευρύνει το 
εγωκεντρικό στάδιο στην πλημμυρίδα των κοινωνικών επιδράσεων και την ταυτόχρονη 
απόκριση στα ερεθίσματα, τη διαλεκτική σύνθεσή τους και την αναδιαμόρφωση των 
δράσεων. Αποσκοπούσε στη στέρεη διαμόρφωση της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή 
στα διαδραματιζόμενα και τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευσή τους, ως απαρχή ενός 
σχεδιασμού με απώτερο παιδαγωγικό στόχο την εγκαθίδρυση της συνείδησης του πολίτη 
στην υπό διαμόρφωση ιδιοπροσωπία του νηπίου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
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Μαρία Ανυφαντή 
Το Θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο 

 
Το Θέατρο, ως παιδαγωγικό εργαλείο, είναι δυνατόν να ωθήσει τους μαθητές σε 
αναδημιουργία του κοινωνικού περιβάλλοντος της ομάδας, καθώς θα αντιληφθούν την 
υποκειμενικότητα στην ερμηνεία των πραγμάτων. Πληθώρα θεατρικών τεχνικών, όπως η 
παγωμένη εικόνα (tableauvivant), η ανίχνευση της σκέψης (thought-tracking) και της 
κοινωνικής κατάστασης, η καρέκλα των αποκαλύψεων (hotseating), οι αντικρουόμενες 
σκέψεις (voicesinthehead), η δραματοποιημένη αφήγηση, το παιχνίδι ρόλων κ.λπ. 
συμβάλλουν στην ψυχαγωγία μέσα από το παιχνίδι,την ανάπτυξη της φαντασίας των 
μαθητών και της επικοινωνίας μεταξύ τους, την καλλιέργεια της αυτοσχέδιας 
διερεύνησης,τη βελτίωση της σωματικής κίνησης και έκφρασης, καθώς και στη 
διαθεματική-ολιστική μάθηση στο φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος. Σε κοινωνικό 
επίπεδο, τα οφέλη του Θεάτρου, ως παιδαγωγικού εργαλείου, είναι πολλαπλά, αφού 
ωθεί τους μαθητές σε κριτική σκέψη και προβληματισμό, σε αποδοχή της 
διαφορετικότητας, καθώς και λειτουργεί σαν αγαθό του πολιτισμού μας. Γενικότερα, τα 
θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, ως ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 
ενισχύουν την κοινωνική διάσταση του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε 
αυτά καλούνται να έχουν ρόλο εμψυχωτή, να ωθήσουν τους μαθητές σε κλίμα 
ασφάλειας, ευχαρίστησης και ενεργητικής συμμετοχής. 
 
 

Μαρία Ανυφαντή 
Τα φύλα στη Λογοτεχνία-Διδακτικό Σενάριο στα «Ματωμένα Χώματα» της Δ. Σωτηρίου 

 
Το διδακτικό σενάριο που θα μας απασχολήσει αφορά στο έργο της Τράπεζας 
«Ματωμένα Χώματα» της Δ. Σωτηρίου και έχει γίνει εφαρμογή του στο πλαίσιο της 
πρακτικής μεταπτυχιακών σπουδών. Παρότι είναι ένα έργο που θα μπορούσε να μας 
πάει σε μονοπάτια ιστορικά, λόγω των συνθηκών προσφυγιάς και ξεριζωμού που 
περιγράφει, μέριμνα της εκπαιδευτικού είναι, από την πρώτη στιγμή, να περιοριστώ στην 
ενότητα «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και να περιορίσω πολύ σημαντικά τις αναφορές μου 
στο ιστορικό πλαίσιο. Έτσι, σταδιακά διαμόρφωσα το σκοπό διδασκαλίας μου, δηλαδή να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές, μέσα από το μυθιστόρημα «Ματωμένα Χώματα» της Δ. 
Σωτηρίου, τις σχέσεις και το προφίλ των ηρώων που είναι συνυφασμένα με τις συνθήκες 
που βίωναν. Ο κεντρικός μου άξονας είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές πώς 
σκιαγραφούνται τα δύο φύλα σε δύσκολες ιστορικές στιγμές μέσα από τα λογοτεχνικά 
κείμενα. Φρόντισα να μην εστιάσω σε σκοπούς ιστορίας και στη νοσταλγία που προκαλεί 
το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, μα να φανεί πως η Λογοτεχνία δημιουργεί τη δική της 
Μικρά Ασία και όχι να μάθουν οι μαθητές καθεαυτού για τη ματωμένη Σμύρνη και για τα 
ιστορικά γεγονότα. Από διδακτικής σκοπιάς, στο σχέδιό μου προσπάθησα να 
ανταποκριθώ στη θέση του Gadamer και των αρχαίων αλληγοριστών πως ένα κείμενο 
πρέπει να ανοίγει διάλογο με τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του 
αναγνώστη, ώστε να φτάσουμε στην κατανόησή του. Βασίστηκα στη Ζ.Ε.Α. και τη θέση 
του Μεταδομισμού περί ισότιμης και αμοιβαίας σχέσης ανταπόκρισης στην ανάγνωση. 
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Δε ζήτησα πρότυπα εξήγησης, μα προβληματισμό των μαθητών, και θέλησα το κείμενο, 
καθώς και ό,τι διανεμήθηκε, να λειτουργήσει «ως ένας μοχλός ενεργοποίησης» των 
δυνατοτήτων των μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να καθίστανται ενεργητικά υποκείμενα 
και να αλληλενεργούν με το κείμενο. Οι αναγνωστικές μου οδηγίες και ο τρόπος που 
τίθενται οι ερωτήσεις έχουν φθίνουσα καθοδήγηση. Συνεπώς, η αμεσότητα και η ύπαρξη 
σχέσης ανάμεσα σε διδακτέο και διδασκομένους είναι απαραίτητη, αν ζητάμε μια γνήσια 
μαθησιακή προσπάθεια. Και εκεί πάνω βασίστηκα. 
 
 

Βασιλική Αποστόλου 
Η αξία της κοινότητας έρευνας στο πλαίσιο του μαθήματος της Φιλοσοφίας για Παιδιά 

 
Το πρόγραμμα της Φιλοσοφίας για Παιδιά, παρά τη σχετικά πρόσφατη εμφάνισή του 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Αμερική, 1970), είναι πολλά υποσχόμενο και, σε 
αυτό, κεντρική θέση κατέχει η μετατροπή της τάξης σε «κοινότητα έρευνας». Στο πλαίσιο 
αυτής της «κοινότητας έρευνας» ή διαφορετικά «κοινότητας διερεύνησης», που 
λαμβάνει χώρα στο κατάλληλα διαμορφωμένο μάθημα της Φιλοσοφίας για Παιδιά, οι 
μαθητές και ο εκπαιδευτικός -ακόμη και στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης-, με βάση 
ένα ακουστικό ή οπτικό ερέθισμα, επιλέγουν από κοινού ένα θέμα ή ζήτημα που τους 
απασχολεί και προχωρούν στην επίλυση του ή τουλάχιστον στην ανάλυση και 
επεξεργασία του. Αυτή η αναζήτηση-έρευνα πραγματοποιείται, κυρίως, μέσω του 
διαλόγου, ενός διαλόγου ουσιαστικού και άκρως εποικοδομητικού, μια και λαμβάνει 
χώρα σε ένα κλίμα δημοκρατικό, φιλικό προς τους μαθητές, οι οποίοι, με τη σειρά τους, 
έχοντας όλοι το δικαίωμα να ακουστούν, εκφράζοντας τη θέση τους, το πράττουν 
ελεύθερα, χωρίς φόβο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούν προσεκτικά τα όσα λέγονται, 
τα κρίνουν, τα συγκρίνουν με τις δικές τους απόψεις, τα επεξεργάζονται για το αν είναι 
σωστά ή όχι και, αν καταλήξουν πως δεν συμφωνούν, επιχειρηματολογούν, με τη σειρά 
τους, στηρίζοντας την άποψή τους αυτή. Στην περίπτωση, όμως, που συνειδητοποιήσουν 
πως ο εκάστοτε ομιλών έχει δίκιο, προχωρούν συνειδητά στην αντικατάσταση της θέσης 
τους με τη νέα εκφραζόμενη θέση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κοινότητα έρευνας 
είναι ταυτόχρονα ουσιαστικός και διακριτικός. Ουσιαστικός γιατί αυτός είναι που 
διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την εύρυθμη λειτουργία της κοινότητας έρευνας, 
διαδραματίζοντας παράλληλα συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο. Ταυτόχρονα, όμως, 
είναι και διακριτικός, αφού πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι, μέσω 
αυτής της διαδικασίας, καλλιεργούν την ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν 
επιτυχώς, να εκφράζονται σωστά, να σκέφτονται κριτικά και να φέρονται με ευγένεια και 
σεβασμό, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν τη δική τους αλήθεια κατακτώντας 
ταυτόχρονα τη γνώση. 
 
 

Μαριάννα Αποστόλου, Ανδρέας Οικονόμου 
Καλές πρακτικές διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα κατά 

τον μήνα Σεπτέμβριο 
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Η προετοιμασία μιας σχολικής μονάδας είναι ένα έργο δύσκολο και πολυσύνθετο. 
Χρειάζεται λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο, αποτελούμενο από πολλά επιμέρους 
σχέδια δράσης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου οφείλει να μελετήσει τις 
ιδιαιτερότητες του ζωντανού οργανισμού, να δώσει απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα, 
να δημιουργήσει έγκαιρα ένα παραγωγικό περιβάλλον χαρούμενης συμβίωσης και 
μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 
αξιολογήθηκε η αξιοπιστία τους και εξετάστηκε κατά πόσο είναι σχετικές με το θέμα. Οι 
πληροφορίες αφορούν στα ερωτήματα: Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς; Πώς θα δημιουργηθεί θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα; Πώς θα 
συνεργαστούν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και αυτοδιοίκηση; Πώς θα 
εξασφαλιστούν υλικοί πόροι; Πώς θα μπορέσει κάθε εκπαιδευτικός να δημιουργήσει 
θετικό κλίμα, δημιουργική διάθεση για συνεργασία και καλά μαθησιακά αποτελέσματα; 
Τι πρέπει να κάνουν εκπαιδευτικός και σχολείο, ώστε να προσφέρουν παιδεία υψηλού 
επιπέδου, ισότιμα και δίκαια προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές τους; Στη 
συνέχεια, έγινε οργάνωση και σύνθεση του πληροφοριακού υλικού με τη σύνταξη της 
Περίληψης, της Εισαγωγής και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία χωρίζεται σε 
επί μέρους ενότητες και, στο τέλος, έγινε καταγραφή των συμπερασμάτων. Η εργασία 
μας σκοπό έχει να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Εστιάζει στα βήματα που 
οφείλει να ακολουθήσει μια σχολική μονάδα, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 
Εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της και τις διαδικασίες που 
αφορούν στην οργάνωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της σχολικής ζωής. 
Παρουσιάζονται οι διεργασίες που αφορούν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι 
παράγοντες που θα βοηθήσουν, ή θα εμποδίσουν, τη δημιουργία θετικού κλίματος. 
Τέλος, καταγράφεται η προετοιμασία του εκπαιδευτικού και του σχολείου για να 
μπορέσουν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και 
κριτική σκέψη, για να αναλύουν με επάρκεια τα ποικίλα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα 
γύρω τους. Σε μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, φυλετικές, 
μορφωτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες, θα γίνουν 
επιτυχημένοι επαγγελματίες, καλοί γονείς και ενεργοί πολίτες. 
 
 

Κυριακή Ατταλιώτου 
Η θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης και οι διδακτικές της προεκτάσεις στην 

Ειδική Αγωγή 
 
Τo 1983, ο Howard Gardner παρουσίασε τη θεωρία του περί Πολλαπλών Τύπων 
Νοημοσύνης (ΠΤΝ) στο βιβλίο του «Framesof Mind: The Theory of Multiple Intelligences»˙ 
μια κριτική στον τρόπο με τον οποίον οι ψυχολόγοι έβλεπαν, μέχρι εκείνη τη περίοδο, την 
έννοια της νοημοσύνης: ως μία και μοναδική ικανότητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί 
επαρκώς και να αποτυπωθεί μέσω του γνωστού μας δείκτη νοημοσύνης. Αν και ο 
Gardner, αρχικά, δεν συνέδεσε τη θεωρία του με συγκεκριμένες εφαρμογές στην 
εκπαίδευση, στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος όσο και πολλοί άλλοι μελετητές προσέφεραν 
χρησιμότατες ιδέες σχετικά με την εφαρμογή των ΠΤΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 
2009, εκδόθηκε το βιβλίο «Multiple Intelligences Around the World», σε μία προσπάθεια 
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να καταγραφούν οι επιδράσεις και οι εμπειρίες,οι σχετικέςμε τη θεωρία των ΠΤΝ, σε 
πέντε ηπείρους και42 χώρες,με τη συμμετοχή 45 επιστημόνων-συγγραφέων. Η θεωρία 
των ΠΤΝ, ως θεωρία «εξατομίκευσης» και «πλουραλισμού», βρήκε ένθερμους 
υποστηρικτές μεταξύ των επιστημόνων που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή και την 
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς η 
έμφαση, εδώ και αρκετές δεκαετίες, στο πλαίσιο της αντίληψης «ένα σχολείο για όλους», 
βρίσκεται στην εύρεση προσεγγίσεων, μεθόδων και στρατηγικών που μπορούν να 
ικανοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη 
διαφορετικότητα. H έρευνα που ακολούθησε και διήρκεσε τρία χρόνια σε εθνικό 
επίπεδο, περιλαμβάνοντας 41 σχολεία σε όλη την Αμερική, γνωστή ως project SUMIT, 
έδωσε πλήθος ερευνητικών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των 
ΠΤΝ σε ποικίλες ομάδες μαθητών, και ιδιαίτερα σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Στη χώρα 
μας, η επίτευξη του σκοπού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί 
«ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των μαθητών» (Ν. 1566/1985, άρθρο 
1)θεωρείται ότι μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω της θεωρίας αυτής, καθώς τα 
χαρακτηριστικά της πολύπλευρης ανάπτυξης του ατόμου φαίνονται να συνδέονται με την 
αξιοποίηση και ανάπτυξη των ΠΤΝ. 
 
 

Αριστείδης Βαγγελάτος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος 
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην ελληνική πραγματικότητα 

 
Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) συνδέονται με την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως 
Εκπαίδευση (AEΕ) και την κουλτούρα της ανοιχτής γνώσης και του ανοιχτού 
περιεχομένου, τα οποία είναι όλα κινήσεις-ορόσημα του τέλους του 20ου αιώνα. Η ίδια η 
φιλοσοφία πίσω από την ΑΕΕ -ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι ανοιχτή, ισότιμη, 
καθολική και συχνά εντελώς δωρεάν- ώθησε την έμπνευση της τοποθέτησης 
εκπαιδευτικών πόρων στο δημόσιο χώρο (public domain). Ιστορικά, ο όρος «ΑΕΠ» 
υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2002 από την UNESCO, σε ένα φόρουμ που έλαβε χώρα 
στο Παρίσι. Το κίνημα των ΑΕΠ έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, 
με πολλές εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, καθώς και προσπάθειες από 
διεθνείς φορείς: η UNESCO και η Κοινοπολιτεία της Μάθησης (COL) προσφέρουν 
εκτεταμένη καθοδήγηση και υποστήριξη στα ιδρύματα και τις χώρες που λαμβάνουν 
μέρος σε αυτό το κίνημα, ενώ αποτελεί πλέον κεντρική στρατηγική και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν την αυξανόμενη τάση προς την κατεύθυνση 
της ανοιχτότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (με κάποια έμφαση ίσως στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και όχι μόνο). Στο πλαίσιο 
αυτό, η σύνδεση των ΑΕΠ με την ανοιχτή αδειοδότηση είναι σημαντική, καθώς είναι η 
διαθεσιμότητα των ανοιχτών αδειών που έχει επιτρέψει στους ΑΕΠ να έχουν επεκταθεί 
τόσο πολύ, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναγκαία προστασία και τα δικαιώματα των 
δημιουργών τους. Και στη χώρα μας, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι κερδίζουν έδαφος 
τα τελευταία χρόνια. Έχουν μάλιστα γίνει πολλές προσπάθειες τόσο από θεσμικούς 
φορείς, όσο και από ιδιώτες. Η Ελλάδα έχει βέβαια την ιδιομορφία να έχει μια γλώσσα με 
μικρό σχετικά κοινό και, όπως όλες οι αντίστοιχες, δημιουργεί μεγάλο μειονέκτημα σε 



28 
 

σχέση με την ανάπτυξη και επέκταση ανοιχτού περιεχομένου, και ειδικότερα ΑΕΠ. Παρά 
το γεγονός αυτό, υπάρχει ικανή παραγωγή που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην εργασία 
αυτή, παρουσιάζουμε τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τους ΑΕΠ, μέσα 
τόσο από βιβλιογραφική έρευνα όσο και από αναζήτηση σε συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς χώρους (ιδεατούς και φυσικούς). 
 
 

Ευφροσύνη Βαγή-Σπύρου, Μαρία Κουτή 
Προσεγγίζοντας τις παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές του Freinet - Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ 

του Νηπιαγωγείου 
 
Η παιδαγωγική Freinet αποτελεί μια παιδαγωγική πρόταση με κοινωνικο-πολιτικό 
εκπαιδευτικό όραμα. Τις τελευταίες δεκαετίες, γνωρίζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη 
διεθνή παιδαγωγική κοινότητα που ασχολείται με τη σχολική και προσχολική ηλικία. Ο 
Γάλλος παιδαγωγός Célestin Freinet, με τις απόψεις του και τη διδακτική μέθοδο που 
εισηγήθηκε, δημιούργησε μια νέα εκπαιδευτική αντίληψη για ένα σχολείο που θέτει στο 
κέντρο του το μαθητή, τον οποίο στηρίζει για να εκφράζεται ελεύθερα και, μέσα από τη 
δραστηριοποίηση του, να ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση. Με την παιδαγωγική Freinet 
έχουμε τις αρχές και τα παιδαγωγικά εργαλεία για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και 
συνεργατικό, με έμφαση στις δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας στο 
σχολείο. Επειδή το αυριανό σχολείο θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον μαθητή 
ως μέλος της κοινότητας, οι αρχές της παιδαγωγικής Freinet προϋποθέτουν έναν 
αναστοχαζόμενο εκπαιδευτικό που στοχεύει στηνατομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων 
των παιδιών. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν οι φιλοσοφικές και 
παιδαγωγικές αρχές, καθώς και οι τεχνικές και τα εργαλεία υποστήριξης της 
παιδαγωγικής Freinet στο Νηπιαγωγείο και να συνδεθούν με τις βασικές αρχέςτου 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο. 
 
 

Ναυσικά Βαντάνα 
Σενάριο διδασκαλίας: «Η γνωριμία των μαθητών με τον Αλέξη Ζορμπά: Η συμβολή της 

Τέχνης» 
 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην πρόταση ενός σεναρίου διδασκαλίας στο μάθημα 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. Αναλυτικότερα, το σενάριο 
έχει ως θέμα την αξιοποίηση των διαφόρων μορφών Τέχνης στη διδακτική πράξη. Πιο 
συγκεκριμένα, το έναυσμα δόθηκε από το απόσπασμα «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη το οποίο περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο του 
μαθήματος και στο οποίο βασίζεται το σενάριο. Η προσέγγιση του κειμένου μέσω 
διαφόρων μορφών Τέχνης έχει ως σκοπό να αναδειχθεί η σημασία της αξιοποίησης της 
Τέχνης στη διδακτική πράξη. Οι ειδικότεροι στόχοι, οι οποίοι πραγματώνονται μέσω μιας 
σειράς δράσεων και δραστηριοτήτων, αφορούν στην καλλιέργεια της αισθητικής των 
μαθητών και την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Επιπρόσθετα, το 
περιεχόμενο του σεναρίου είναι συμβατό με το ισχύον ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, προσεγγίζεται 
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διαθεματικά και αξιοποιούνται οι γνωστικές περιοχές της Αισθητικής, της Μουσικής, της 
Φυσικής Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Αναφορικά με τη 
μέθοδο της διδασκαλίας, στο μεγαλύτερο μέρος επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική. Τέλος, 
προτείνονται Φύλλα Εργασίας. 
 
 

Παναγιώτα Βαρουτά 
Διδακτικό σενάριο «Μια κλειστή θάλασσα, ένα ανοιχτό μυαλό, ένα καταπληκτικό ταξίδι 
στο STEAM». Μια ιστορική, πολιτιστική και γεωεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση 

της Μεσογείου 
 
Οι γνώσεις των μαθητών σχετικά με τις γεωεπιστήμες περιορίζονται συχνά στα 
γεωγραφικά στοιχεία της χώρας τους και οι γνώσεις τους σχετικά με τη δομή της γης 
είναι γενικά ελλιπείς. Ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω συνδέονται με την 
καθημερινότητά τους, την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους είναι κάτι που δεν 
μπορούν εύκολα να αντιληφθούν. Έτσι, ήρθε ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη μιας 
δραστηριότητας μάθησης βασισμένης στη μέθοδο Project, όπου ζητείται από μαθητές 
ηλικίας 11 ετών να εξερευνήσουν τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κύριος σκοπός της επιλογής 
της ενότητας «Η Μεσόγειος» είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα ιδιαίτερα φυσικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου και να είναι σε θέση να 
συνδέσουν τη γεωγραφική θέση και τα χαρακτηριστικά της Μεσογείου με την ιστορική 
και κοινωνική της αξία. Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών, στην πρακτική άσκηση της επιστημονικής και κριτικής 
σκέψης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του πνεύματος συνεργασίας τους και στην 
ευαισθητοποίησή τους για το πώς η γεωγραφία της Μεσογείου επηρεάζει τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται γύρω της. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές μελετούν γεωλογικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. ορογένεση, το ρήγμα του Κορινθιακού Κόλπου, νησιά, σεισμούς, 
ηφαίστεια), πειραματίζονται με τη ροή του νερού και εξετάζουν το μεσογειακό πεδίο και 
το κλίμα. Στα βήματα του Οδυσσέα πλοηγούνται με το GPS, ερευνούν την κουλτούρα και 
την ιστορία των ανθρώπων γύρω από τη Μεσόγειο και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους. 
Επικεντρώνονται στις ιστορικές, γεωλογικές, γεωγραφικές, πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές της Μεσογείου. Στην αφίσα αυτή θα παρουσιαστούν οι στόχοι, η 
μεθοδολογία, η σειρά δραστηριοτήτων και η αξιολόγηση του προγράμματος. 
 
 

Παναγιώτα Βαρουτά 
Εκπαιδευτική πρακτική «Ταξιδεύουμε ΌΛΟΙ στην Ευρώπη!» 

 
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe, υλοποιήθηκε με τη μέθοδο 
Project η εργασία αυτή, με σκοπό οι μαθητές να πληροφορηθούν και να υιοθετήσουν τις 
βασικές αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να προβληματιστούν σχετικά με 
κοινωνικά ζητήματα που αναφύονται σήμερα. Το προσφυγικό ζήτημα, οι Έλληνες 
οικονομικοί μετανάστες λόγω της οικονομικής κατάστασης, οι τουρίστες και η συνθήκη 
Σένγκεν διασυνδέονται μέσα από ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, 
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παρουσιάζεται η θεωρητική ανάλυση, ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση και η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διαπιστώθηκε ότι, μέσα από τέτοιου τύπου ποικίλες 
βιωματικές δράσεις, αξιοποιούνται ολόπλευρα τα ενδιαφέροντα των παιδιών και 
αναπτύσσονται οι ικανότητές τους στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, την ομαδικότητα 
και την κριτική σκέψη. 
 
 

Παναγιώτα Βαρουτά 
Scientix: Μια κοινότητα για την εκπαίδευση στο STEM στην Ευρώπη 

 
Το Scientix είναι μια διαδικτυακή ευρωπαϊκή κοινότητα με στόχο την προαγωγή της 
εκπαίδευσης στο STEM/Science-Technology-Engineering-Mathematics (Φυσικές 
Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά) στην Ευρώπη. To Scientix διαθέτει 
διαδικτυακή πύλη όπου παρουσιάζονται πάνω από 500 εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει 
δημιουργηθεί δίκτυο πάνω από 7000 εκπαιδευτικούς και παρέχονται δωρεάν πάνω από 
1600 πηγές εκπαιδευτικού περιεχομένου σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Συντονίζεται 
από το European Schoolnet και υποστηρίζεται από το πλαίσιο Horizon 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Πρόσφατα, το Scientix 
βραβεύθηκε ως μια από τις 100 σημαντικότερες εκπαιδευτικές καινοτομίες στον κόσμο. 
Διεύθυνση δικτυακού τόπου: http://www.scientix.eu/home  
 
 

Άννα Βαφειάδου 
Ετερ Art|Non verbal communication through art|Aristoteles’s Ετερότητα 

 
Our idea is to use Fine & Performing Arts, in order to establish non-verbal communication 
between individuals and groups with different cultural background. We intend to focus on 
1000 Un Accompanied Minors (UAMs) hosted at Shelters around Greece. We intend to 
bring together local & refugees children (starting from teenagers) and promote their 
interaction by means of body-percussion improvisation and multi-ethnic rhythm and 
melodic patterns. Taking into account that most of the teenagers are boys (>90%) find it 
embarrassing to express themselves, the choice of body percussion is ideal. The 
gatherings could take place at urban areas where both groups co-exist such as schools, 
neighbor hoods and parks. Although we encourage the physical contact of the teams in 
order to spread the idea all over Greece and develop a reliable educational pattern, we 
need technological support. The implemented model could be further expanded, based on 
the groups’ special skills. Combining Real-Interaction and Dig.Apps will enable the UAMs 
to be integrated in the local communities across Greece, to regain their trust in society 
and start dreaming of a brighter future. These shared experiences will empower the 
Greek-teens facing their future challenges and increase social awareness. The educational 
model could also be applied in people with special needs or learning disability. The video 
shows how effortlessly these kids communicated, in less than 60 mins during a workshop 
of 10 teenagers from different countries, met for the first time without the participation 
of translators or curators.  
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https://www.youtube.com/watch?v=op4Hv6OJovg&feature=youtu.be 
Both local teens and UAMs where strongly interested about Contemporary Dance, 
Literature, Art & Culture. The UAMs mentioned that it was the first time they met Greek 
teenagers although they had staying in Greece for several months. They arranged to go 
out together again as if they knew each other for a long time. Some of them participated 
together at ‘162 dance meetings’|SGT 
 
 

Άννα-Θεοδώρα Βελίκη 
Αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στο δημοτικό για την εκμάθηση λεξιλογίου από 

μαθητές της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα με διδασκαλία στρατηγικών μάθησης. 
 
Αν και η χρήση της πλατφόρμας Moodle έχει συνδεθεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και με διαδικτυακά περιβάλλοντα που παρέχουν υλικό μελέτης και βαθμολογία σε 
πανεπιστημιακούς φοιτητές, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει τη χρησιμότητα της για την 
εκμάθηση λεξιλογίου από μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού που μαθαίνουν Αγγλικά ως 
ξένη γλώσσα, όταν αυτοί εκπαιδευτούν στην τεχνική, στρατηγική και παιδαγωγική χρήση 
υποστηρικτικού ψηφιακού υλικού. Η πλατφόρμα Moodle προτιμήθηκε για τις 
δυνατότητες που προσέφερε στη δημιουργία ψηφιακού υλικού από την εκπαιδευτικό, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διδακτικής ύλης και τις ανάγκες των μαθητών αυτής της 
ηλικίας και του συγκεκριμένου μαθησιακού επιπέδου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για τη 
δυνατότητα να προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση, αλλά και ως μέσο προβολής άλλων 
εκπαιδευτικών διαδικτυακών τόπων και πολυμέσων, σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης 
μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες 12 και 15 μαθητών, που, 
δουλεύοντας στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μία διδακτική ώρα την 
εβδομάδα, εξασκήθηκαν στο λεξιλόγιο του σχολικού βιβλίου που διδάχθηκε στην τάξη σε 
δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σχετικά με τρεις θεματικές ενότητες, για τρεις 
εβδομάδες με ψηφιακές δραστηριότητες που παρείχαν ανατροφοδότηση. Μόνο η 
πειραματική ομάδα 12 μαθητών εκπαιδεύτηκε στη στρατηγική χρήση της Τεχνολογίας. Οι 
μαθητές και των δύο ομάδων εξέφρασαν θετική άποψη για την εργασία τους στην 
αίθουσα Πληροφορικής, ενώ οι απαντήσεις στην ανοικτού τύπου ερώτηση, που ζητούσε 
να γράψουν τον λόγο, έδειξε την επίδραση της στρατηγικής εκπαίδευσης στην 
πειραματική ομάδα. 
 
 

Αφροδίτη Βεργίδου, Δημήτρης Βεργίδης, Αμαλία Α. Υφαντή 
Τα καινοτομικά στοιχεία και η κουλτούρα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

 
Η εργασία αυτή εξετάζει, αφενός μεν, τα καινοτομικά στοιχεία των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ), που είτε περιλαμβάνονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε έχουν 
παγιωθεί ως πρακτικές των στελεχών του επιβλέποντα φορέα (ΓΓΔΒΜ) και των στελεχών 
των ίδιων των ΣΔΕ, αφετέρου δε, την κουλτούρα των ΣΔΕ, που αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους, με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής τους στην 
αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων αυτών. Η λειτουργία των ΣΔΕ περιλαμβάνεται 
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στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διατυπώνονται στο Λευκό Βιβλίο του 1995 
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στην Ελλάδα, τα ΣΔΕ ιδρύθηκαν με τον Νόμο 
2525/1997 και απευθύνονται σε νέους άνω των 18 ετών, χωρίς να προσδιορίζεται το 
ανώτερο ηλικιακό όριο. Οι σπουδές είναι διετούς διάρκειας και στους αποφοίτους 
χορηγείται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου. Για την οργάνωση των σπουδών 
στα ΣΔΕ, εφαρμόζεται η θεωρία των πολυγραμματισμών (multiliteracies). Το πρώτο ΣΔΕ 
λειτούργησε το έτος 2000, ενώ, σήμερα, λειτουργούν στη χώρα συνολικά 62 ΣΔΕ.Ο 
βασικός πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών των ΣΔΕ συγκροτείται από το γλωσσικό 
γραμματισμό (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα), τον αριθμητικό γραμματισμό, τον 
πληροφορικό, τον κοινωνικό και τον επιστημονικό γραμματισμό (βλέπε: Υ.Α. 5953/2014). 
Τα βασικά καινοτομικά στοιχεία στη λειτουργία των ΣΔΕ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, είναι τα ακόλουθα: 1) Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται 
εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των 
εκπαιδευομένων 2) Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ευέλικτο, ώστε να αξιοποιούνται όλοι 
οι κοινωνικοί χώροι στους οποίους εντοπίζεται γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία (π.χ. 
χώροι εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών 
εκδηλώσεων κ.ά.) 3) Τα ΣΔΕ συνεργάζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν κοινές δράσεις. 
Στη μελέτη μας αποκαλύπτεται ότι τα κυριότερα δομικά στοιχεία της λειτουργίας των ΣΔΕ 
είναι τα συγκριτικά μεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλίας και οι αυξημένες ευθύνες των 
Διευθυντών, ο αναβαθμισμένος ρόλος των εκπαιδευτικών, η θεσμοθέτηση θέσεων 
συμβούλου σταδιοδρομίας και συμβούλου ψυχολόγου σε κάθε ΣΔΕ, καθώς και η 
υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, όπως είναι οι 
φάκελοι υλικού, τα σχέδια δράσης και οι συνθετικές εργασίες. 
 
 

Βιβή Βίλλα, Μάρω Γαλάνη 
Φιλολογικά μαθήματα… αλλιώς! Μία βιωματική προσέγγιση 

 
Είναι δεδομένο ότι τα φιλολογικά μαθήματα, στη μεγάλη πλειονότητά τους, στερούνται, 
λόγω της φύσης του αντικειμένου, μεγάλης δυνατότητας πειραματισμών και βιωματικών 
προσεγγίσεων, σε αντίθεση με τα γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών που 
βασίζονται από τη φύση τους στο πείραμα, την εμπειρική παρατήρηση και τη διάδραση. 
Ωστόσο, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πειραματισμού για κάτι 
πιο διαδραστικό και βιωματικότερο αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο διδάσκοντα και 
μαθητές. Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να μοιραστούμε με συναδέλφους τις 
εμπειρίες μας για διαφορετικές διδακτικές προτάσεις στο μάθημα της Ν. Ε. Λογοτεχνίας 
της Β΄ Γυμνασίου. Στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων, εστιάσαμε στην ανάπτυξη 
και καλλιέργεια της Δημιουργικής Γραφής και στη δραματοποίηση. Αφορμώμενοι από τα 
κείμενα «Γιατί;» του Μαγκλή και «Ένας αριθμός» του Τσέχωφ, οι μαθητές μας έγραψαν 
το δικό τους τέλος στο πρώτο διήγημα και δραματοποίησαν την παθητική εργαζόμενη 
Ιουλία και τον προσποιούμενα αυταρχικό εργοδότη στο διήγημα του Τσέχωφ. Με 
δεδομένη την παιδαγωγική αξία των εργαλείων αυτών στην αποτελεσματικότερη 
μάθηση, καλλιεργήσαμε μέσα στην τάξη στα παιδιά ένα περιβάλλον απόλαυσης αλλά, 
παράλληλα, και ένα πεδίο καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της φαντασίας. Η 
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Δημιουργική Γραφή, εξάλλου, ως συνώνυμο της δημιουργικότητας, προσεγγίζει τη 
γλώσσα και τον λόγο βιωματικά, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση, αλλά 
ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη συγγραφικών δραστηριοτήτων στους μαθητές. 
Συμπληρωματικά, με το παιχνίδι ρόλων, ανατρέπεται η «παραδοσιακή» σχολική τάξη. Με 
διαδικασίες που μεθοδεύονται διακριτικά από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές μέσα από 
τους ρόλους που υποδύονται, αλληλοεπιδρούν με το κείμενο, συναισθάνονται τα 
πρόσωπα του έργου, κατανοούν τις αντιδράσεις, αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα, 
ενστερνίζονται πεποιθήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προσπάθεια τους για την 
καταλληλότερη και την πιο εύστοχη προσέγγιση του κειμένου, η σκηνή επαναλαμβάνεται 
αρκετές φορές και με τη συμμετοχή της υπόλοιπης τάξης σε… ρόλο σκηνοθέτη, 
συμβούλου… Έτσι έμπρακτα καλλιεργείται και η συνεργασία και το πνεύμα 
ομαδικότητας.  
 
 

Μαρία Βλάσση, Παναγιώτης Κωσταρίδης 
Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο: Κυκλοφορικό σύστημα και εθελοντισμός 

 
Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της 
Science View (Ελληνική Ένωση Δημοσιογράφων, Συγγραφέων και Επικοινωνιολόγων της 
Επιστήμης) σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Απευθύνεται σε μαθητές 12-16 ετών 
(Α' Γυμνασίου - B' Λυκείου), οι οποίοι καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές 
έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων 
τους. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-
project.eu), ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των 
Φυσικών Επιστημών, καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
CREATIONS. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, 20 μαθητές Α΄ Λυκείου του 1ου Πειραματικού 
Λυκείου Αθηνών «Γενναδείου» υλοποίησαν μια θεατρική παράσταση με τίτλο 
«Κυκλοφορικό σύστημα και εθελοντισμός», στο πλαίσιο του μαθήματος Project και του 
ομίλου Βιολογίας. Στόχοι της δράσης αυτής ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν επιστημονικές 
έννοιες σχετικές με το θέμα, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, να 
τονίσουν τη σημασία του εθελοντισμού για δότες μυελού των οστών, να αποκτήσουν 
θετική στάση για το μάθημα της Βιολογίας και να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες, 
όπως σχεδιασμό σεναρίου, κατασκευή σκηνικών και κουστουμιών, σύνθεση και εκτέλεση 
μουσικών κομματιών και χορογραφίας. Μετά από αξιολόγηση της παράστασης από τους 
ειδικούς της δράσης και από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές άλλων σχολείων, 
απονεμήθηκε στους μαθητές το βραβείο προώθησης και διάδοσης της παράστασης, 
καθώς και ειδική διάκριση για τη ζωντανή εκτέλεση και τη διαδραστικότητα. Στην 
παρούσα εργασία, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα στάδια 
υλοποίησης της δράσης αυτής από τους μαθητές του σχολείου μας, καθώς και τα 
συμπεράσματα από την τελική αποτίμηση όλης της προσπάθειας. 
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Αθανάσιος Βλάχος, Milen Zamfirov 
Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών 
 
Στην εργασία αυτή, προτείνεται η χρήση εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία των 
μαθημάτων των Θετικών Επιστημών σε μαθητές με δυσλεξία στο Γυμνάσιο. Θα 
παρουσιαστεί η χρήση τους σε δύο γνωστικά αντικείμενα: τη Χημεία και τη Βιολογία. Θα 
ξεκινήσουμε με μια σύντομη παρουσίαση της μαθησιακής δυσκολίας της δυσλεξίας. Στη 
συνέχεια, θα αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της, αλλά και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι δυσλεκτικοί μαθητές. Κατόπιν, θα ασχοληθούμε με δύο διαφορετικές 
μεθόδους για τη διδασκαλία μαθημάτων Θετικών Επιστημών σε δυσλεκτικούς μαθητές. 
Οι μέθοδοι είναι: 1.Διδασκαλία Χημείας με προσχεδιασμένους εννοιολογικούς χάρτες σε 
μαθητές με δυσλεξία 2. Διδασκαλία Βιολογίας με εννοιολογικούς χάρτες που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, και στις δύο περιπτώσεις, 
μια ενότητα ή ακόμα και μια υποενότητα διδάσκονται με εννοιολογικούς χάρτες. Ακόμα, 
να σημειωθεί ότι, ενώ, στην πρώτη μέθοδο, παρουσιάσαμε τους εννοιολογικούς χάρτες 
έτοιμους στους μαθητές, για να τους μελετήσουν και να αξιολογηθούν, στη δεύτερη 
περίπτωση, οι εννοιολογικοί χάρτες σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τους ίδιους τους 
μαθητές. Στο τέλος της εργασίας επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση, αλλά και κάποιες 
σκέψεις για τη μελλοντική έρευνα. 
 
 

Ελισάβετ Βλάχου, Ιωάννα Φλίγκου, Νικόλαος Μάνεσης 
Σέβομαι την ετερότητα. Συνυπάρχω αρμονικά. Διδακτικό σενάριο Θρησκευτικών Γ΄ 

Δημοτικού 
 
Ο θρησκευτικός εγγραμματισμός στοχεύει στον πολιτισμικό εγκλιματισμό του 
μαθητή/τριας στη συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας. Η σύγχρονη θρησκευτική 
μάθηση διευκολύνει την προσωπική και συνεργατική διερεύνηση της θρησκευτικότητας, 
τη βιωματική κατανόηση κρίσιμων θεμάτων, με σκοπό την αυτοδιαμόρφωση του εαυτού 
για τον κόσμο. Μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών και με βάση το Νέο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, οι μαθητές/μαθήτριες δύνανται να γνωρίσουν και να 
αναπλαισιώσουν θρησκευτικές ιστορίες, συνδέοντάς τες με τα βιώματά τους. Υπό την 
έννοια της «αλλαγής» και της δράσης κατευθυνόμαστε στην ουσιαστική επικοινωνία με 
τους άλλους, στην άρση στερεοτυπικών εικόνων, στην ενότητα στην πολυμορφία και 
στην αποδοχή του διαφορετικού άλλου. Μέσα από την εφαρμογή του παρόντος 
διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Δημοτικού, ενεπλάκησαν ενεργά, στο 
πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων και με την χρήση Νέων Τεχνολογιών, 
προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα συμβίωσης, αρμονικής συνύπαρξης με 
τους άλλους, μεταμέλειας, αλληλοπροσφοράς, σεβασμού της διαφορετικότητας. Η 
ανάπτυξη της ενότητας, σε διακριτά στάδια, έγινε σε τέσσερις διδακτικές ώρες. 
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Μαριαντίνα Βουδούρη - Ζαφειρίου, Μαρία Κουτούπη 
Ο ρόλος της πειθαρχίας από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Η εργασία μας έχει τίτλο «Ο ρόλος της πειθαρχίας από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και πρόκειται για μία εκπαιδευτική έρευνα με αντικείμενο 
μελέτης τον ρόλο της πειθαρχίας μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να διερευνήσει 
μία τάση των εκπαιδευτικών ως προς αυτό το θέμα και να αποτελέσει μία μαθησιακή 
εμπειρική έρευνα των δύο συγγραφέων και μεταπτυχιακών φοιτητριών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα, μη δομημένη, με αυστηρά μεθοδολογικά κριτήρια, που μας 
επιτρέπουν να διαμορφώσουμε μία σφαιρική αντίληψη για το πώς ένας αριθμός εν 
ενεργεία εκπαιδευτικών δρουν μέσα στη σχολική αίθουσα και ποια μέσα χρησιμοποιούν 
για να επιτύχουν την πειθαρχία στην τάξη και, κατά συνέπεια, να δημιουργούν ένα 
ευνοϊκό κλίμα κατά τη διδακτική πράξη, χωρίς να μπορούμε να γενικεύσουμε τα 
αποτελέσματά της. Το δείγμα αποτέλεσαν πενήντα δύο (52) εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως του κλάδου ΠΕ70 και του κύκλου συνεργασίας και 
συναναστροφής των δύο συγγραφέων, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα σύντομο ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν 
παιδαγωγικό νόημα στην έννοια της πειθαρχίας, θεωρούν απαραίτητους τους κανόνες 
στο σχολείο και χρησιμοποιούν παιδαγωγικά μέσα για την επίλυση των προβλημάτων 
απορρίπτοντας πρακτικές του παρελθόντος (Η εργασία έγινε υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χαράλαμπου). 
 
 

Ιουλιανή Βρούτση 
Στις γραμμές των πολιτισμικών οριζόντων: Προς τη διδακτική αναζωογόνηση της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
 
Στην παρούσα εισήγηση, προτείνεται η διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μέσα 
από ένα σχέδιο που ερείδεται στην «πραγματική» ιστορία της, δηλαδή στην ιστορία της 
πρόσληψής της, στο πώς, κατ’ επέκταση, συγκροτήθηκε η ταυτότητα του κάθε κειμένου 
μέσα στη συνείδηση των αναγνωστών του. Σε μια τέτοια θεώρηση, η ύλη απαρτίζεται 
από κείμενα που γνώρισαν είτε διθυραμβική αποδοχή ή θορυβώδη πρόσληψη ή υπήρξαν 
θύματα προσληπτικής πλάνης ή κινήθηκαν στην αφάνεια, διανοίγοντας λάθρα 
καινοτομικούς δρόμους. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθείται η διαχρονική πρόσληψή τους, 
κάτι που θα καταστήσει σαφή στον μαθητή τον καθοριστικό παράγοντα της αλλαγής των 
πολιτισμικών οριζόντων στην ανάδειξη και γέννηση ειδών ανά συγχρονία. Έτσι, το 
επιλεγμένο ως αντιπροσωπευτικό κείμενο θα είναι αυτό που, μέσα από την αναλυτική 
προσέγγισή του, θα οδηγεί με την πλούσια διακειμενικότητά του, ορατή ή υποδόρια, στις 
(δεσπόζουσες ή μη) ειδολογικές παραδόσεις και στο οποίο θα είναι ενδιαφέρουσα η 
αναμέτρηση του διονυσιακού ή απολλώνιου στίγματός του με τους κανόνες των εποχών, 
η αγκύρωση, η επιβεβαίωση ή η απόρριψή του από τον ορίζοντα προσδοκίας του 
αναγνώστη, σε συνδυασμό με τις (ενίοτε μακρές διάρκειες)αισθητικών ρευμάτων και 
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ιδεολογικών σχημάτων. Τα επιλεγμένα, δε, κείμενα θα προσεγγιστούν μέσα από μια 
«κάθετη», «θεραπευτική» ανάγνωση, στη βάση μιας συνδυαστικά παραδειγματικής και 
συνταγματικής συγκριτολογικής οπτικής, που θα αποκαλύπτει, υπερβαίνοντας τις 
συμβατικές γραμματολογικές τομές, τα νήματα που συνδέουν την προγονική με την 
επιγονική παράδοση, καθιστώντας τα χωροχρονικά «μάτια του [κάθε] είδους» 
διευρυμένης και διεισδυτικής όρασης πέρα από τη γενέθλια τοπικότητα και χρονικότητα 
του εκάστοτε κειμένου. Έτσι, στις γραμμές των πολιτισμικών οριζόντων ανατάσσεται 
αναζωογονητικά το άψυχο (για ουκ ολίγους μαθητές) σώμα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, συγκροτώντας ένα σχολικό κανόνα που αναδεικνύει τον αέναο, πολυσχιδή 
διάλογο των ειδών και των εποχών, με απώτερο στόχο ο μαθητής-αναγνώστης της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να αισθανθεί τον εαυτό του μέτοχο μιας μακράς, με ρήξεις και 
συνέχειες, πολιτισμικής διαδικασίας και κοινωνό της μνήμης των παλαιότερων και 
μελλοντικών αναγνώσεων. 
 
 

Σοφία Βυζαντιάδου 
LitBridge-Γεφυρώνοντας πολιτισμούς μέσω της λογοτεχνίας και της αφήγησης 

 
Το LitBridge είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το οποίο 
επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο επαφής και διαλόγου μεταξύ μαθητών 
Δημοτικού Σχολείου και προσφύγων που δεν έχουν εισέλθει ακόμα σε σχολικό 
περιβάλλον. Το μέσο που αξιοποιεί είναι η λογοτεχνία και η αφήγηση, καθώς, μέσω των 
δύο, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα άλλους πολιτισμούς. Με τη χρήση της 
λογοτεχνίας και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και αφηγήσεις, οι μαθητές 
εσωτερικεύουν και κατανοούν ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες που τους φαίνονται 
αφηρημένες και εξερευνούν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. Τα παιδιά γράφουν 
και αφηγούνται ιστορίες και δημιουργούν τα προσωπικά τους βιβλία τους. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται στη Γερμανία (2 Δημοτικά Σχολεία), όπου και 
παρήχθη το ακόλουθο βιβλίο:  
https://issuu.com/sofiavyzantiadou/docs/buch_korrigiert__1_?workerAddress=ec2-54-
162-72-44.compute-1.amazonaws.com. Από τον Ιανουάριο, υλοποιείται στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Θέρμης, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν: 
διήγηση παραμυθιών, λογοτεχνικά παιχνίδια, παραγωγή ιστοριών και ποιημάτων από τα 
ίδια τα παιδιά, εικονογράφηση, βιβλιοδεσία και digital storytelling.  
Στόχοι: 
• Να καλλιεργηθεί διαπολιτισμική κατανόηση και να καταρριφθούν στερεότυπα. 
• Να ακουστούν οι φωνές των ίδιων των παιδιών. 
• Να καλλιεργηθεί σεβασμός και ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα. 
• Να αξιοποιήσουν τα παιδιά τη φαντασία τους και να εκφραστούν δημιουργικά. 
• Να ενισχυθεί η προσβασιμότητα στην τέχνη και τον πολιτισμό. 
Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην αυθεντικότητα του υλικού, αφού έχει παραχθεί από τις 
δύο ομάδες παιδιών. Αποδίδεται μεγάλη αξία στην παιδική παραγωγή κειμένου και 
εικόνας που γίνεται αντιληπτή ως φορέας πολιτισμικών εμπειριών και ιδεών. Η 
μεθοδολογία που εισάγει το πρόγραμμα μπορεί να υιοθετηθεί για διαπολιτισμικές 
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δραστηριότητες μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον 
Απρίλιο. Τον Μάιο, θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μαζί με 
τα έργα των παιδιών (χειροποίητα βιβλία), μια ανθολογία των κειμένων τους και το 
digital storytelling video. 
 
 

Διονύσιος Βυθούλκας 
Ανατρέποντας στερεότυπα με όχημα τον πολιτισμό 

 
Με την ανακοίνωση αυτή επιχειρείται να περιγραφεί μια καλή πρακτική που 
αναπτύχθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, η οποία αφορά στους Ρομά μαθητές (και 
όχι μόνο),οι οποίοι ανέρχονται στο 50% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Αφού 
καθοριστεί η έννοια της «καλής πρακτικής» στην εκπαίδευση και τα κύρια γνωρίσματά 
της, παρουσιάζεται το πώς ο πολιτισμός, στις διάφορες εκφάνσεις του στο 
σχολείο(Εικαστικά, Μουσική, Μουσειακή Αγωγή κ.ά.), με αιχμή του δόρατος τη 
Λογοτεχνία, κατάφερε να ανατρέψει διαδεδομένες στερεοτυπικές αντιλήψεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών, Ρομά και μη. Κύρια τέτοια στερεότυπα είναι οι 
αντιλήψεις ότι οι Ρομά μαθητές έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αδυνατούν να 
ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση και αποτελούν «χαμένη υπόθεση» για τους 
εκπαιδευτικούς, ενώ και η απουσία γραπτής γλώσσας, καθώς η Ρομανί είναι προφορική, 
λειτουργεί ως επιπλέον εμπόδιο. Όταν, όμως, δόθηκε βαρύτητα από κάποιους 
εκπαιδευτικούς στο ιδιαίτερο «πολιτισμικό κεφάλαιο» των Ρομά μαθητών, και δη στη 
γλώσσα τους, τα προαναφερθέντα στερεότυπα άρχισαν να ανατρέπονται και οι μαθητές 
αυτοί άρχισαν να θεωρούν το σχολείο ελκυστικό και οικείο. Κυριότερο επίτευγμα 
θεωρούμε τη μεταφορά στη Ρομανί γλώσσα ποιημάτων ή πεζογράφημα των σημαντικών 
Ελλήνων λογοτεχνών, παλαιότερων και σύγχρονων (Καβάφης, Ελύτης, Σεφέρης κ.ά.). 
 
 

Ανδρονίκη Γάκη 
Η σημασία της εκπαίδευσης στην επαγγελματική αγωγή 

 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να εξετάσει την κρατούσα στάση της εκπαίδευσης 
και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην επιλογή σταδιοδρομίας. Λόγω της οικονομικής 
ύφεσης των τελευταίων ετών, η σημασία και η αξία των σπουδών έχει αμφισβητηθεί 
πλειστάκις και από ορισμένους μάλιστα έχει απορριφθεί ως εναλλακτική, λόγω της 
δυσκολίας εύρεσης εργασίας. Από την πλευρά του, το σχολείο, ως κατεξοχήν φορέας 
γνώσης, ενημέρωσης και κοινωνικοποιητικής δράσης, παρουσιάζεται αδύναμο να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών, αλλά και στις εξελίξεις της κοινωνίας. Συνεπώς, 
στόχος είναι να υπογραμμισθεί ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει πλέον το σχολείο 
στην επαγγελματική επιλογή και απόφαση του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο, ως 
θεσμός κοινωνικός και εκπαιδευτικός, διαθέτει σαφή δομή, σταθερότητα, διάρκεια και 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ επηρεάζεται από τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές, 
πολιτιστικές και ιστορικές συνθήκες. Επιπλέον, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία 
και αλληλεπίδραση, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά 
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και να εκπαιδευτεί στη διαδικασία λήψης απόφασης, τα οποία συνιστούν βασικά 
χαρακτηριστικά του επαγγελματικού προσανατολισμού. Επομένως, κρίνεται απαραίτητος 
ο επανασχεδιασμός του επαγγελματικού προσανατολισμού στη σχολική πραγματικότητα 
και η προσέγγιση του όλου θέματος από διαφορετική οπτική. Στο πλαίσιο αυτό, 
απαιτείται να γίνει αντιληπτή η ανάγκη για οργάνωση σε ομαδικό και ατομικό πλαίσιο 
της συμβουλευτικής διαδικασίας και της επαγγελματικής αγωγής. Σε αυτό το στάδιο 
ασφαλώς θα βοηθήσει και η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων που βασίζονται σε θεωρίες 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπως είναι η θεωρία του Holland, η οποία 
«οπτικοποιεί» την επαγγελματική ταυτότητα του μαθητή και τον βοηθά να 
προσανατολισθεί, καθώς και η ερμηνεία αυτών από ειδικούς συμβούλους 
σταδιοδρομίας. Έτσι μόνο θα μπορέσει να γίνει συνείδηση η αξία της εκπαίδευσης εν 
συνόλω, αλλά και η πρακτική εφαρμογή της μέσω διαδικασιών επαγγελματικής 
προοπτικής.  
 
 

Ανδρονίκη Γακούδη, Ευαγγελία Παπαθανασίου 
Το παιδικό βιβλίο γιορτάζει και η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει 

 
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, δύο εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπεύθυνες της σχολικής βιβλιοθήκης για χρόνια στο 
σχολείο τους, πραγματοποίησαν μια δράση η οποία συνέβαλε στην ενδυνάμωση των 
μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου και ανέδειξε την ουσιαστική συμβολή της 
σχολικής βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη ενός δίγλωσσου μαθησιακού περιβάλλοντος στο 
ελληνικό σχολείο. Επιπρόσθετα, αναδείχτηκε η κεντρική σημασία του θεσμού της 
Ευέλικτης Ζώνης τόσο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών όσο και στην 
προώθηση της συναδελφικότητας και της συνεργατικότητας των εκπαιδευτικών του 
σχολείου. Μέσω της δράσης αυτής, η οποία παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, η 
ενδυνάμωση μαθητών/εκπαιδευτικών δεν αναδεικνύεται απλά ως μια διαδικασία δια 
μέσου της οποίας αυξάνεται η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που 
τους αφορούν άμεσα, αλλά τονίζεται, ταυτόχρονα, και η σημασία της ενεργοποίησης 
ενός ολόκληρου σχολείου ως μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
 

Σόνια Γελαδάκη 
Ο διαγωνισμός του 1971 για την επιλογή Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Ο θεσμός του Επιθεωρητή θεσμοθετήθηκε στα μέσα της καποδιστριακής περιόδου 
(1828-1831), όταν επιχειρήθηκε να ομογενοποιηθεί η πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα 
(αλληλοδιδακτικά σχολεία), και την πρώτη αξιολόγηση των αλληλοδιδασκάλων της 
Πελοποννήσου έκανε λίγους μήνες αργότερα ένας διορισμένος από την Κυβέρνηση 
Επιθεωρητής. Στα επόμενα χρόνια, την ευθύνη για τον έλεγχο των διδασκόντων είχαν 
από κοινού διάφοροι φορείς με προεξάρχοντα τον -επίσης διορισμένο- Γενικό 
Επιθεωρητή. Στη δεκαετία του 1880, λόγω της ενσωμάτωσης νέων περιοχών στην 
Ελλάδα, το έργο της αξιολόγησης ήρθαν να ενισχύσουν οι Έκτακτοι Επιθεωρητές, ενώ στα 
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τέλη του αιώνα η αρμοδιότητα πέρασε στα Εποπτικά Συμβούλια, τους Νομαρχιακούς 
Επιθεωρητές Α΄ και τους βοηθούς τους, τους Νομαρχιακούς Επιθεωρητές Β΄. Κατά τη 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου πάλι, καθιερώθηκε ο θεσμός των Γενικών Επιθεωρητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι τοποθετήσεις τους άρχισαν να γίνονται με βάση τις 
επιλογές των Εποπτικών Συμβουλίων, καθεστώς που διατηρήθηκε για πολλά χρόνια, 
δεδομένου ότι ακόμη και η μεταρρύθμιση του 1964 δεν του επέφερε καμία αλλαγή. Η 
δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, αντιθέτως, θεσμοθέτησε επιπλέον εποπτικά όργανα, 
με τα οποία ενισχύθηκε τόσο ο συγκεντρωτισμός όσο και η αστυνόμευση των 
εκπαιδευτικών. Με τη χώρα διαιρημένη σε 10 ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες, 
δρούσαν σε καθεμία ένας Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, ένας Γενικός Επιθεωρητής 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ένας Αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής, ένας 
Νομαρχιακός Επιθεωρητής, ένας Διευθυντής της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, Διοικητικοί 
Επιθεωρητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απλοί ανά βαθμίδα Επιθεωρητές. Εκείνη 
την εποχή, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και ο διαγωνισμός που μας ενδιαφέρει. Έτσι, 
με το σκεπτικό ότι κατά κανόνα τα στρατοκρατικά καθεστώτα επιθυμούν να στελεχώσουν 
τον κρατικό μηχανισμό με φιλικά προσκείμενα άτομα και το επιδιώκουν με κάθε τρόπο 
και με τη βοήθεια του ανέκδοτου αρχείου του Υπουργείου Παιδείας, την καταγραφή του 
οποίου πραγματοποίησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2000-2004), θα επιχειρηθεί, 
στη συνέχεια, η αναλυτική περιγραφή της όλης διαδικασίας, καθώς και ο σχολιασμός των 
τελικών αποτελεσμάτων της. 
 

 
Άλκηστις-Κυριακή Γεωργούλη, Ευαγγελία Κανταρτζή 

Από τον οπτικό εγγραμματισμό στην καλλιέργεια της Δημιουργικής Γραφής. Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 
Μπορεί άραγε ένα Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης να καλλιεργήσει δεξιότητες 
οπτικού εγγραμματισμού και Δημιουργικής Γραφής; Πού θα βασιστεί για να προαγάγει 
την αισθητική καλλιέργεια και να βοηθήσει να αναπτυχθούν η καλλιτεχνική εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση, η αισθητική αγωγή, η ανάπτυξη συναισθηματικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, η κινητοποίηση της δημιουργικότητας και η εξοικείωση με 
διάφορες μορφές τέχνης; Τα μουσεία παρουσιάζουν ένα πλεονέκτημα ως προς την 
επίτευξη των παραπάνω ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τα αντικείμενα-εκθέματα του 
υλικού πολιτισμού προσφέρουν εποπτικότητα, αυθεντικότητα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν επιστρατεύοντας εναλλακτικές μεθόδους μάθησης. Επιπλέον, αποτελούν 
έργα τέχνης, τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν διαθεματικά και να συμπληρώσουν 
άλλα γνωστικά αντικείμενα, προσφέροντας ολιστική μάθηση. Απώτερος σκοπός είναι η 
ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών, μέσω της πρόκλησης ποικίλων 
ερεθισμάτων και νέων εμπειριών. Παράλληλα, καλλιεργούνται και άλλες δεξιότητες, 
όπως είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας, της φαντασίας, η 
μύηση σε αξίες, όπως ο σεβασμός και η συνεργασία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένα σε αυτές τις 
κατευθύνσεις. Επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις των μαθητών, να παράσχουν 
ολιστική μάθηση και να καλύψουν ανάγκες, στις οποίες συχνά το σχολείο δεν δίνει 
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έμφαση, όπως είναι η καλλιτεχνική εκπαίδευση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας. 
Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη της ανάγκης για 
καλλιτεχνική αγωγή στον χώρο των Μουσείων και η παρουσίαση επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού εγγραμματισμού και 
Δημιουργικής Γραφής. 
 
 

Στέφανος Γιαγτζόγλου 
Οι επιπτώσεις των μεταλλάξεων κάτω από το μικροσκόπιο του Protein Investigator 

 
Η βιοχημεία των πρωτεϊνών κατέχει εξέχουσα θέση στο χώρο των βιοεπιστημών. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί αντικείμενο μελέτης του μαθήματος της Βιολογίας στη λυκειακή 
εκπαίδευση. Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τις διαδικασίες αναδίπλωσης 
των πρωτεϊνών προϋποθέτει την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διατυπώνουν 
υποθέσεις, τις οποίες να μπορούν, στη συνέχεια, να υποβάλουν σε πειραματικό έλεγχο 
είτε σε πραγματικές συνθήκες είτε σε συνθήκες προσομοίωσης. Δεδομένου ότι οι 
παραπάνω έννοιες αναφέρονται σε περίπλοκες τρισδιάστατες δομές μορίων, η 
δισδιάστατη παρουσίασή τους με τη χρήση του πίνακα και του σχολικού εγχειριδίου δεν 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στην παρούσα εργασία, τέσσερις ομάδες των τεσσάρων 
μαθητών από τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Νέας Χαλκηδόνας χρησιμοποιούν το 
λογισμικό διαδραστικής προσομοίωσης Protein Investigator, προκειμένου να 
διερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των μεταλλάξεων στην αναδίπλωση των 
πρωτεϊνών. Το λογισμικό Protein Investigator χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη 
διδασκαλία των βασικών εννοιών της βιοχημείας των πρωτεϊνών στους πρωτοετείς 
φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή Java, οι 
μαθητές επιλύουν προβλήματα πρωτεϊνικής αναδίπλωσης, παράγουν αποτελέσματα που 
πρέπει να ερμηνεύσουν, διατυπώνουν και ελέγχουν τις υποθέσεις τους. Η 
πραγματοποίηση της εργαστηριακής δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας μίας 
διδακτικής ώρας, έδειξε ότι η εφαρμογή Protein Investigator φαίνεται να ενισχύει τη 
βασική κατανόηση που απέκτησαν οι μαθητές, μέσα από τις σχετικές διαλέξεις του 
εκπαιδευτικού και την επίλυση στο χαρτί απλών προβλημάτων που προηγήθηκαν στο 
πλαίσιο του σχολικού μαθήματος, αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις των γονιδιακών 
μεταλλάξεων αντικατάστασης στη λειτουργία του ενεργού κέντρου ενός υποθετικού 
πρωτεϊνικού ενζύμου. 
 
 

Ευδοκία Γιαννάτη 
«Η παιδεία είναι παρηγορία δια την γυναίκα, η αμάθεια είναι μαρτύριον, επαγόμενον 
μυρίας παρεκτροπάς, μυρία ελαττώματα»: Γυναικείες διεκδικήσεις και εκπαίδευση. 

Εφημερίς των Κυριών (1887-1917) 
 
Στην παρούσα εισήγηση, επιδιώκεται να αναδειχθεί η σύνδεση των γυναικείων 
διεκδικήσεων με τα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των γυναικών, τις 
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τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου, μέσα από τα άρθρα της 
Εφημερίδας των Κυριών, το αμιγώς γυναικείο έντυπο που άρχισε να εκδίδει η Καλλιρρόη 
Παρρέν το 1887. Σε μια περίοδο που αποτελεί την απαρχή του φεμινιστικού κινήματος 
και κατά την οποία οι γυναίκες επιχειρούν την είσοδό τους στη δημόσια ζωή, οι 
αρθρογράφοι της Εφημερίδας των Κυριών, μέσα από τον πρώιμο φεμινιστικό λόγο τους, 
διατυπώνουν αιτήματα για την εκπαίδευση των γυναικών, επιχειρώντας τη σύνδεσή τους 
με την εθνική ρητορική της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η γυναικεία εκπαίδευση 
προβάλλεται όχι απλά ως ένα γυναικείο ζήτημα, αλλά ως μια εθνική υπόθεση. Η σχεδόν 
ολοκληρωτική απουσία της δημόσιας εκπαίδευσης για τις γυναίκες αποτελεί για τις 
αρθρογράφους μείζον εθνικό ζήτημα, καθώς εμποδίζει την πνευματική ανάπτυξη και 
ευημερία του έθνους. Ο φεμινιστικός λόγος των αρθρογράφων αναδεικνύει ζητήματα, 
όπως τα Προγράμματα Σπουδών των Παρθεναγωγείων, η διοίκησή τους, η εκπαίδευση 
και οι μισθοί των διδασκαλισσών, οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσής τους, η ανεργία που 
μαστίζει το διδασκαλικό επάγγελμα, η ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την αγορά 
εργασίας. Η Εφημερίδα των Κυριών, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατριών, οι οποίες 
άλλωστε στην πλειονότητά τους προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης, πετυχαίνει 
να συνδέσει τη συλλογική γυναικεία δράση με τη γυναικεία εκπαίδευση, υιοθετώντας 
μια φεμινιστική ρητορική, όπου η μόρφωση των γυναικών αποτελεί βασικό άξονα της 
χειραφέτησής τους.  
 
 

Αθανάσιος Γιαννίκας 
Η διαπολιτισμική διάσταση στα διδακτικά εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής Δημοτικού Σχολείου 
 
Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές να 
εμπεδώσουν το αίσθημα του σεβασμού και της αποδοχής των άλλων λαών και 
πολιτισμών. Επομένως, τα περισσότερα από τα διδασκόμενα μαθήματα των σχολικών 
προγραμμάτων μπορούν, αναμφισβήτητα, να συμβάλουν σε μία εκπαιδευτική 
διαδικασία που στοχεύει στον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, στην 
υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην αλληλεγγύη και την αμφίδρομη 
επικοινωνία. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει το μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου, δεδομένου ότι είναι πολύτιμα στοιχεία για την 
ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής προσέγγισης η γνώμη και η πεποίθηση που 
έχουν οι ίδιοι οι πολίτες για την ταυτότητά τους, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
τις εθνικές, εθνοπολιτισμικές και θρησκευτικές ετερότητες, ο βαθμός στον οποίο 
μπορούν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν με τους «Άλλους», οι οποίοι είναι 
διαφορετικοί από αυτούς, και η συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία, προκειμένου 
να προωθούν τις πανανθρώπινες αξίες στην κοινωνία, η οποία έχει πλέον παγκόσμιες 
αναφορές και οικουμενικά χαρακτηριστικά. Επομένως, για την καταγραφή πτυχών της 
διαπολιτισμικότητας στα διδακτικά εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
Δημοτικού Σχολείου, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα 
αποτελέσουν τα κριτήρια ελέγχου των κειμένων για την ανίχνευση, καταγραφή και 
αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
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• Παρουσιάζονται άμεσες και έμμεσες αναφορές στη διαπολιτισμικότητας ως ισότιμης 
και αμοιβαίας επίδρασης πολιτισμών και ως ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων και 
των λαών. 
• Υφίστανται αναφορές και καταγραφές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της ξενοφοβίας. 
• Συμπεριλαμβάνονται αναφορές και καταγραφές για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, 
την υπάρχουσα πολιτισμική ποικιλότητα, την παλιννόστηση. 
• Εμφανίζονται αναφορές και καταγραφές για τα ατομικά δικαιώματα, όπως αυτά 
περιγράφονται από τις διεθνείς συμβάσεις και τη διαχείριση των παγκόσμιων και 
κρίσιμων προβλημάτων-θεμάτων. 
Συνεπώς, η ερευνητική ανάλυση των κειμένων θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της 
ανάλυσης περιεχομένου και αξιοποιώντας τα προαναφερόμενα κριτήρια ελέγχου των 
κειμένων για την αποτύπωση και καταγραφή της διαπολιτισμικότητας. Τέλος, θα 
αναπτυχθούν τα τελικά συμπεράσματα και θα διατυπωθούν προτάσεις για τον 
εμπλουτισμό των αντίστοιχων κειμένων με διαπολιτισμικό περιεχόμενο και προοπτική. 
 
 

Αναστασία Γκιόκα, Μαρία Παπαδά, Κατερίνα Ταμπάκη 
Σχεδιασμός διδακτικής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με τη χρήση 

των ΤΠΕ 
 
Ζητούμενο του σύγχρονου σχολείου είναι η δημιουργία «μοναδικών κι ανεπανάληπτων» 
εμπειριών μέσα και έξω από αυτό, οι οποίες θα οδηγήσουν τους μαθητές στην 
«πραγματική» κατανόηση του κόσμου (Μούλιου, 2005). Οι επισκέψεις σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους παρέχουν πολλαπλές σχετικές ευκαιρίες, αρκεί οι επισκέψεις σε 
αυτά να γίνονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική 
(Νικονάνου, 2005). Από τη μια, το μουσείο γενικά είναι ανοιχτό σε όλους και προσπαθεί 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίσκεψη ατόμων διαφορετικών ηλικιών και 
κοινωνικών ομάδων. Από την άλλη, στη σχολική εκπαίδευση εκφράζεται η τάση για την 
τοποθέτηση της σχολικής εργασίας σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με στόχο 
την απελευθέρωση από τον εγκλεισμό στα σχολικά όρια, την ευρύτητα της κοινωνικής 
μάθησης μέσα από την αλληλεπίδραση, την προώθηση των σχέσεων μαθητή-
εκπαιδευτικού, την ομαδική εργασία, την ικανότητα έρευνας, τον εμπλουτισμό της 
μάθησης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού γενικής 
χρήσης (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, Inspiration, Revelation Natural Art 
κ.λπ.), καθώς και άλλα εκπαιδευτικά λογισμικά κινητοποιούν τους μαθητές, αυξάνουν το 
ενδιαφέρον τους για μια δραστηριότητα και γενικότερα υποστηρίζουν τη συνεργασία των 
μαθητών, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους που αφορούν στην οργάνωση και την 
παρουσίαση της εργασίας τους και τη διερευνητική προσέγγιση καταστάσεων και 
προβλημάτων (Παπανικολάου, 2002). Με την πρόθεση να συμβάλουμε στην αξιοποίηση 
της δικτυακής και υπολογιστικής τεχνολογίας στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
προτείνουμε φύλλα δραστηριότητας που αποτελούν μια πρόταση διδακτικής 
αξιοποίησης του Διαδικτύου, του λογισμικού γενικής χρήσης, του Inspiration και του 
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Revelation Natural Art για το μάθημα της Ιστορίας - Κλασικά Χρόνια, Ο «Χρυσός αιώνας» 
(5ος αιώνας π.Χ.), Κεφάλαιο 23: Ο «Χρυσός αιώνας» της τέχνης -σε διαθεματική 
προσέγγιση με άλλα μαθήματα. Το θέμα είναι πολυδιάστατο (ιστορία, τέχνες, πολιτισμός, 
λειτουργικότητα, οικονομία, περιβάλλον, πολιτική, παραβίαση/κλοπή) και θέλει 
προσεκτικό χειρισμό για τη σωστή ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κοινωνικού 
ενδιαφέροντος. 
 
 

Μαρία Γονίδου 
Η αναγκαιότητα υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών μάθησης 

 
Οι εξελίξεις που συντελούνται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μέσα από την 
ανάπτυξη της Τεχνολογίας και την αξιοποίηση της ως υποστηρικτικού εργαλείου μάθησης 
έχουν ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της διδασκαλίας, να 
σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις που απαιτούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα τα βιβλία, έτσι ώστε να βοηθούν τους μαθητές να 
κατανοούν το περιεχόμενο, αλλά και να τους ενθαρρύνουν να αποκτούν κριτική σκέψη, η 
οποία καλό θα ήταν να μην παραμένει βασικό ζητούμενο και εξαγγελία κάθε Αναλυτικού 
Προγράμματος, αλλά να είναι απότοκος μιας συστηματικής και σχηματοποιημένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, γίνονται έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να 
παραχθεί ένα σύνολο εκπαιδευτικών εγχειριδίων τα οποία θα βοηθούν τους μαθητές να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να έρχονται σε επαφή με την Τεχνολογία, αλλά και να 
αποκτούν δεξιότητες. Η διδασκαλία στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτεί νέες προσεγγίσεις 
στη μάθηση, με απαραίτητες διδακτικές στρατηγικές, που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη 
των νοητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σκέψης 
και τη συνεργατική μάθηση. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια όπου ο αριθμός των παιδιών 
μεταναστών έχει αυξηθεί δραματικά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συντρέξουν τους 
μαθητές τους σε μορφωτικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, αξιοποιώντας τεχνικές, 
σχέδια και τρόπους διδασκαλίας, ώστε να τους παρασύρουν στο ταξίδι της γνώσης και να 
ενεργοποιήσουν τη φαντασία μαθητών που έχουν ζήσει τη φρίκη του πολέμου και τη 
σκληρή όψη της καθημερινότητας. Μέσα από την διαπολιτισμική έρευνα, μπορούμε να 
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία κατάλληλου επικοινωνιακού 
κλίματος μέσα στην τάξη μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές. Στόχος, λοιπόν, της 
παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια συγκριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
μεθόδων τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά ο εκπαιδευτικός, αλλά 
παράλληλα να κατανοηθεί ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας μέσα από τη μελέτη του 
τρόπου με τον οποίο οι μαθητές δέχονται ερωτήσεις, συμμετέχουν στην παράδοση και 
κρατούν σημειώσεις. 
 
 
 

Θεόδωρος Γούπος, Κωνσταντίνος Βρυώνης 
Η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση στην εκπαίδευση: Από τον Επιθεωρητή 

στον Σχολικό Σύμβουλο. Μια ιστορική αναδρομή και νέες… διαφαινόμενες τάσεις 
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Ο θεσμός του Επιθεωρητή ήταν από τους μακροβιότερους και βασικότερους, τόσο στη 
διοίκηση, όσο και στην εποπτεία της ελληνικής εκπαίδευσης. Πρωτοεμφανίστηκε στο 
νόμο Περί Δημοτικών Σχολείων του 1834. Ξεκίνησε με ένα Γενικό Επιθεωρητή των 
Δημοτικών Σχολείων που διηύθυνε το Διδασκαλείο και επιθεωρούσε τους δασκάλους 
ασκώντας πειθαρχική εξουσία και έφτασε τους 256, το 1976, για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, όχι μόνο για κοινωνικούς και δημογραφικούς αλλά και για 
κοινωνικοπολιτικούς λόγους ισχυροποίησης του κρατισμού στο όνομα της 
«αποκέντρωσης». Η σύλληψη του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου και η προώθησή του 
ως εκπαιδευτικής πολιτικής, το 1982, αποτέλεσε έργο των Ελλήνων εκπαιδευτικών της 
πράξης και του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Προέκυψε ως έντονη παιδαγωγική και 
πολιτική κριτική στον θεσμό του Επιθεωρητή, και ιδιαίτερα στην εγγενή αδυναμία του 
ίδιου προσώπου να χειρίζεται παράλληλα παιδαγωγικά, επιστημονικά και διοικητικά 
θέματα. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, σήμερα, ασκούν εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση 
στις Σχολικές Μονάδες, καθώς και στους εκπαιδευτικούς, και, όπως οι έρευνες δείχνουν, 
τόσο οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ60 όσο και οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ70, 
και κυρίως αυτοί, έχουν υψηλό επίπεδο σπουδών. Η επιλογή των στελεχών της 
εκπαίδευσης, παρά τις εξαγγελίες της εκάστοτε Κυβέρνησης για διαφάνεια, αξιοκρατία 
και επιλογή των αρίστων, δεν έχει καταφέρει, μέχρι και σήμερα, να γίνει μέσα από ένα 
σύστημα επιλογής διαχρονικό κι αποδεκτό από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Ο 
κατάλογος των αντικρουόμενων επιχειρημάτων σε κάθε νομοσχέδιο είναι πολύ μεγάλος 
και η έλλειψη εμπιστοσύνης για τις αγαθές προθέσεις του νομοθέτη, επίσης. Δεδομένου 
ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα νέο όραμα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με 
σαφή, ισχυρή κουλτούρα επαγγελματικής ανάπτυξης με κίνητρα, φιλοδοξίες, 
ικανοποίηση, υποστήριξη και εκπαίδευση που θα αναβαθμίσει την υπόληψη, το ήθος και 
το status που αντιστοιχεί στο έργο που προσφέρει, αντίστοιχων προδιαγραφών πρέπει να 
είναι και τα στελέχη εκπαίδευσης που θα στηρίξουν τον εκπαιδευτικό. 
 
 

Σταύρος Γρόσδος 
Αναγνωστικές εμψυχώσεις και Δημιουργική Γραφή ή Πώς το παιδί-αναγνώστης εισβάλλει, 

αναδημιουργεί και συνδημιουργεί το λογοτεχνικό κείμενο με τη χρήση των εννοιών των 
πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της προσωπικής ταύτισης και της 

συνθετικής διαδικασίας 
 
Η «ανάγνωση» είναι μια προσωπική και πολυσήμαντη διαδικασία ανοιχτή σε πολλαπλές 
και πολύσημες ερμηνείες, σε μνήμες, συνειρμούς και φαντασιώσεις. Η προσέγγιση της 
λογοτεχνικής αφήγησης με τη χρήση των εννοιών των πολυαισθητηριακών συνειρμών, 
της εικασίας, της προσωπικής ταύτισης και της συνθετικής διαδικασίας αναζητά το παιδί-
αναγνώστη που, διαμέσου μιας προσωπικής στάσης και ανταπόκρισης/νοηματοδότησης, 
αναδημιουργεί (και συνδημιουργεί) τη λογοτεχνική αφήγηση. Το παιδί-αναγνώστης όχι 
μόνο ανακαλύπτει το νόημα, αλλά το παράγει μέσω της προβολής της ατομικής του 
συνείδησης και, διαμέσου μιας ιδιότυπης εισβολής, «βλέπει» στο λογοτεχνικό κείμενο 
τον ίδιο του εαυτό και ανασυνθέτει το κείμενο. Πλεονεκτήματα (και ποθούμενα) κατά τη 
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διάρκεια της ανάγνωσης, ή μετά από αυτή, αποτελούν οι μνημονικές ανακλήσεις 
(μνημονικές αποσκευές), οι συνειρμοί, η συναισθηματική ανταπόκριση. Και παραπέρα, η 
νοηματοδότηση της αφήγησης μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα παιχνίδι δημιουργίας 
εικόνων και λέξεων. Είναι ένα διαδοχικό πέρασμα από την ανάγνωση-απόλαυση, την 
αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων στη διερεύνηση των συναισθημάτων του 
αναγνώστη, την αποκωδικοποίηση των προθέσεων του δημιουργού και οδηγεί στην 
έκφραση-δημιουργία ενός νέου κειμένου. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις επιλογές 
του συγγραφέα/ δημιουργού ενός κειμένου, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το τελικό 
αποτέλεσμα (κείμενο) στον αναγνώστη του κειμένου και στους τρόπους με τους οποίους 
αναδημιουργεί το κείμενο με βάση τον ορίζοντα των προσδοκιών, εμπειριών, 
προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του. Μορφές έκφρασης (γλωσσικά, μουσικά και 
κινητικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμοί), καθώς και τεχνικές Δημιουργικής Γραφής (των 
εικόνων, της μελέτης και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών στοιχείων, της 
δημιουργικής απομίμησης, της τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων, «λέξεις 
γονιμοποιητές» και «κείμενα αφετηρίες», της ελεύθερης γραφής, της προσομοίωσης 
κ.ά.) χρησιμοποιούνται, ώστε τα παιδιά να απολαύσουν το λογοτεχνικό κείμενο και, στη 
συνέχεια, να υποθέσουν, να ανακαλύψουν, να εκφράσουν συναισθήματα, να ακούσουν, 
να φανταστούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα. 
 
 

Γεωργία Δαβλάντη 
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συνεκπαίδευση 

 
Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης, δηλαδή της ταυτόχρονης εκπαίδευσης μαθητών τυπικής και μη 
ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ορισμένους παράγοντες, όπως η εμπειρία και η κατάρτισή 
τους σε θέματα Ειδικής Αγωγής. Τα ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στη στάση των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συνεκπαίδευση και τις προϋποθέσεις που τίθενται για 
την εφαρμογή του θεσμού. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την ποιοτική μέθοδο 
(qualitative research), αναλύθηκαν με περιγραφική ανάλυση, ενώ, για περισσότερη 
εγκυρότητα των ερευνητικών εγχειρημάτων, έγινε τριγωνοποίηση των τελικών 
αποτελεσμάτων με απλή περιγραφική στατιστική ανάλυση. Το δείγμα αποτέλεσαν 16 
άτομα (άνδρες και γυναίκες) από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (9 δάσκαλοι και 7 
νηπιαγωγοί). Βασικός περιορισμός ήταν το μικρό δείγμα συμμετεχόντων και η 
δυσαναλογία στον αριθμό ανδρών γυναικών. Το ερευνητικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, με 13 ερωτήματα ανοικτού τύπου, 
κατασκευασμένα από την ερευνήτρια, με θεματικό άξονα την έκφραση των απόψεων 
των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της συνεκπαίδευσης, καθώς και θέματα που 
ανακύπτουν για την εφαρμογή της διαδικασίας. Με την ημιδομημένη συνέντευξη, οι 
απόψεις οι οποίες καταγράφηκαν ήταν φυσικές, ενώ υπήρξε αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στην ερευνήτρια και τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε τρεις ομάδες αυτοί οι οποίοι είναι θετικοί και 
δέχονται να εφαρμόσουν τη συνεκπαίδευση χωρίς περιορισμούς (25%), αυτοί οι οποίοι 
είναι θετικοί αλλά θέτουν κάποιες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του θεσμού (56%) και 
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αυτοί οι οποίοι είναι αρνητικοί (19%). Συμπερασματικά, φαίνεται ότι κάποιοι 
εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στην συνεκπαίδευση, κάποιοι είναι θετικοί υπό 
προϋποθέσεις και κάποιοι αρνητικοί. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαίωσαν 
ανάλογα συμπεράσματα παλαιότερων ερευνών. Ωστόσο, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η 
θετικότητα που εξέφρασαν είναι κάτι ενθαρρυντικό, καθώς η συνεκπαίδευση έχει 
ελπίδες να εφαρμοστεί πρακτικά. Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει το 
έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική εμβάθυνση σε ζητήματα με κοινωνικό και 
παιδαγωγικό περιεχόμενο. 
 
 

Μαρία Δακορώνια 
Παιδιά και σχολική Ιστορία: μία σχέση εξ αποστάσεως 

 
Παιδιά και σχολική Ιστορία: μία σχέση εξ αποστάσεως και συχνά αποστροφής. Όχι μόνο 
γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται και συνήθως αδιαφορούν να μπουν στον μαγικό κόσμο 
του παρελθόντος, αλλά και γιατί η σχολική Ιστορία, για πολλούς λόγους, δεν απευθύνεται 
πραγματικά στους μαθητές. Η εργασία αυτή διερευνά μία πιθανή αιτία αυτής της 
αποστροφής, και συγκεκριμένα αν και κατά πόσο η παιδική ηλικία, ως έννοια ιστορικά 
προσδιορισμένη, είναι παρούσα στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και αν είναι, με ποιες μορφές; Δευτερευόντως, 
ανταποκρίνονται οι αναπαραστάσεις του παιδιού στις σημερινές αναζητήσεις της 
κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας; Μπορούν να αγγίξουν αυτές οι αναφορές τα 
σύγχρονα παιδιά; Υπάρχουν αναφορές σε παιδιά που απέχουν από το κυρίαρχο/δυτικό 
πρότυπο; Τα συμπεράσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
ποιοτικής ανάλυσης σε συνδυασμό με ποσοτικά χαρακτηριστικά, καταδεικνύουν την 
απουσία της παιδικής ηλικίας από τα σχολικά βιβλία Ιστορίας, ιδιαίτερα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και όταν υπάρχουν αναφορές, αυτές προέρχονται κυρίως 
από το περικείμενο (πηγές και εικόνες) και όχι τόσο από την ίδια την αφήγηση. Η εργασία 
αυτή υποστηρίζει και προτείνει την ενίσχυση της παρουσίας της παιδικής ηλικίας, αφού 
έτσι θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα, 
ζωντανεύοντας ένα δικό τους παρελθόν και όχι μόνο κάποιων άγνωστων ενήλικων 
προσωπικοτήτων. 
 
 

Μάρκος Δάλλας 
Από τον διαισθητικό στον μαθηματικό συλλογισμό: Επιχειρηματολογία στη Στ΄ Δημοτικού 

κατά τη διδασκαλία εξισώσεων 
 
Η εργασία αφορά στη μελέτη περίπτωσης μιας Έκτης τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου της 
αστικής περιοχής του Ν. Έβρου κατά τη διδασκαλία επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο τον 
μειωτέο. Ειδικότερα, εξετάζεται η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας στην τάξη και η 
ανακατασκευή των επιχειρημάτων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ανάλυσης το μοντέλο 
επιχειρηματολογίας του Toulmin. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι το πλήρες μοντέλο 
του Toulmin επιτρέπει την καταγραφή όλου του φάσματος της μαθηματικής 
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επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται μέσα στην τάξη, με το στοιχείο της διάψευσης να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανακατασκευή των επιχειρημάτων. Επίσης, η 
προοδευτική εξέλιξη τους είδους των εγγυήσεων και των υποστηρίξεων που 
αναπτύσσουν οι μαθητές καταδεικνύει τόσο τη μετάβαση από διαισθητικές σε πιο 
αφαιρετικές μαθηματικές έννοιες όσο και την ισχυροποίηση του συμπεράσματος.  
 
 

Ευγενία Δανιηλίδου, Ιωάννα, Βορβή 
Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως παράμετρος της επαγγελματικής ενίσχυσης των 

εκπαιδευτικών. Ένα παράδειγμα επιμόρφωσης Φιλολόγων 
 
Η ενδοσχολική επιμόρφωση συγκαταλέγεται στις καινοτόμες και αποτελεσματικές 
μεθόδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που προσιδιάζουν καλύτερα στις 
ιδιαιτερότητες μικρών ομάδων ή και μεμονωμένων σχολικών μονάδων και στον 
χαρακτήρα εκπαιδευτικών καινοτομιών. Με δεδομένη την ανομοιογένεια του σώματος 
των εκπαιδευτικών, η επιμορφωτική αυτή μέθοδος στοχεύει στην κάλυψη 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών και προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα κάθε 
σχολείου. Επιπλέον, συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την καλλιέργεια 
της συνεργασίας και της συλλογικότητας των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η εργασία 
αναφέρεται στη σημασία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σε ένα παράδειγμα 
επιμορφωτικής δράσης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που 
πραγματοποιήθηκε σε Φιλολόγους Γυμνασίων και Λυκείων, στο πλαίσιο του 
επιμορφωτικού έργου των σχολικών συμβούλων. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αφορά σε 
στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, με εστίαση στην πρόσληψη, 
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Περιλαμβάνει θεωρητικό και 
πρακτικό/βιωματικό μέρος, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με 
εφαρμογές και τρόπους αξιοποίησης στρατηγικών/πρακτικών, οι οποίες συνάδουν με τις 
διαφορετικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές δυνατότητες του μαθητή. 
Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενεργοποίηση όλων των μαθητών και η ενίσχυση της 
μαθησιακής ετοιμότητάς τους, με τελικό ζητούμενο την ανάπτυξη της γλωσσικής 
ικανότητας, η οποία είναι περισσότερο επιτυχής όταν εφαρμόζονται συγκεκριμένες 
στρατηγικές, προκειμένου να διεκπεραιωθούν δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές 
μέσα από τις οποίες οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το αντικείμενο μάθησης και μεταξύ 
τους, ελέγχουν τη μαθησιακή τους πορεία και οδηγούνται σε βαθύτερη κατανόηση και 
εμπέδωση της νέας γνώσης, αλλά και σε αυτορρύθμιση και αυτόνομη μάθηση και, 
επιπλέον, αναπτύσσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρουσιάζεται 
αναλυτικά η πορεία της επιμορφωτικής διαδικασίας, κατά την οποία υιοθετείται η 
εμπλουτισμένη εισήγηση με αξιοποίηση των ΤΠΕ και με παραδείγματα δραστηριοτήτων 
από τα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας. Επίσης, αξιοποιούνται σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η εργασία σε ομάδες, ο 
καταιγισμός ιδεών και οι μελέτες περίπτωσης, οι οποίες προσδίδουν βιωματικό 
διαδραστικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν αναστοχαστικές πρακτικές.  
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Ζωή Δεληζώνα, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 
Σχολείο και Δημοκρατία: Ενημερώνομαι - Ευαισθητοποιούμαι - Ενεργώ. Προσεγγίζοντας 

βιωματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην περιγραφή ενός καινοτόμου προγράμματος 
σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε με μαθητές της Γ΄ Τάξης του 5ου Γυμνασίου 
Λάρισας, με θέμα: «Σχολείο και Δημοκρατία: Ενημερώνομαι -Ευαισθητοποιούμαι - 
Ενεργώ», με στόχο τη βιωματική εκπαίδευσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 
πνεύμα του προγράμματος διέπεται από τέσσερις πυλώνες: ο ένας αφορά στην πρόθεση 
για αλλαγή δημιουργικότητας σε επίπεδο μαθητών και εκπαιδευτικών, ο άλλος στην 
αξιοποίηση νέων ιδεών, μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνικών εναρμονισμένων με τις 
αρχές μάθησης των παιδιών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ο τρίτος αφορά στη 
διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα και ο τέταρτος στην παρέμβαση (διδακτική 
μεθοδολογία,τεχνικές, παιδαγωγικές σχέσεις). Κύριο χαρακτηριστικό είναι η σύνδεση του 
προγράμματος με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου και 
τα παιδαγωγικά βιωματικά εργαστήρια. Έννοιες όπως «δημοκρατία», «ελευθερία», 
«αλληλεγγύη», «κράτος δικαίου», «κανόνες», «νόμοι», «όρια», «υποχρέωση», 
«δικαίωμα», «σεβασμός» στην ανθρώπινη προσωπικότητα και στο πολιτισμικό και 
φυσικό περιβάλλον γίνονται αντιληπτές και κατανοητές στους μαθητές μέσα από 
βιωματικές δράσεις, που στοχεύουν στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και ενεργών 
μελλοντικών πολιτών. Μόνο ένα παιδί που κατανοεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
απορρέουν από βασικές ανθρώπινες ανάγκες και έχει ενσυναίσθηση για τα άλλα 
ανθρώπινα όντα θα αναλάβει προσωπική ευθύνη για την προστασία των δικαιωμάτων 
των άλλων και θα ενεργήσει. Οι θεματικές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: α) Η 
κοινότητα: το σχολείο ως «μικρογραφία» της κοινωνίας β) Η Δημοκρατία στην πράξη και 
την τάξη γ) Η διαφορετικότητα δ) Δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού ε) Μαθητής 
ως ενεργός πολίτης - δράσεις. Ως μεθοδολογία επιλέχτηκε το σχέδιο Εργασίας (Project) 
και υποστηρίχτηκε από τεχνικές που εφαρμόζονται στη βιωματική εκπαίδευση, όπως 
Word café, ασκήσεις προσομοίωσης, δραματοποίηση, εργασίες σε ζεύγη, παιχνίδι ρόλων, 
ασκήσεις επιχειρηματολογίας. 
 
 

Κατερίνα Δερματά 
Όσα δε λένε οι λέξεις: Τα βιβλία βραχείας αφήγησης κάτω από το πρίσμα της κοινωνικής 

σημειωτικής θεωρίας 
 
Στην εποχή της κυριαρχίας της εικόνας, ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε κάθε είδους 
οπτικά ερεθίσματα, τα οποία διαμεσολαβούν τον τρόπο πρόσληψης της 
πραγματικότητας, όχι μόνο αναπαριστώντας την, αλλά συχνά κατασκευάζοντας νοήματα 
και σημασίες. Ειδικότερα για τα παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νοητικά, γνωστικά 
και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην πρόσληψη και ερμηνεία των οπτικών 
αναπαραστάσεων, η εικόνα παίζει καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση του εαυτού τους 
και του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν. Η σχέση παιδιού και βιβλίου, που ξεκινάει από 
τους πρώτους μήνες ζωής με τα κατάλληλα για την ηλικία πάνινα ή χάρτινα βιβλία με 
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εικόνες, αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 
στις μικρές ηλικίες, παρέχοντας ταυτόχρονα ψυχαγωγία και μάθηση. Στον δυτικό κόσμο, 
άλλωστε, η πρώιμη επαφή του παιδιού με το βιβλίο σχετίζεται με τη μελλοντική 
ανάπτυξή του, αλλά και συμβάλλει στη μεταγενέστερη σχέση του παιδιού με το 
πολιτιστικό προϊόν (Καρποζήλου 1994: 23-24).Ειδικότερα το εικονογραφημένο βιβλίο όλο 
και περισσότερο συγκεντρώνει διεθνώς το ενδιαφέρον ερευνητών διαφορετικών 
γνωστικών πεδίων. Η σύμπραξη λόγου και εικόνας στο εικονογραφημένο βιβλίο 
διαμορφώνει ένα περιβάλλον πολυτροπικής επικοινωνίας, στο οποίο «…οι εικόνες, σε 
γόνιμη λειτουργία με το κείμενο, συμβάλλουν στην αφήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας. (…) Η εικονογράφηση περικλείει νοήματα και 
σήματα, μεταδίδει πληροφορίες, υποβάλλει αξίες και συναισθήματα και συμβάλλει στην 
αισθητική αγωγή του αναγνώστη» (Καλογήρου 2006: 11). 
 
 

Στέλιος Δεσποτάκης, Βιολέτα Νάτση, Χριστιάνα Μόσχου 
Βιώματα δημοκρατικής εκπαίδευσης από δύο σχολεία-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

για μια Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC): Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα 
 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για μια Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC) υποστηρίζει τα 
δημοκρατικά σχολεία. Ο όρος δημοκρατικό σχολείο δεν αναφέρεται στην προσπάθεια 
εκδημοκρατισμού ενός κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά σε ένα σχολείο που 
βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: α) τη συνευθύνη, ισοτιμία και συνεργασία 
δασκάλων και μαθητών ως προς τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και β) το δικαίωμα 
των μαθητών να επιλέγουν τo περιεχόμενο της διδασκαλίας τους. Προωθείται η 
συμμετοχή των μαθητών σε κάθε επίπεδο (διοικητικό, γνωστικό, κοινωνικό) και 
πραγματώνονται οι έννοιες: ελευθερία, δικαίωμα, πολιτειότητα, ορθολογισμός, 
συμμετοχή, κοινωνική ευθύνη. Στη βάση κάθε τέτοιου εγχειρήματος βρίσκεται η 
εμπιστοσύνη στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο και τη δυνατότητά του να συνέρχεται σε 
κοινότητες, καθώς και η πίστη στην ικανότητα του ατόμου να επιλέγει για τον εαυτό του. 
Τέτοιες αρχές βρίσκει κανείς πρωτίστως στις διακηρύξεις του Rousseau περί 
εμπιστοσύνης στη φύση του παιδιού ή στα κελεύσματα του Dewey για δημοκρατία στην 
εκπαίδευση. Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν πως η φοίτηση σε δημοκρατικά σχολεία 
βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, όπως επικοινωνιακές δεξιότητες (ενεργητική 
ακρόαση, διάλογος, διαπραγμάτευση),κοινωνικές δεξιότητες (υπευθυνότητα, 
ομαδικότητα, αποδοχή διαφορετικότητας, αντιμετώπιση βίας, ικανότητα επίλυσης 
προβληματικών καταστάσεων), καθώς και προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 
(πνεύμα μαθητείας και θετική στάση απέναντι στο σχολείο, ενσυναίσθηση, ευγένεια, 
αυτοεκτίμηση), χωρίς να παρουσιάζονται αποκλίσεις από τα συμβατικά σχολεία στις 
μαθητικές επιδόσεις. Στην εν λόγω ανακοίνωση, παρουσιάζονται παραδείγματα 
βιωμένης δημοκρατίας, όπως τα έζησαν και τα έπραξαν οι εισηγητές, ως εκπαιδευτές στα 
σχολεία FreieSchuleLeipzig και DemokratischeSchule X, δίνοντας έτσι έμφαση όχι μόνο 
στην ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και την εμπειρία που ορίζει την έρευνα δράσης. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο δάσκαλος λειτουργεί ως ερευνητής, ο οποίος αναστοχάζεται διαρκώς το 
ρόλο του και επαναδιαμορφωνει τη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στη 
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συνέλευση των σχολείων και τη συλλογική λήψη αποφάσεων. Τέλος, εξετάζονται οι 
προκλήσεις και οι προοπτικές της δημοκρατικής εκπαίδευσης αλλά και η αναγκαιότητά 
της στην Ελλάδα της κρίσης. 
 
 

Μαρία Δημάση, Ευαγγελία Αραβανή 
«Προσκαλώντας» τις Νέες Τεχνολογίες σε σύγχρονες γλωσσικές «προκλήσεις» 

 
Ένα ζωντανό, ανθρώπινο σχολείο, με πρωταγωνιστές ενεργούς και δημιουργικούς 
μαθητές με κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό, πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς 
της σύγχρονης πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδύεται μια «νέα 
επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων» που αποτυπώνεται σε νέες θεωρίες για το γλωσσικό 
μάθημα. Όροι όπως πολυγραμματισμοί (multiliteracies) και πολυτροπικότητα 
(multimodality) ανήκουν στη νέα αυτή θεωρητική αναζήτηση, χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα και αποτυπώνουν τους νέους προσανατολισμούς που αποκτά η διδασκαλία 
των γλωσσών υπό το πρίσμα της ευρείας χρήσης των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής ψηφιακού 
και κριτικού γραμματισμού. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα προαναφερθέντα, η 
παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της 
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και ειδικότερα στα βιβλία της Γλώσσας της Ε΄ 
Δημοτικού. Συγκεκριμένα, θέτει ως ειδικά ερωτήματα-στόχους: α) Πώς και σε ποιο βαθμό 
οι γλωσσικές εργασίες-δραστηριότητες ενισχύουν την αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών, επιτυγχάνοντας στόχους γλωσσικού και ψηφιακού γραμματισμού β) Πώς 
αποτιμάται αξιολογικά αυτή η προσέγγιση και πώς μπορούν να «ενισχυθούν» με 
πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού γ) Πώς μπορεί να επεκταθεί διδακτικά αυτή η 
αξιοποίηση μέσα από τη μελέτη των ανάλογων θεματικών ενοτήτων και τον εμπλουτισμό 
προτεινόμενων δράσεων. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αναμένεται να 
αποτελέσουν μία τράπεζα πληροφοριών και προτάσεων, με στόχο την ανατροφοδότηση 
του «σακιδίου» διδακτικών εφοδίων των εκπαιδευτικών.  
 
 

Αναστασία Δημητρακοπούλου 
Η έννοια του «μαζανθρώπου» και το χρέος της παιδείας στην αρχαιοελληνική και τη 

σύγχρονη διανόηση 
 
Ο άνθρωπος στοχάζεται προτού αποφασίσει για το κοινό μέλλον, πράγμα που δεικνύει 
την υποταγή του ατομικού συμφέροντος στην κοινή ωφέλεια και την καθυπόταξη των 
εγωιστικών παθών και, τέλος, τη συνειδητοποίηση ότι μόνο εντός του πολιτικού πλαισίου 
δύναται να ευδαιμονήσει, εφόσον η πολιτεία ευδαιμονήσει. Αυτός ο τρόπος στοχασμού 
απαιτεί έλλογη σκέψη και ένα ηθικό πλαίσιο δράσεως, δηλαδή την παροχή μίας 
παιδείας, η οποία θα διασφαλίζει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Στην εποχή μας, 
δεν υφίσταται η έννοια του ανθρώπου ως προσώπου, αλλά έχει αντικατασταθεί από τον 
«μαζάνθρωπο», ο οποίος χαρακτηρίζεται από έλλειψη κριτικής, μαζικό τρόπο σκέψεως 
και αντίδραση στη διαφορετικότητα. Η μαζοποίηση δεν αποτελεί ένα φαινόμενο της 
εποχής μας ή τουλάχιστον οι διαπιστώσεις του δεν είναι σύγχρονες, αλλά ανάγονται στο 
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έργο «Πολιτεία» του Πλάτωνος. Το ζήτημα της μαζοποίησης απασχόλησε και τους 
σύγχρονους στοχαστές, όπως τη Σχολή της Φρανκφούρτης, οι οποίοι παρατηρούν ότι, στη 
σύγχρονη εποχή, το άτομο εμφανίζεται παθητικό τόσο στην ιδιωτική όσο και τη δημόσια 
σφαίρα της δραστηριότητάς του. Η κατάστασή του επιδεινώνεται με τη βιομηχανία της 
κουλτούρας. Μάλιστα, η τυποποίηση που παρατηρείται στους διάφορους τομείς της 
ζωής του τον καθιστά ανίσχυρο να προβάλει αντίσταση στο ισχύον σύστημα και τις 
επεμβάσεις του. Η συμπεριφορά των πολιτών ελέγχεται από εξωτερικές δυνάμεις, οι 
οποίες στερούν από το άτομο τα περιθώρια αντιδράσεως και τη δυνατότητα 
εξακριβώσεως των προθέσεών τους. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι συνηθίζουν σε μία 
αυτοματοποιημένη και τυποποιημένη διαδικασία ενεργειών και ενδιαφέρονται όχι για το 
τι σημαίνει μία κατάσταση, αλλά για το αν εφαρμόζεται σε ό,τι έχουν συνηθίσει να 
αντιμετωπίζουν. 
 
 

Παρασκευή Δημητρέλη, Κλειώ Σέμογλου 
Ένα παραμύθι για το σύνδρομο Down 

 
Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες αφορούν τις κινήσεις εκείνες που σχετίζονται με μικρές 
μυϊκές ομάδες και κυρίως με τα δάχτυλα. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται τελευταίες 
καθώς είναι ιδιαίτερα περιπλοκές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την ακαδημαϊκή 
πορεία των παιδιών (π.χ., γράψιμο), όσο και στην καθημερινότητά τους (π.χ., κούμπωμα-
ξεκούμπωμα). Τα άτομα με σύνδρομο Down συνήθως αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές 
όπως και τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, αλλά με μεγαλύτερες δυσκολίες και κάποια 
καθυστέρηση. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της λεπτής 
κινητικότητας στο σύνδρομο Down και τα οφέλη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε 
αυτή. Η παρέμβαση εντάσσονταν στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός παραμυθιού και είχε 
ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 
συντονισμού ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Αρχικά, προηγήθηκε μια συνάντηση-
συνέντευξη με το παιδί, από την οποία η ερευνήτρια άντλησε στοιχεία για την συγγραφή 
του παραμυθιού, όπως τα ονόματα των ηρώων και το γενικό πλαίσιο του παραμυθιού. 
Πρόκειται για ένα popupart παραμύθι, η εικονογράφηση του οποίου, σε ένα μεγάλο 
μέρος της, είναι αποτέλεσμα των διδακτικών παρεμβάσεων. Για την αξιολόγηση της 
παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε η αναπτυξιακή δοκιμασία VMI (Beery & Buktenica, 2010) 
(μία φορά πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και μία στο τέλος των παρεμβάσεων) και 
τα ημερολόγια της ερευνήτριας. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας 
VMI και από τις καταγραφές των ημερολογίων φαίνεται η σημαντική βελτίωση του 
παιδιού στις λεπτές κινητικές δεξιότητες, αλλά και τον οπτικοκινητικό του συντονισμό. 
Συμπεραίνεται τελικά, ότι τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν πιο εύκολα να 
συγκεντρωθούν και να αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα όταν οι δραστηριότητες 
εστιάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τις ανάγκες και δεξιότητες τους.  

 
 

Μαρίλη Δουζίνα 
Πίσω από κλειστές πόρτες… Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 
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Η προσέγγιση της Δημιουργικής Γραφής έχει συνδεθεί με τον θεσμό του εργαστηρίου 
(workshop)˙ ενός θεσμού που διαφέρει από την παραδοσιακή τάξη. Το εργαστήρι 
Δημιουργικής Γραφής δεν ορίζεται ως χώρος, αλλά ως διαδικασία, ως γεγονός, ως 
αντίδραση στη δράση της Δημιουργικής Γραφής. Στο εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, οι 
σχέσεις μαθητή-καθηγητή μεταβάλλονται. Αν και υπάρχουν διάφορα είδη εργαστηρίου 
που σχετίζονται άμεσα με την ιδιοσυγκρασία του καθηγητή και το προφίλ της 
παιδαγωγικής του ταυτότητας (αν δηλαδή θα λειτουργήσει ως αυθεντία, ως πρότυπο, ως 
διευκολυντής, ως συνδημιουργός), οι απόψεις συγκλίνουν ότι, στο εργαστήρι 
Δημιουργικής Γραφής, η αυθεντία μοιράζεται μεταξύ συμμετεχόντων, η γραφή 
λειτουργεί ατομικά και συνεργατικά ταυτόχρονα και ότι η δημιουργία εδραιώνεται σε 
σχέσεις σεβασμού, εμπιστοσύνης και ισότητας. Ποια μορφή μπορεί να έχει ένα 
εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής σε ένα Γυμνάσιο; Τι μπορεί να ωθήσει τους μαθητές να 
συμμετάσχουν σε αυτό; Πώς ένας καθηγητής θα διατηρήσει τις ισορροπίες σε ένα 
ανομοιογενές κατά κανόνα εργαστήρι, με μαθητές με «δυνατή πένα» και με μαθητές που 
προβάλλουν αντίσταση στη διαδικασία; Πώς γίνεται «το μάθημα» σε ένα εργαστήρι; Η 
αξιολόγηση; Υπάρχουν έτοιμες λύσεις, ένα «μενού» με εγγυημένη επιτυχία; Στην 
παρουσίαση αυτή, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στον προβληματισμό σχετικά με τη 
λειτουργία και τη δυσλειτουργία ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής, χωρίς όμως να 
προτείνονται έτοιμες λύσεις ως πανάκεια, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν… αντιδημιουργικό. 
Οι προτάσεις που κατατίθενται προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και 
την εμπειρία της εισηγήτριας ως καθηγήτριας σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής στο 
Γυμνάσιο. 
 
 

Σπυρίδων Δουκάκης, Παναγιώτης Βλάμος  
Διερευνώντας το ρόλο της νευροεκπαίδευσης στη μάθηση 

 
Τους δύο τελευταίους αιώνες, καταγράφεται μια συνεχής προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού του εκπαιδευτικό πλαισίου. Επιχειρώντας 
μια αναδρομή στην προσπάθεια αυτή, θα μπορούσε αρχικά να προσδιοριστεί ότι η 
εκπαίδευση -στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα- αποτελούσε έργο εκπαιδευτικών 
που είχαν σπουδάσει το επιστημονικό αντικείμενο που καλούνταν να διδάξουν. Στη 
συνέχεια καταγράφεται η προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών που είχαν 
σπουδάσει το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο με γνώσεις σε θέματα παιδαγωγικής 
και διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω 
από την ευκαιρία πραγματοποίησης ερευνών στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες 
παρείχαν χρήσιμα αποτελέσματα για την εκπαιδευτική πράξη. Ακολούθως, στο ίδιο 
πλαίσιο, η γνωσιακή επιστήμη επιχείρησε να μελετήσει το νου και τα γνωσιακά 
φαινόμενα, ώστε να κατανοήσει πληρέστερα την ανθρώπινη σκέψη και νόηση. Τα 
τελευταία χρόνια, η δυνατότητα καταγραφής των μεταβολών που παρατηρούνται κατά 
τη δραστηριότητα περιοχών του εγκεφάλου, μέσω των νευροαπεικονιστικών μεθόδων, 
παρέχουν την ευκαιρία στους ερευνητές να διερευνήσουν και να μοντελοποιήσουν τους 
μηχανισμούς που υποστηρίζουν γνωσιακές διαδικασίες, όπως της προσοχής, της 
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αντίληψης, της επίλυσης προβλήματος, της μάθησης και της μνήμης. Με τη συνεργασία 
ειδικών από το χώρο της νευροεπιστήμης, της γνωσιακής επιστήμης, της ψυχολογίας και 
της εκπαίδευσης έχει αναδυθεί ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο μελέτης που έχει 
χαρακτηριστεί ως Νευροεκπαίδευση. Η Νευροεκπαίδευση επιχειρεί να συνεισφέρει στη 
βασική έρευνα της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο να επηρεάσει και τον τρόπο 
διδασκαλίας στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και 
Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bioinformatics and Human Electrophysiology 
Laboratory, BiHELab), του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστήμιου διαθέτει 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας και την καταγραφή της 
εγκεφαλικής δραστηριότητας. Στο εργαστήριο συλλέγονται ποσοτικά δεδομένα / 
μετρήσιμα στοιχεία (σε πραγματικό χρόνο) κατά τη διάρκεια της εμπλοκής των 
εκπαιδευόμενων με κατάλληλες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια και στη 
συνέχεια ελέγχεται ο πιθανός συσχετισμός της γνωσιακής επίδοσής τους με την 
παρατηρούμενη εγκεφαλική τους δραστηριότητα (αξιολόγηση της γνωσιακής λειτουργίας 
με κριτήρια ηλεκτροφυσιολογίας). Απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν βέλτιστοι 
τρόποι για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση ατόμων και να προσδιοριστούν 
διαδρομές μάθησης και πρακτικές οι οποίες σύμφωνα με τα δεδομένα της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας, ενισχύουν γνωσιακά τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, 
βελτιώνοντας τη μάθηση. 
 
 

Φωτεινή Εγγλέζου 
Η σημασία του επιχειρηματολογικού γραμματισμού (argumentative literacy) εκπαίδευση 

του 21ου αιώνα 
 
Στον 21ο αιώνα, η εκπαίδευση συνδέεται με την ανάπτυξη γραμματισμών που 
καλλιεργούν τόσο τις ανώτερες συλλογιστικές δεξιότητες όσο και τις κοινωνικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών. Κύρια μορφή γραμματισμού που συμπυκνώνει 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ο επιχειρηματολογικός γραμματισμός (argumentative 
literacy). Aπό τη μία πλευρά, η ανάπτυξη της λεκτικής και κοινωνικής δραστηριότητας της 
επιχειρηματολογίας είναι συνδεδεμένη με την καλλιέργεια της συλλογιστικής 
διαδικασίας, της κριτικής σκέψης και την απόκτηση γνώσης. Η παραγωγή επιχειρημάτων 
απορρέει από τον παραγωγικό και/ή τον επαγωγικό τρόπο σκέψης, συνδέεται με την 
αναζήτηση αποδείξεων, διευκολύνει τον εντοπισμό παραλογισμών, συνεπάγεται την 
κριτική ανάλυση και αξιολόγηση έγκυρων ιδεών και θέσεων. Από την άλλη πλευρά, η 
επιχειρηματολογία εξυπηρετεί ποικίλους επικοινωνιακούς στόχους, όπως την πειθώ, την 
επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, τη λήψη αποφάσεων. Επιχειρήματα 
εντοπίζονται σε ποικίλους επικοινωνιακούς χώρους, όπως της διαφήμισης, των 
πωλήσεων, των διαπραγματεύσεων, των δικαστηρίων, της πολιτικής αρένας, συνήθως 
στο πλαίσιο διαλογικών αλληλεπιδράσεων. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η 
επιχειρηματολογία, ως λεκτική, διαλεκτική και διαλογική δραστηριότητα, γεφυρώνει τη 
Λογική, ως τέχνη της σκέψης, με τη Ρητορική, ως τέχνη της επικοινωνίας ποικίλων 
σκέψεων και απόψεων σε ποικίλους αποδέκτες. Και εδώ, βρίσκεται η πρόκληση-
πρόσκληση για το σχολείο του 21ου αιώνα: να καλλιεργήσει με επάρκεια την 
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επιχειρηματολογική σκέψη, καθώς και την προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών, 
αν θέλει να διαμορφώσει άτομα, επαγγελματίες και πολίτες που θα προωθούν τον 
διάλογο, τη συνεργατικότητα και τη δημοκρατία σε μια μελλοντική κοινωνία, ιδιαίτερα 
σύνθετη και απαιτητική. Για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου απαιτούνται η 
κατανόηση της προσφοράς της επιχειρηματολογίας για τη νοητική, κοινωνική, 
επικοινωνιακή ανάπτυξη των μαθητών, η θεωρητική κατάρτιση αναφορικά με θέματα 
επιχειρηματολογίας όσο και η εφαρμογή επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών που 
εμπνέονται από τα διδάγματα της ρητορικής παιδείας.  
 
 

Sophia Eisenbach, Σουλτάνα Μάνεση, Κατερίνα Αναστασάκη 
Διδασκαλία “Tandem”: Μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη συνδιδασκαλία 

 
Η εισαγωγή της συνδιδασκαλίας του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε δύο γλώσσες, 
γνωστή και ως συνδιδασκαλία “Tandem”, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Με 
αφετηρία τις αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης CLIL (Content Language and Integrated 
Learning), δύο εκπαιδευτικοί, ένας ελληνόφωνος και ένας γερμανόφωνος, διδάσκουν 
από κοινού Φυσική, Γεωγραφία και Μαθηματικά, στα Ελληνικά και τα Γερμανικά, 
ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του κάθε μαθήματος, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η συνδιδασκαλία “Τandem” 
εστιάζει τόσο στην εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου όσο και στην εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας, εντάσσοντας την ξένη γλώσσα στο πραγματικό φυσικό της πλαίσιο και 
αναδεικνύοντας πρωτίστως την επικοινωνιακή και βιωματική χρήση της. Με τη διδακτική 
αυτή προσέγγιση, η ξένη γλώσσα δεν αποτελεί αποκλειστικά διδακτικό στόχο, αλλά 
μετατρέπεται σε μέσο για την εκμάθηση του διδακτικού αντικειμένου. Βασικές 
προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεθόδου είναι: η καθημερινή συνεργασία των 
εκπαιδευτικών, η από κοινού προετοιμασία του σχεδιασμού μαθήματος και η 
ανασκόπηση-ανατροφοδότηση για τη συνεχή βελτιστοποίηση της διδασκαλίας. Επιπλέον, 
πολλαπλά είναι τα μαθησιακά οφέλη της προσέγγισης για τους μαθητές και μοναδικές οι 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς: η μαθησιακή διαδικασία 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού απαγκιστρώνεται από τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης. Η πρόσληψη 
της νέας γνώσης και η κατανόηση του περιεχόμενου του δίγλωσσου μαθήματος 
διευκολύνεται σημαντικά με την παρουσία δύο εκπαιδευτικών, αφού η συνδυασμένη και 
αλληλοσυμπληρούμενη προσπάθεια δύο εκπαιδευτικών είναι πολύ πιο ισχυρή από τις 
διδακτικές πρακτικές που εκπονούνται από έναν. Μοιράζοντας την επιστημονική 
κατάρτιση και τη διδακτική τους μεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί μετουσιώνουν τη 
διδασκαλία από ατομική και στατική διαδικασία σε αμοιβαία και δυναμική εμπειρία. 
Παράλληλα, η κοινή δια-δραστική διδασκαλία προάγει τη μεταξύ των εκπαιδευτικών 
γόνιμη συνεργασία, οδηγώντας σταδιακά στη βελτίωση των αδύναμων σημείων τους 
αλλά και την ενίσχυση ή τον εμπλουτισμό της διδακτικής τους «φαρέτρας». 
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Ελένη Εξαδακτύλου, Μαρία Κουτή 

Το παραμύθι του Μάνου Χατζιδάκι: «Το νησί των συναισθημάτων» 
 
1. Τίτλος Καλής Διδακτικής Πρακτικής Το παραμύθι του Μάνου Χατζιδάκι: «Το νησί των 
συναισθημάτων» Η συναισθηματική αγωγή και η μελέτη των συναισθημάτων του 
παιδιού αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο. Το παραμύθι 
του Μ. Χατζιδάκι αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο ώστε τα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με την Τέχνη, να βιώσουν συναισθήματα και να κατανοήσουν συμπεριφορές. 
Επιδίωξη μας είναι να προσεγγίσουμε αφηρημένες έννοιες που, όμως, μέσα από την 
Τέχνη παρουσιάζονται προσωποποιημένες και προσιτές στο παιδί. Τα νήπια 
παρακολουθούν τη δράση των ηρώων και καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα για 
τους ήρωες. Στη συνέχεια, μέσα από τις δραστηριότητες, ενσαρκώνουν τους ήρωες, τους 
συναισθάνονται και τους κρίνουν. 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και συμβατότητα 
με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: Η επεξεργασία της συγκεκριμένης παιδαγωγικής πρακτικής 
διαχέεται σε όλες τις κατευθύνσεις του Προγράμματος όπως: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Δημιουργία και Έκφραση (Δραματική Τέχνη, Εικαστικά, Θεατρικό παιχνίδι, Φυσική Αγωγή 
και Μουσική)και Τεχνολογία. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός, σεβόμενος τις αρχές του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδιάζει και πραγματοποιεί 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και σέβονται τις 
ανάγκες τους, τις κλίσεις και τις ικανότητες τους. Προάγει τη διαθεματικότητα, γιατί 
εντάσσει στο πρόγραμμα του στόχους από όλες τις επιστήμες και προκαλεί το 
ενδιαφέρον για μάθηση καλλιεργώντας δεξιότητες, στάσεις και αξίες και πυροδοτώντας 
τη φαντασία, τη δημιουργικότητα την αυτοαντίληψη, την αυτενέργεια και τη συνεργασία 
μεταξύ των παιδιών. Τέλος, χρησιμοποιείται η αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης 
δραστηριοτήτων και ιδεών.3.Σκοπός της διδακτικής πρακτικής: Να κατανοήσουν τα νήπια 
το περιεχόμενο του παραμυθιού, να προσεγγίσουν διαισθητικά αφηρημένες έννοιες, 
όπως η αγάπη, η αλαζονεία, η γνώση, η λύπη, ο πλούτος και ο χρόνος και να εργαστούν 
σε ομάδες, επικοινωνώντας σκέψεις και συναισθήματα. 
 
 

Βικτωρία-Βερονίκη Ζερντίτσκα-Καλοσπύρου 
Η συμβολή του Anton Semyonovich Makarenko στην ιστορία της εκπαίδευσης και της 

παιδαγωγικής επιστήμης 
 
Για πρώτη φορά αναπτύσσεται στην ελληνική βιβλιογραφία η εμπεριστατωμένη 
παρουσίαση του μεγάλου σοβιετικού παιδαγωγού Αντωνίου Συμεώνοβιτς Makarenko 
(1888-1939), ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους νεότερους παιδαγωγούς 
και συγγραφείς στην ιστορία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης, κυρίως όσον αφορά 
στη διαπαιδαγώγηση των αποκλινόντων και παραμελημένων παιδιών, καθώς και των 
αυτοδιοικούμενων κοινοτήτων (μεταπολεμικής κολλεκτίβας). Με την παρούσα εισήγηση 
καταδεικνύεται τόσο η σημασία της επιμέλειας και της επαναφοράς των ανηλίκων στο 
κοινωνικό πλαίσιο μιας δημοκρατικής συμπεριφοράς, όσο και η προσωπική του 
αντίληψη για τη συναισθηματική εμπλοκή του ίδιου του παιδαγωγού στην όλη 
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διαδικασία. Η τεκμηρίωση της εισήγησης σχετίζεται με άγνωστες στο ευρύτερο κοινό 
ρωσικές πηγές και μαρτυρίες. 
 
 

Βησσαρία Ζορμπά 
Στρατηγικές επιλογής και νέοι εκπαιδευτικοί θεσμοί στην ελληνική Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 
Η παρούσα Ανακοίνωση διερευνά το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας των Μουσικών 
Σχολείων στην Ελλάδα από την άποψη της εκπαιδευτικής πολιτικής και συσχετίζοντάς το 
με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά εάν η ίδρυση των Μουσικών 
Σχολείων αποτελεί επίσημη προσπάθεια εξειδίκευσης των δημόσιων σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κριτήριο και στόχο όχι τον επαγγελματικό χαρακτήρα 
της παρεχόμενης από αυτά εκπαίδευσης αλλά την κοινωνική διάκριση τόσο των σχολείων 
αυτών όσο και των μαθητών τους. Επιπλέον, διερευνά εάν ο τρόπος λειτουργίας των 
Μουσικών Σχολείων ανταποκρίνεται και εντάσσεται στα αυξανόμενα αιτήματα για 
υιοθέτηση συστημάτων γονεϊκής επιλογής στη δημόσια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, 
εκθέτει συνοπτικά την εξέλιξη της δημόσιας -κυρίως- μουσικής εκπαίδευσης ανά τον 
κόσμο. Επίσης, διεξέρχεται ενδεικτικές -για τα συστήματα γονεϊκής επιλογής αλλά και 
εξειδίκευσης των δημοσίων σχολείων- εργασίες από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
Ακολούθως, παρουσιάζει συνοπτικά τα νομοθετικά κείμενα που καθορίζουν τον τρόπο 
λειτουργίας των σχολείων αυτών στην Ελλάδα από το 1988 (έτος ίδρυσης του πρώτου 
Μουσικού Σχολείου στην Παλλήνη) έως και το 2008, έτος συμπλήρωσης εικοσαετούς 
λειτουργίας αυτού του τύπου σχολείων. Τέλος, εστιάζει στη συνοπτική παρουσίαση των 
δεδομένων εμπειρικής έρευνας, η οποία στηρίχτηκε στην εκπόνηση, διανομή και 
επεξεργασία ερωτηματολογίων προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ορισμένων 
Μουσικών Σχολείων σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, κατά το 
σχολικό έτος 2010-2011. 
 
 

Ελένη Ηλία 
Προϋποθέσεις και προτάσεις για τη θετική ανταπόκριση των νηπίων στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας, με αναφορές σε εφαρμοσμένα προγράμματα 
 
Οι λογοτεχνικές αναγνώσεις συντελούν στην ψυχική και κοινωνική ωρίμανση, την 
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, την αισθητική καλλιέργεια, την επαφή με τις 
διαχρονικές πολιτισμικές αξίες, τη γλωσσική ανάπτυξη, την απόκτηση ειδικότερων 
γνώσεων κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
πολύτιμος και αναντικατάστατος. Η ανάγνωση κάθε λογοτεχνικού κειμένου είναι μια 
διαδικασία ιδιαίτερα δημιουργική. Γινόμαστε συνδημιουργοί του συγγραφέα, 
σχηματίζουμε προσδοκίες για την εξέλιξη της υπόθεσης, ταυτιζόμαστε με τους ήρωες, 
διαμορφώνουμε στάσεις απέναντι στα υπόλοιπα πρόσωπα. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
δραστηριότητας, αποκομίζουμε την αίσθηση ότι εμπλεκόμαστε άμεσα στα αφηγηματικά 
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δρώμενα, ότι βιώνουμε προσωπικά καταστάσεις και συναισθήματα που αποδίδονται στο 
κείμενο. Εκείνο δηλαδή που αποκομίζουμε από την επαφή μας με το λογοτεχνικό έργο 
έχει το χαρακτήρα του βιώματος και συντελεί στην αυτογνωσία μας. Η ίδια η φύση της 
λογοτεχνίας υπαγορεύει τόσο τους στόχους όσο και τους τρόπους της διδακτικής 
προσέγγισής της. Οι επιλογές και οι χειρισμοί του ίδιου του δασκάλου, οι δικές του 
πρωτοβουλίες, η προσωπική του ικανότητα και διάθεση είναι παράγοντες καθοριστικοί 
για την επιτυχία της λογοτεχνικής διδασκαλίας. Ειδικότερα στο Νηπιαγωγείο, όπου 
πραγματοποιείται η πρώτη επαφή των μαθητών με το λογοτεχνικό φαινόμενο και 
ουσιαστικά καθορίζεται η μετέπειτα σχέση τους με αυτό και διαμορφώνονται τα 
αισθητικά κριτήρια τους, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις 
προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στο σύνολο των μαθητών να βιώσουν την 
αισθητική απόλαυση, τη συγκινησιακή φόρτιση που η λογοτεχνία προσφέρει. 
Παράλληλα, προκειμένου η διδακτική μας προσέγγιση να είναι πλήρης, θα δώσουμε στα 
νήπια τη δυνατότητα να εκφράσουν την ανταπόκρισή τους στα λογοτεχνικά κείμενα, 
χρησιμοποιώντας παιγνιώδεις, εμψυχωτικές δραστηριότητες, όπου πρωταρχική θέση 
κατέχει το «μαγικό» στοιχείο. Επίσης, θα αξιοποιήσουμε τα λογοτεχνικά κείμενα ως 
κινητήρια δύναμη της φαντασίας των νηπίων, πηγή έμπνευσης για πρωτότυπες 
δημιουργίες τους.  
 
 

Χρύσα Θέμελη 
Οπτικοποίηση της μάθησης 

 
Από την αρχαιότητα, πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης, ο 
Πλάτωνας και ο Σωκράτης, προσπαθούσαν να καταλάβουν τα οπτικά αντικείμενα, τον 
ρόλο τους στην κοινωνία και τις επιπτώσεις τους σε ένα «ενημερωμένο» μυαλό (Benoît, 
2015). Οι καλλιτέχνες των Εικαστικών Τεχνών δημιούργησαν το αλφάβητο της εικαστικής 
γλώσσας και τη σύνταξη που αναπτύσσει εικόνες για να επικοινωνεί με το κοινό. Η 
διάδοσητου οπτικού γραμματισμού ήταν ακόμη ένα εκπαιδευτικό κίνημα στη δεκαετία 
του 1960 που υπογράμμιζε την ανάγκη μαθητών και εκπαιδευτικών να κατανοήσουν τις 
χρήσεις και τη δύναμη των εικόνων (Gitlin, 2001). Οι Εικαστικές Τέχνες φαίνεται να είναι 
σε θέση να μεταφέρουν μηνύματα, να μοιράζονται συγκινήσεις και να παρέχουν 
γνωστική καθοδήγηση με διαφορετικούς τρόπους. Το εκπαιδευμένο μάτι, η οπτική 
γλώσσα θα μπορούσε να κατανοήσει τον ρόλο και τις επιπτώσεις στο χρώμα, το φως, το 
σχήμα, τις γραμμές, την υφή, τις διαστάσεις, την κίνηση, τη γωνία, την εξέλιξη, την 
ακολουθία αντικειμένων με την αντίληψη της πραγματικότητας και τη χρήση τους με 
σύνεση. Η χρήση Νέων Τεχνολογιών προσφέρει την οπτικοποίηση της πληροφορίας και 
χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση και χρήση στο σχολικό περιβάλλον.  
 
 

Ελένη Άννα Θεοδωρίδη 
Η Φυσική συναντά το Θέατρο 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μεταφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα 
επιτυχημένο εγχείρημα σύζευξης επιστήμης και τέχνης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 
Καταρχάς, αναφέρονται οι στόχοι της δράσης που υλοποιήθηκε, ενώ ακολουθούν τα 
βήματα της διδακτικής πρακτικής που εφαρμόστηκε. Στην τρίτη ενότητα της εργασίας, 
τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της θέσης του Θεάτρου στην εκπαίδευση και της Φυσικής 
ως στρεσογόνου ερεθίσματος για τους μαθητές. Στην τέταρτη ενότητα, παρατίθεται η 
αξιολόγηση του προγράμματος από την πλευρά μαθητών και διδάσκουσας, ενώ στην 
τελευταία προτείνονται συναφείς διδακτικές παρεμβάσεις, ώστε οι μαθητές να 
εμπλέκονται σε πρωτότυπες δράσεις.  
 
 

Ευδοξία Ιωαννίδου, Μαρία Χρυσάνθου 
Μια φορά κι έναν καιρό... ήταν η Ορθογραφία 

 
Η πρόταση αυτή αφορά σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο εκμάθησης ορθογραφικών 
και γραμματικών κανόνων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ύλη ανά τάξη είναι 
προκαθορισμένη από το Υπουργείο. Βάσει αυτής, έγινε προσπάθεια να δοθεί στα παιδιά 
να καταλάβουν ότι η εκμάθηση της Ορθογραφίας δεν πρέπει να στηρίζεται απλά σε ένα 
μηχανιστικό μοντέλο απομνημόνευσης και εφαρμογής, αλλά στην ουσιαστική επαφή με 
την ελληνική γλώσσα που θα επιτευχθεί μέσα από τον πλούτο της λογοτεχνικής 
κληρονομιάς της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών. Θέλοντας οι μαθητές να 
ανακαλύψουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιήθηκε το παιδαγωγικό 
εκείνο εργαλείο που στα χέρια και την ψυχή των μαθητών μπορεί να αποτελέσει τη 
μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη: το παραμύθι. Μόνο αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει και να 
εξελίξει τον φανταστικό κόσμο των παιδιών, οδηγώντας τα μέσα από δημιουργικά 
μονοπάτια σε καινούργιες ανακαλύψεις. Μπορεί, επίσης, να διευρύνει τον κόσμο των 
εμπειριών τους και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους και τη δυνατότητά τους να 
εκφραστούν. Όλη αυτή η σκέψη και η ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου υλικού 
συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία του αυτοδιαχειριζόμενου σχολείου το οποίο 
υπηρετούμε ενός σχολείου που μετρά 40 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης και η 
φιλοσοφία του οποίου στηρίζεται στην παροχή ενός οικογενειακού κλίματος όπου το 
κάθε παιδί έχει την αδιάκοπη επίβλεψη, φροντίδα και προσοχή. Στοχεύει μέσα από ένα 
παιδαγωγικά φιλελεύθερο κλίμα να διαμορφώσει και να ενισχύσει τις γνωστικές δομές 
του μαθητή. Τα τελευταία τρία χρόνια που η διδασκαλία της Ορθογραφίας γίνεται 
αποκλειστικά με τον τρόπο αυτό, έχουμε δει τεράστια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
τα παιδιά θυμούνται και εφαρμόζουν τους ορθογραφικούς κανόνες. Παραμύθια ξένων 
συγγραφέων, λαϊκοί μύθοι, διασκευασμένες ιστορίες παρουσιάζονται με τρόπο απλό και 
κατανοητό και αποτελούν το μέσο εκείνο που, ενώ ταξιδεύει τα παιδιά στο μαγικό κόσμο 
των παραμυθιών, ταυτόχρονα βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς να πετύχουν τον στόχο 
τους, δηλαδή να διδάξουν στα παιδιά να αγαπούν αυτό που μαθαίνουν.  
 

Γεώργιος Καδιαγιαννόπουλος 
Η διαπολιτισμική οπτική των σχολικών εγχειριδίων της Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί σύγχρονη εκπαιδευτική επιταγή, καθώς εστιάζει 
σε θέματα όπως: η εκπαίδευση και ο σεβασμός στην ετερότητα, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ενσωμάτωση στην κοινωνία, η ισότιμη συμμετοχή, οι ίσες ευκαιρίες, η 
κατάρριψη των στερεοτύπων κ.ά. Παράλληλα, το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής 
Οικονομίας στην Κύπρο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ανθρώπων, οι οποίοι θα 
χαρακτηρίζονται από ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων, την καλλιέργεια αξιών, 
την υιοθέτηση στάσεων και την επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη 
δημοκρατική πολιτότητα, καθώς και την καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα. Σκοπός της 
εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει ζητήματα που άπτονται του άμεσου 
ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος 
της Οικιακής Οικονομίας. Προς υλοποίηση του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξης του Γυμνασίου. Ως κύριο συμπέρασμα προέκυψε ότι στα σχολικά εγχειρίδια της 
Οικιακής Οικονομίας υφίσταται πληθώρα ζητημάτων που διαχέουν, άμεσα ή έμμεσα, το 
εννοιολογικό περιεχόμενο, τις αρχές και τις παραδοχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, υφίστανται άμεσες αναφορές στην έννοια της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, σε αρχές και παραδοχές της όπως: η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός της 
ετερότητας, η ισότητα κ.ά, καθώς και σε κορυφαία ζητήματα που έλκουν το άμεσο 
ενδιαφέρον της όπως: η ύπαρξη στερεοτύπων, οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, ο κοινωνικός 
στιγματισμός και οι προκαταλήψεις. Επιπροσθέτως, τα σχολικά εγχειρίδια εστιάζουν 
ιδιαίτερα σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού της ετερότητας, 
ειδικότερα ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε ανθρώπου. Καταληκτικά, 
στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας στην Κύπρο υφίστανται αρκετά 
ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και, κατά 
κύριο λόγο, αναδεικνύονται τα διαπολιτισμικά ζητήματα αιχμής. 
 
 

Κατερίνα Καζέλα 
PersonaDolls: Μια καινοτόμος μεθοδολογία για την προσέγγιση του διαφορετικού 

 
Στη σχολική τάξη, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταστεί ικανός/η να χρησιμοποιεί 
εναλλακτικά μεθοδολογικά εργαλεία και να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του/της, 
προκειμένου να επιτύχει όχι μόνο τους μαθησιακούς, αλλά, πρώτιστα, τους 
συναισθηματικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι PersonaDolls αποτελούν ένα καινοτόμο 
εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, καθώς τους βοηθά να διαφοροποιούν τη 
διδασκαλία τους, να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί σε κάθε εμφάνιση του 
«διαφορετικού». Η μεθοδολογία τους βασίζεται στις κοινωνιογνωστικές θεωρίες των 
Vygotsky και Bruner. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η μάθηση επιτυγχάνεται με την 
ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον και 
ενισχύεται με τη δημιουργία της «σκαλωσιάς», της υποστήριξης, δηλαδή, που παρέχεται 
από τον/την εκπαιδευτικό. Οι PersonaDolls είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο 
που βοηθά τα παιδιά να πειραματιστούν με πραγματικά γεγονότα της ζωής, να 
επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις, να καλλιεργήσουν τον σεβασμό στο 
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διαφορετικό, να προσφέρουν γνώσεις σε θέματα ισότητας και δικαιοσύνης, αλλά και να 
ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις. Η χρήση τους δεν 
περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από 
ειδικούς θεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς 
παιδαγωγούς και απευθύνονται κυρίως σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας, αν και επιβεβαιώνεται η θετική τους αποδοχή και σε παιδιά ακόμα και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εισήγηση αυτή, θα επικεντρωθούμε στη 
μεθοδολογία πάνω στην οποία βασίζεται η χρήση τους και θα αναλύσουμε 
παραδείγματα χρήσης τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον σε διαφορετικές περιπτώσεις. 
 
 

Σωτηρία Καζιόλα 
Ιστολόγιο: Από τη θεωρία στην πράξη. Εκπαιδευτική εφαρμογή στη Λογοτεχνία 

 
Το ιστολόγιο (blog) θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του Διαδικτύου 
δεύτερης γενιάς, το λεγόμενο «Web 2.0», η χρήση του οποίου τυγχάνει σημαντικής 
ανταπόκρισης από τους διαδικτυακούς περιηγητές. Τα είδη των ιστολογίων είναι πολλά 
και η προσφορά τους σημαντική. Η παρούσα εργασία εστιάζει τόσο στη θεωρητική 
αναφορά της προσφοράς, όσο και στην πρακτική εφαρμογή ενός είδους ιστολογίου, του 
εκπαιδευτικού. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας του Διαδικτύου δεύτερης 
γενιάς στην εκπαίδευση, η χρήση των ιστολογίων κρίνεται αδήριτη κατά τη διδασκαλία. Η 
ανάληψη της εν λόγω πρωτοβουλίας εδράζεται στην προσωπική διαπίστωση πως το 
ιστολόγιο, ως δυναμικό περιβάλλον μάθησης, απουσιάζει εν γένει από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστούν οι ορισμοί, τα 
χαρακτηριστικά και η προσφορά των ιστολογίων θεωρητικά, ενώ, στο δεύτερο, θα 
ακολουθήσει η παραδειγματική ενσωμάτωση του ιστολογίου ως εκπαιδευτικού 
εργαλείου στο μάθημα της Λογοτεχνίας, και συγκεκριμένα στα «Θαλασσινά Τραγούδια» 
του Γ. Δροσίνη, αναδεικνύοντας τοιουτοτρόπως και τα εκπαιδευτικά του οφέλη. 
 
 

Αικατερίνη Καλαμπαλίκη 
Σχεδιάζοντας διαφοροποιημένες δραστηριότητες για τη δημιουργική εμπλοκή όλων των 

μαθητών με τη λογοτεχνία.Μια διδακτική πρόταση βασισμένη στο έργο «Ψεύτης 
παππούς» της Άλκης Ζέη 

 
Στο σύγχρονο σχολείο, αποτελεί αναμφίβολα ζητούμενο ο τρόπος που θα φέρουμε τα 
παιδιά σε επαφή με τη λογοτεχνία, με τρόπο φυσικό και όχι καταναγκαστικό. Τα οφέλη 
της καλής σχέσης των μαθητών με το βιβλίο είναι ευρέως γνωστά και αποδεδειγμένα. 
Παραμένει, όμως, πρόβλημα το γεγονός ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό μαθητών επιλέγει 
να διαβάζει βιβλία έξω από το σχολικό πλαίσιο σε συστηματικό επίπεδο. Μία πιθανή 
αιτία αυτής της κατάστασης είναι, ίσως, ο μονόπλευρος τρόπος που προσεγγίζονται τα 
λογοτεχνικά κείμενα στη σχολική τάξη, με δραστηριότητες σχεδιασμένες να προσφέρουν 
«εμπειρίες επιτυχίας» κατά κανόνα στους λεγόμενους «καλούς» μαθητές, που έχουν 
συνήθως ανεπτυγμένους τύπους νοημοσύνης, που καλλιεργούνται και επιδοκιμάζονται 
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από το σχολείο. Με αυτό τον τρόπο, η λογοτεχνία περιχαρακώνεται και δεν 
αντιμετωπίζεται ως τέχνη που αφήνει ελεύθερα περιθώρια έκφρασης και ανάπτυξης της 
δημιουργικής σκέψης των παιδιών.  
Η διδακτική μου πρόταση βασίζεται στο βιβλίο της Άλκης Ζέη «Ψεύτης Παππούς» και 
απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Μέσα από αυτήν επιδιώκεται: 
• Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών 
• Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
• Η εξοικείωση με τηνΤέχνη 
•Η ενεργητική προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες 
βιωματικού χαρακτήρα 
•Η γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 
παρουσιάζονται, με άλλα λόγια, ως διαφοροποιημένες και προσανατολισμένες σε όλους 
τους μαθήτυπους, ενώ στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Με αυτό τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται η ουσιαστική επαφή των μαθητών με το βιβλίο και η καλλιέργεια της 
αγάπης τους προς αυτό. Μια τέτοια θετική στάση απέναντι στο βιβλίο μπορεί να 
διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να το ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους ως εργαλείο 
μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας των μαθητών τους. 
 
 

Θεοδώρα Καλλιώρα 
Ένα αλλιώτικο σχολείο 

 
Έχουμε σκεφτεί ποτέ ένα σχολείο όπου οι μαθητές θα έρχονται πιο πριν και από τους 
καθηγητές; Ένα σχολείο όπου οι μαθητές θα δίνουν το παρόν γιατί περνούνόμορφα και 
δημιουργικά; Στο σχολείο μας, χρησιμοποιούμε την Τεχνολογία πολύ. Είναι εκείνος ο 
παράγοντας που κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Τι γίνεται όταν ο μαθητής παίρνει τη 
γνώση στα χέρια του; Όταν παίζει με αυτή και αποφασίζει να προσελκύσει και άλλους 
μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα; Γελάμε, σκουντιόμαστε, κάνουμε φασαρία... 
Δημιουργικά όμως... Και σκέφτεσαι μέσα σου: «Αυτό το σχολείο θέλω. Όχι το παλιό». 
Ξεκινήσαμε το 2010, δημιουργώντας ένα blog όπου ανεβάζουμε ποίηση και 
αποσπάσματα από Άγγλους και Αμερικανούς συγγραφείς. Θα μας διαβάσετε στο 
www.hustlenbustle.tumblr.com. Μετά, θελήσαμε να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των 
μαθητών μας για ανάγνωση ξένων περιοδικών. Δημιουργήσαμε, το 2011,ένα Twitter 
account για την τάξη των Αγγλικών, όπου οι μαθητές τουιτάρουν τα άρθρα που 
διαβάζουν. Βγάζουμε κάθε εβδομάδα μια εφημερίδα μέσω της εφαρμογής Paper.li. 
Δημιουργήσαμε QRcode για το account μας και σκεφτόμαστε να κάνουμε θεματικές 
ενότητες με το αντίστοιχο λεξιλόγιο,url ή YouTubevideos. Δημιουργούμεδιαδικτυακό 
παιχνίδι, μέσω της εφαρμογής kahoot˙ μια σύμπραξη μαθητών και καθηγητών με σκοπό 
το γέλιο αλλά και τη γνώση. Τώρα οι μαθητές δεν παρακολουθούν μόνο... Παίζουν εν 
ώρα εθνικής εορτής ή μαθήματος, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους. Γίνονται 
αυτόνομοι, πολλές φορές και δημιουργοί αυτής της διαδικασίας-παιχνιδιού, αλλά και 
συμμέτοχοι, ενώ καλούνται να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις γνώσεις τους. Βλέπεις 
το ενδιαφέρον στα μάτια τους, όταν χρησιμοποιείς το παιχνίδι για να κάνεις εξάσκηση σε 

http://www.hustlenbustle.tumblr.com/
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λεξιλόγιο αγγλικής γλώσσας σε όλα τα μαθήματα όπως Βιολογία, Ιστορία και άλλα. 
Βλέπεις τα παιδιά σε εθνική εορτή να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν, να παίζουν 
ομαδικά σε παιχνίδια διαδικτυακά με βάση την ελληνική ιστορία, να πλουτίζουν τις 
γνώσεις μας, χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία, να δημιουργούν το πρώτο ψηφιακό 
αποτύπωμά τους. 
 
 

Ελένη Καμάρα, Κλεοπάτρα Φώτου 
Διδακτικές εμπειρίες από την προσχολική ηλικία, μέσα στο πνεύμα της έρευνας και της 

συλλογικότητας 
 
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατάθεση της εμπειρίας, οι δυσκολίες, αλλά και τα 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συνεργασία ανάμεσα σε τρεις 
παιδαγωγούς ενός παιδικού σταθμού, οι οποίοι συνεργάστηκαν με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας πάνω σε μια από κοινού διαμορφωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 
πνεύμα της έρευνας. Αρχικό ζητούμενο των παιδαγωγών ήταν το κατά πόσο 
εκπαιδευτικοί με διαφορετικές, λίγο ως πολύ, παιδαγωγικές αντιλήψεις μπορούν μαζί με 
τα παιδιά να συνεργαστούν, επιλέγοντας από κοινού ένα θέμα, πάνω στο οποίο θα 
αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, προβληματίστηκαν με ποιο 
τρόπο θα δομήσουν μια μεθοδολογία ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας, η οποία θα 
έχει χαρακτηριστικά έρευνας. Τέλος, προβληματίστηκαν με ποιο τρόπο θα ενταχθούν και 
οι ίδιες μέσα στην ομάδα των παιδιών, ώστε παιδαγωγοί και παιδιά να λειτουργήσουν 
ως συνερευνητές, δημιουργώντας κλίμα συλλογικότητας. Το θέμα που επιλέχθηκε από 
την ομάδα παιδιών-παιδαγωγών, μετά από διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, ήταν 
«Η ζωή σε μια φυλή Ινδιάνων». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν πρόταση 
των παιδιών, τα οποία, όπως φάνηκε, αντιλαμβάνονται μεν υπόρρητα, αλλά με τρόπο 
σαφή, ότι μια φυλή Ινδιάνων, για να επιβιώσει, πρέπει να διέπεται από συλλογικότητα. 
Οι παιδαγωγοί, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν τα παιδιά, 
διαπίστωσαν ότι εύκολα κατέληγαν σε συμφωνίες, ορίζοντας ένα δικό τους ιδιότυπο 
κώδικα επικοινωνίας. Αυτή η συμπεριφορά των παιδιών λειτούργησε εποικοδομητικά για 
τις παιδαγωγούς και ιδιαίτερα για τον τρόπο που αυτές μπορούν να συνεργαστούν 
μεταξύ τους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που καταγράφηκε από αυτού του είδους τη 
συνεργασία, ήταν ότι τα παιδιά, μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ήταν 
ιδιαίτερα χαρούμενα, ζήτησαν να τη συνεχίσουν, διατυπώνοντας νέες προτάσεις και 
καθορίζοντας παράλληλα καινούργιους ρόλους για τις παιδαγωγούς. Η δραστηριότητα 
αυτή αναπτύχθηκε στον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο «Καραμέλα» σε ομάδα 16 παιδιών 
ηλικίας περίπου 4 ετών, εντός τεσσάρων μηνών, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 
 
 

Αλέξανδρος Καπανιάρης, Αντώνης Πολίτης 
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ένα μήλο την ημέρα…. το μήλο συμβάλλει στην 
υγιεινή διατροφή!» 
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Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τις καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού που διοργανώθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου, στο 
πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για τα 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της 
Συνεταιριστικής Οργάνωσης. Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούσαν να δημιουργήσουν 
εικαστικά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κολάζ και ψηφιακά έργα οπτικοακουστικού 
υλικού. Επίσης, τα έργα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα συλλογικής ή ατομικής 
προσπάθειας. Η θεματολογία του διαγωνισμού, με κεντρική αναφορά στο μήλο, έδωσε 
τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να διδάξουν με καινοτόμο και διαθεματικό 
τρόπο διάφορα σημεία της ελληνικής μυθολογίας, του κλασσικού παραμυθιού, των 
Θρησκευτικών και της παγκόσμιας Ιστορίας. Παράλληλα, οι μαθήτριες/ες διδάχθηκαν σε 
επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για την ιδέα του συνεργατισμού και του 
συνεταιρίζεσθαι. Ένα μεγάλο μέρος μαθητών/τριών, με αφορμή τον διαγωνισμό, 
διδάχθηκε στοιχεία ελληνικής λαογραφίας, παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, αλλά 
διαδόθηκαν και διδακτικές πρακτικές θεατρολογίας. Επιπλέον, από ένα μεγάλο μέρος της 
δράσης, δόθηκε η ευκαιρία περιβαλλοντικής αγωγής στις/στους μαθήτριες/ες. Επίσης, 
σημαντικό ήταν το σκέλος της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών στην ελληνική 
Γεωγραφία. Μεγάλο εύρος κατέλαβε και η Χημεία, καθώς οι διαγωνιζόμενοι/ες έμαθαν 
τα θρεπτικά στοιχεία του μήλου, άλλων φρούτων και διάφορων τροφών, όπως η 
σοκολάτα. Εκπαιδεύτηκαν στις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και στην 
επίδραση της τροφής σε διάφορα σημεία του σώματος. Κομβικό σημείο της δράσης ήταν 
η Αγωγή Υγείας. Όλα τα παραπάνω έγιναν συνδυαστικά με τη χρήση των 
επονομαζόμενων «καλών τεχνών», ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις έργων, έγινε η χρήση 
φυσικών υλικών ή ανακυκλώσιμων υλικών. Επίσης, οι μαθητές/τριες, με τη συμβολή των 
εκπαιδευτικών, εντάχτηκαν στη χρήση των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 
Δημιουργήθηκαν δεκάδες έργα οπτικοακουστικού υλικού, ψηφιακών εικόνων και 
ψηφιακών εφαρμογών. Οι μαθητές/τριες, με στόχο τη δημιουργία του ψηφιακού τους 
έργου, χρησιμοποίησαν σύγχρονες συσκευές και κυρίως εκπαιδεύτηκαν στη δημιουργική 
χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
 

Ζωή Καραγεωργίου 
Η Τεχνολογία συναντά τις τέχνες και τους εφήβους και μεταμορφώνει το σχολείο 

 
Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας συνεργάστηκαν με μαθητές Επαγγελματικού 
Λυκείου, εκπαιδευτικούς, γονείς και σχολεία εκτός Ελλάδος, σε δύο διαφορετικά 
προγράμματα, με στόχο να οριστεί το παιχνίδι ως κεντρικός άξονας, ενώ οι Νέες 
Τεχνολογίες να αποτελούν το βασικότερο εργαλείο υλοποίησής τους. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία του παιχνιδιού για την υγιή ανάπτυξη και την ψυχική ευτυχία του 
παιδιού και τη χρησιμότητά του σε θέματα όπως η αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η 
κοινωνικοποίηση, η συναισθηματική ανθεκτικότητα και η αυτοπεποίθηση, τα 
προγράμματα εστίασαν στην εφαρμογή δύο διαφορετικών τύπων παιχνιδιών με 
ξεχωριστό αντικείμενο το καθένα: την Τέχνη και την εφηβεία. Ερευνητές και θεωρητικοί 
της εκπαίδευσης πίστεψαν στη δύναμη της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Η επαφή 
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των μαθητών με οποιαδήποτε μορφή της βοηθάει να αναπτύσσονται ολόπλευρα, να 
ευαισθητοποιούνται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και να 
κατανοούν του εαυτό τους και τους άλλους. Οι Comenius και Rousseau υποστήριζαν ότι 
τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την εμπειρία και τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα. Σε αυτά ανήκουν αναμφίβολα οι Νέες Τεχνολογίες που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Χρησιμοποιούμενες ως εκπαιδευτικά 
εργαλεία, μετατρέπουν το σχολείο σε πυρήνα ενδιαφερόντων προσελκύοντας τους 
μαθητές με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο. Με την παρούσα εργασία, 
επιβεβαιώνεται ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, που βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση 
δράσεων και πράξεων, είναι ικανή να απελευθερώσει τον δυναμισμό των παιδιών και να 
παράσχει κίνητρα ανέλιξης της δημιουργικότητάς τους, αλλά και το κατάλληλο έδαφος 
για πειραματισμό και ενεργητική συμμετοχή με στόχο τη βίωση και τελικά την κατάκτηση 
της γνώσης. 
 
 

Αγνή Καραγιάννη 
Ασκώντας το βλέμμα του μαθητή μέσα από μια εμπλουτισμένη μουσειακή εμπειρία: Η 

περίπτωση του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης 
 
Το σύγχρονο μουσείο ορίζεται ως χώρος εμπειρίας, ψυχαγωγίας και μάθησης, ως χώρος 
αφήγησης του ανθρώπινου πολιτισμού και αναπαράστασης, ως ένας χώρος που 
συνδιαλέγεται με το κοινό. Ουσιαστικά, τα μουσειακά αντικείμενα διηγούνται με τον 
τρόπο τους ιστορίες, αλλάζουν ρόλους -από χρηστικά αντικείμενα εξελίσσονται σε 
συμβολικά, ως αντικείμενα υλικού πολιτισμού με κοινωνικό περιεχόμενο- και αποκτούν 
σημασία με βάση τη σχέση δράσης-αντίδρασης με το κοινό, την πρόσληψη, δηλαδή τον 
τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται ένα μουσειακό έκθεμα πέρα από την 
πληροφορία της λεζάντας. Στη σύγχρονη, επομένως, εποχή της αειφόρου ανάπτυξης των 
πολιτισμικών τοπίων, κρίνεται σκόπιμο ένα μουσείο να έχει τον κατάλληλο 
μουσειολογικό σχεδιασμό και τα κατάλληλα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, ώστε 
να ελκύει το κοινό και να ασκεί το βλέμμα του επισκέπτη. Στόχος της παρούσας 
εισήγησης είναι η αναφορά ορισμένων βιωματικών μουσειοπαιδαγωγικών 
προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, που έχουν ως βασικό 
παιδαγωγικό σκοπό τον εμπλουτισμό της μουσειακής εμπειρίας και την αναγωγή της σε 
εμπειρία ζωής.  
 
 

Θεόδωρος Καραμητόπουλος 
Ο θεσμός του Επιθεωρητή στο εκπαιδευτικό σύστημα του νεοελληνικού κράτους 

 
Ο Επιθεωρητής αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, με ιστορία που ανάγεται στα χρόνια διακυβέρνησης του 
Ιωάννη Καποδίστρια. Έδρασε για περίπου 150 χρόνια, ασκώντας συστηματικό έλεγχο και 
εποπτεία στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του. Ιστορικά, 
λειτούργησε ως μεσολαβητής μεταξύ κεντρικής εξουσίας και σώματος των 
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εκπαιδευτικών, καθώς επιφορτίστηκε με τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής του 
Υπουργείου στα σχολεία. Η φύση του έργου του δομήθηκε στο πλαίσιο της 
συγκεντρωτικής διάρθρωσης της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται σε μία 
συντηρητική νοοτροπία άσκησης της κεντρικής εξουσίας. Λόγω της εξουσίας που του είχε 
αποδοθεί, η δράση του συχνά σημαδεύτηκε από αυθαιρεσίες και τάσεις αυταρχισμού. 
Παράλληλα, η άσκηση έντονου ελέγχου της ενδοσχολικής και εξωσχολικής δράσης των 
εκπαιδευτικών χαρακτήρισε αρνητικά το έργο του στη συνείδηση των τελευταίων. 
Σταδιακά, οι φωνές που ζητούσαν την κατάργηση του θεσμού πολλαπλασιάστηκαν. Το 
βαθμιαία όλο και πιο επιτακτικό αίτημα του εκπαιδευτικού κόσμου για την κατάργησή 
του βρήκε εντονότερα ερείσματα μετά την αποκατάσταση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος στην Ελλάδα, το 1974. Αποτέλεσμα ήταν η κατάργησή του λίγα χρόνια 
μετά. Μαζί με τον Επιθεωρητή, ουσιαστικά καταργήθηκε και η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, η οποία στηριζόταν σε ένα ελεγκτικό-τιμωρητικό πλαίσιο. Αρμοδιότητες 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ανατέθηκαν στον διάδοχο θεσμό του Σχολικού 
Συμβούλου, οι οποίες, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη. Για περισσότερες 
από τρεις δεκαετίες, η ελληνική εκπαίδευση στερείται διαδικασιών αποτίμησης της 
ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Η θέση της 
χώρας βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα δεδομένα στον διεθνή χώρο, όπου η 
αξιολόγηση αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας των σχολείων, έχοντας 
ανατροφοδοτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ρόλος της 
παρούσας προσπάθειας είναι διττός: (1) Αφενός, η σύντομη αναδρομή σε έναν θεσμό 
που σημάδεψε την εξέλιξη της πορείας του εκπαιδευτικού συστήματος(2) Αφετέρου, η 
ανάδειξη της ανάγκης διαμόρφωσης ενός αξιολογικού συστήματος στην εκπαίδευση από 
μηδενική βάση, με γνώμονα τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και του έργου τους. 
 
 

Μαρία Καργιώτη 
Η διαμόρφωση και ενίσχυση της δυναμικής ομάδων μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Αφορμή για την παρούσα ανακοίνωση αποτελούν τα φαινόμενα προβληματικής 
συμπεριφοράς που αρκετά συχνά παρουσιάζουν οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου και τα 
οποία εμφανίζονται και συχνότατα αντιμετωπίζονται ως αυτοτελείς καταστάσεις 
απομονωμένες από τις αιτίες που τα προκαλούν. Αν και έχουν ήδη διαμορφωθεί νέες 
συνθήκες και καινούργιες ανάγκες έχουν προκύψει, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να 
αντιμετωπίζουν τα περιστατικά ανατρέχοντας σε παραδοσιακές μεθόδους τις οποίες 
θεωρούν ασφαλείς και αποτελεσματικές. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, διαψεύδουν τις 
προσδοκίες τους και οι ίδιοι απογοητεύονται, εξουθενώνονται και τελικά παραιτούνται 
της προσπάθειας. Από την άλλη, οι μαθητές συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο συμπεριφοράς σε 
βαθμό που να μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο που τελικά τους στοχοποιεί και αδυνατούν 
να αντλήσουν χαρά και οφέλη από την εκπαίδευση που τους παρέχεται. Σκοπός μας είναι 
να αναπτύξουμε κάποιες καλές πρακτικές που ενισχύουν την σχεσιοδυναμική των μικρο-
ομάδων κάθε τάξης και βοηθούν στην πρόληψη, αλλά και την αυτόματη επίλυση, των 
διαταρακτικών προτύπων μέσα στην ομάδα. 
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Γεωργία Καρέλα 
Ένα έκθεμα του μουσείου μας οδηγεί… 

 
Ιδιαίτερα σημαντική θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών κατέχει η Τέχνη σε όλες της τις 
μορφές. Εφαρμογή μπορεί να βρει σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και να 
«χρησιμοποιηθεί» κατά περίπτωση, έχοντας στο επίκεντρο τον μαθητή και καθιστώντας 
τη μαθησιακή διαδικασία ενδιαφέρουσα. Μέσω της Τέχνης, ο μαθητής μπορεί να 
προσεγγίσει ποικίλες έννοιες, όπως η διαφορετικότητα, η ελευθερία σε όλες της τις 
μορφές, ο σεβασμός στον Άλλον, η ισότητα, εστιάζοντας σε αυτό που είναι σημαντικό για 
εκείνον και φτάνοντας στην κατάκτηση της καινούργιας γνώσης με τον καλύτερο και πιο 
αποτελεσματικό για εκείνον τρόπο, αφού αυτός είναι ο δημιουργός και ο βασικός 
συντελεστής της. Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιαστεί μια διδακτική παρέμβαση 
που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Έκτης τάξης, με αφορμή ένα έκθεμα από την 
έκθεση του Ερμιτάζ. Οι μαθητές, παίρνοντας αφόρμηση από το έκθεμα, στοχάστηκαν για 
τη θέση της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων και ενεπλάκησαν σε ρητορικά παιχνίδια 
προκειμένου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
δράσης, οι μαθητές συζήτησαν, ανακάλυψαν, συνέθεσαν, δημιούργησαν και 
παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους, καθιστώντας τη μαθησιακή διαδικασία 
ενδιαφέρουσα. 
 
 

Ευγενία Καρούμπαλη 
Αναπαραστάσεις του φύλου στο Μουσικό Ανθολόγιο των Α΄-Στ΄ τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου 
 
Στην παρούσα εργασία ερευνώνται οι αναπαραστάσεις των φύλων στο Μουσικό 
Ανθολόγιο των Α΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο δεν 
προορίζεται για μαθητές/τριες, αλλά πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς για τους/τις 
εκπαιδευτικούς που εμπεριέχει εκατόν είκοσι δύο τραγούδια ελληνικού και διεθνούς 
ρεπερτορίου. Ερευνήθηκαν τόσο το κείμενο του εν λόγω εγχειριδίου όσο και τα ποιητικά 
κείμενα των τραγουδιών που παρουσιάζονται σε αυτό, καθώς τα συγκεκριμένα 
τραγούδια είναι επιλογές της συγγραφικής ομάδας. Χρησιμοποιήθηκαν η κριτική 
ανάλυση λόγου και η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (ποιοτική και ποσοτική). 
Παρά το γεγονός ότι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, οι οδηγίες 
προς τους/τις συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων και οι προδιαγραφές αυτών δεν 
υποστηρίζουν τις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα, τα εν λόγω σχολικά εγχειρίδια προάγουν 
κατά έμμεσο τρόπο διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, μέσω της σεξιστικής χρήσης της 
γλώσσας και της αναπαραγωγής στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τα δύο φύλα. 

 
 

Ελένη Κατσιαβού 
Στα βήματα του Γέρου του Μοριά 
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Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε μια εναλλακτική σχολική εκδήλωση με αφορμή την 
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Νηπιαγωγού, 
στόχος μιας σχολικής εκδήλωσης δεν είναι μια καλή τελική παρουσίαση στους γονείς, 
αλλά η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και οι ευκαιρίες 
για δημιουργική έκφραση που θα τους δοθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η 
προετοιμασία της αποτελεί μέρος και συνέχεια του καθημερινού εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τη σπουδαιότητα της 
μουσειακής αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση, προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε τα 
παιδιά σε μια βιωματική διαδικασία, με στόχο να γνωρίσουν έναν ήρωα που αγωνίστηκε 
στην περιοχή μας και βοήθησε στην απελευθέρωση της πόλης μας, τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη. Μετά από ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των νηπίων για το 
συγκεκριμένο ήρωα, έγινε καταγραφή των ιδεών και των επιθυμιών τους. Τα παιδιά, με 
τη βοήθεια των γονέων τους, ανέλαβαν να βρουν πληροφοριακό και εποπτικό υλικό για 
τον ήρωα. Αφού συγκεντρώθηκε το υλικό, το ομαδοποιήσαμε και το αξιοποιήσαμε. Τα 
παιδιά σε ομάδες ανέλαβαν διαφορετικές αρμοδιότητες. Κάθε ομάδα δημιούργησε μια 
ομαδική εργασία αξιοποιώντας εικόνες, ζωγραφιές και λεζάντες γραμμένες από τα ίδια 
τα παιδιά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαμε ρόλο ενθαρρυντικό. Παράλληλα, 
αναπτύχθηκαν στην τάξη διάφορες διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, με 
αφορμή τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν τα παιδιά. Η παρουσίαση της δουλειάς των 
παιδιών στους γονείς τους συνδυάστηκε με μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο πατρικό σπίτι 
των Κολοκοτρωναίων, όπου λειτουργεί ως μουσείο στο Λιμποβίσι Αρκαδίας. Με τα 
παιδιά συναποφασίσαμε και σχεδιάσαμε την επίσκεψη. Εκεί τα παιδιά, μέσα από 
διάφορες τεχνικές της δραματικής τέχνης, παρουσίασαν αυτοσχεδιαστικά δρώμενα σε 
συνδυασμό με το χώρο και τα εκθέματα του μουσείου. Παράλληλα, παρουσίασαν το 
αποτέλεσμα των ομαδικών εργασιών τους.  
 
 

Ελένη Κατσιγιάννη, Αμαλία Υφαντή 
Θητεία ή μονιμότητα για τον Έλληνα Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Σχολείου; Ο 
κοινοβουλευτικός λόγος κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα 

 
Η επικράτηση της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, κατά τη δεκαετία του 1980, σηματοδότησε 
διεθνώς την εντατικοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης και απόδοσης λόγου, με στόχο 
τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έκφραση αυτών των τάσεων μπορεί να 
θεωρηθεί η συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το θέμα της μονιμότητας και της 
θητείας των Διευθυντών σχολείων και οι συνακόλουθες μεταβολές στο εργασιακό τους 
καθεστώς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με το ζήτημα της μονιμότητας και της 
θητείας του Διευθυντή και να διερευνηθούν οι λόγοι που τις υπαγόρευσαν. Για το λόγο 
αυτό, πρώτα, θα γίνει αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
καθώς και στη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της μονιμότητας και της θητείας. Στη 
συνέχεια, θα παρουσιαστεί η ελληνική περίπτωση, με εστίαση στις πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν για τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Σχολείου κατά την περίοδο 1981-
2000. Το υλικό της έρευνας θα αποτελέσουν τα σχετικά νομοθετικά κείμενα της υπό 
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διερεύνηση περιόδου και τα αντίστοιχα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, τα οποία θα 
εξεταστούν με την ποιοτική μέθοδο της ανάλυσης γραπτών τεκμηρίων. Τέλος, θα 
επιχειρηθεί η κριτική αποτίμηση των ευρημάτων υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων 
διεθνών εξελίξεων.  
 
 

Ιωάννα Κούρτη, Μαρία Κωνσταντάτου, Ζωή Μιχαήλ 
Δομώντας ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Μια διδακτική 

πρόταση για την Α΄ Δημοτικού 
 
Η ακαδημαϊκή ευφυΐα δεν έχει και μεγάλη σχέση με τη συναισθηματική ζωή. Άνθρωποι 
με υψηλό δείκτη νοημοσύνης μπορεί να χειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική 
τους ζωή. Σε αντίθεση με το δείκτη νοημοσύνης, η Συναισθηματική Νοημοσύνη 
(Emotional Intelligence, EQ) είναι μια νέα έννοια. Κανένας δεν μπορεί να πει με ακρίβεια 
σε ποιο βαθμό ευθύνεται για τις διαφορές των ανθρώπων στη ζωή τους. Από τα 
δεδομένα προκύπτει ότι μπορεί να είναι εξίσου και, μερικές φορές, πιο ισχυρή από τον 
δείκτη νοημοσύνης. Παρόλο που υπάρχουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο δείκτης 
νοημοσύνης δεν μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά από την εμπειρία ή την αγωγή, καίριες 
συναισθηματικές ικανότητες μπορούν πράγματι να διδαχθούν και να βελτιωθούν στα 
παιδιά, αν βέβαια μπούμε στον κόπο να τις διδάξουμε. Ο δείκτης Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, 
τόσο τα δικά μας, όσο και των άλλων, και μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον 
καθορισμό της ευτυχίας και της επιτυχίας μας. Όλα τα παραπάνω καθιστούν σαφές το 
πόσο σημαντικό είναι να ενταχθούν στο σχολείο προγράμματα Αγωγής Υγείας με μια 
ιδιαίτερη στόχευση προς την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος ανάπτυξης της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης απευθυνόμενο σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού, το οποίο 
στηρίχθηκε αρχικά στην παιδική λογοτεχνία, και πιο συγκεκριμένα σε κάποια παραμύθια 
που είχαν ως βασική τους θεματολογία την αναγνώριση των συναισθημάτων, και στη 
συνέχεια επεκτάθηκε σε κάποιες επιπλέον δραστηριότητες. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 
τέσσερις μήνες και πήραν μέρος 116 παιδιά. Ο κύριος στόχος ήταν, σε πρώιμο φυσικά 
στάδιο, τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, και κυρίως τον 
φόβο και τον θυμό, να τα ελέγχουν, να εξερευνούν τα κίνητρα για τον εαυτό τους, να 
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των γύρω τους και, τέλος, να είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Σταύρος Παπαδόπουλος 
Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Θεσμικό πλαίσιο - 
Εξέλιξη -Παρουσίαση έρευνας - Προβληματισμοί και προτάσεις σχετικά με την Τοπική 

Ιστορία και τη διδακτική της 
 
Η Τοπική Ιστορία και η διδασκαλία της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν το 
αντικείμενο της εισήγησης μας. Θα παρουσιάσουμε, αρχικά, μια ιστορική συγκριτική 
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αναδρομή αναφορικά με τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από την περίοδο της 
Μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Οι αναφορές μας θα στηρίζονται στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών, σε υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους με βασικό άξονα την 
Τοπική Ιστορία και τη διδασκαλία της. Στόχος μας είναι να καταδείξουμε τις 
διαφοροποιήσεις και τις αλλαγές που συντελέστηκαν όλη τη χρονική αυτή περίοδο των 
σαράντα περίπου ετών σχετικά με την Τοπική Ιστορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση˙ 
αλλαγές που οδήγησαν στην αναβάθμιση της, αναβάθμιση τόσο ποιοτική (διακριτό 
διδακτικό αντικείμενο) όσο και ποσοτική(σαφή και μεγάλη αύξηση των διδακτικών ωρών 
που αφιερώνονται στην Τοπική Ιστορία και τη διδασκαλία της).Θα αναφερθούμε, επίσης, 
στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας και στο κατά πόσο συνδέονται οι οδηγίες των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας με τα 
σχολικά εγχειρίδια. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης μας, θα παρουσιάσουμε τα 
αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στον Νομό Δωδεκανήσου σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. 
70 σχετικά με την Τοπική Ιστορία και τη διδασκαλία της. Σκοπός της έρευνας είναι να 
διερευνήσουμε τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με την Τοπική Ιστορία, με τοπόσο 
εφαρμόζουν τις εντολές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την Τοπική Ιστορία, 
αν και τι είδους προβλήματα συναντούν στο να διδάξουν και να υλοποιήσουν 
προγράμματα Τοπικής Ιστορίας, την επάρκεια τους ή μη στο να υλοποιήσουν 
προγράμματα Τοπικής Ιστορίας. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα 
της έρευνάς μας, ενώ κύριος στόχος και βασικό ερευνητικό μας ερώτημα είναι αν και 
κατά πόσο η αναβάθμιση της Τοπικής Ιστορίας μέσω του ισχύοντος Αναλυτικού 
Προγράμματος όντως ισχύει και εφαρμόζεται στη σχολική πραγματικότητα. Στο τρίτο 
μέρος της εργασίας μας και βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας, θα 
παρουσιάσουμε τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διδασκαλία 
της Τοπικής Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο σήμερα˙ δυσκολίες που αναφέρονται σε 
προβλήματα όπως: η έλλειψη επιστημονικών και έγκυρων εγχειριδίων Τοπικής Ιστορίας, 
η έλλειψη βιβλιογραφίας, η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση 
προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας. Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που 
αναδείχθηκαν από την έρευνα. Η εισήγησή μας θα ολοκληρωθεί με μια σειρά από 
προτάσειςπου θεωρούμε εφικτές και υλοποιήσιμες και στόχο έχουν την ποιοτική 
βελτίωση της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας. Οι προτάσεις σχετίζονται τόσο με τα 
προβλήματα που προαναφέρθηκαν όσο και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα 
σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς. 
Στοχεύουν, δε, στο να ενθαρρύνουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να 
εμπλακούν με δημιουργικό τρόπο στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και να 
αναπτύξουν μια ισχυρότερη σχέση με την Τοπική Ιστορία και γενικότερα με την ιστορική 
γνώση. 
 
 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Σταύρος Παπαδόπουλος 
Οι διώξεις των Ιταλών σε βάρος της ελληνικής παιδείας, την πρώτη περίοδο της 

Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα (1912-1920) 
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Στην εισήγησή μας, θα αναφερθούμε στην πρώτη περίοδο της Ιταλοκρατίας στα 
Δωδεκάνησα (1912-1920) και θα παρουσιάσουμε τις παρεμβάσεις και τις διώξεις που 
υπέστη η παιδεία των Ελλήνων κατοίκων της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί, 
απότηναρχή της κατάκτησης του νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, άρχισαν 
να υλοποιούν και να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα συστηματικών διώξεων σε βάρος των 
Ελλήνων˙ πρόγραμμα που αποσκοπούσε στον εξιταλισμό των νησιών. Η παιδεία ήταν ο 
χώρος που στοχοποιήθηκε από την αρχή μιας και οι Ιταλοί γνώριζαν τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει η παιδεία στην καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας. Επίσης, γνώριζαν ότι, 
πλήττοντας την παιδεία, έπλητταν και το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων της 
Δωδεκανήσου. Από τους πρώτους μήνες κατοχής και παρουσίας τους στα νησιά, με 
στοχευμένες αποφάσεις και διατάγματα, έπληξαν τους εκπαιδευτικούς και τους/τις 
μαθητές/τριες στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης και της δυσλειτουργίας της εκπαίδευσης 
των Ελλήνων˙μιας αποδυνάμωσης που αποσκοπούσε στην εξαφάνιση και απορρόφηση 
της παιδείας των Ελλήνων από την ιταλική παιδεία, μια και οι Ιταλοί δημιούργησαν εκ 
του μηδενός ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο διδάσκονταν η ιταλική γλώσσα 
από δασκάλους που είχαν έρθει από την Ιταλία και με απώτερο στόχο τη λειτουργία 
ιταλικού πανεπιστημίου στη Ρόδο. Θα παρουσιάσουμε πρωτογενές αρχειακό υλικό από 
το Ιστορικό-Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και από τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους (παράρτημα Δωδεκανήσου), το οποίο και αποτελεί τεκμήριο για τις διώξεις 
σε βάρος Ελλήνων εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα αναφέρουμε περιπτώσεις 
απελάσεων, ξυλοδαρμών, απολύσεων Ελλήνων εκπαιδευτικών από τους Ιταλούς και θα 
παρουσιάσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ιταλών, αποδεικνύοντας ότι οι 
τελευταίοι, μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσαν, στόχευαν στη 
μονιμότητα της παραμονής τους στα νησιά. 
 
 

Ελένη Κουντουρά, Ελισάβετ Ταουφίκ, Κατερίνα Καζέλα 
11+1 άθλοι του Ηρακλή συναντούν τα παιδιά του 11ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου 

 
Οι μυθολογικές παραδόσεις καταλαμβάνουν μία τεράστια έκταση συμβολισμού και 
μηνυμάτων στην αρχαία ελληνική πολιτιστική παρακαταθήκη, με την οποία οι μαθητές 
πρέπει να έρχονται σε επαφή από την προσχολική ηλικία, σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, καθώς έτσι αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά 
γεγονότα, εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού ανθρώπων διαφορετικών 
εποχών, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και αποκτούν ηθικές αξίες. Στο πρόγραμμα 
αυτό συμμετείχαν 32 νήπια και προνήπια από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 
(Έλληνες γηγενείς, Ρομά, παλιννοστούντες). Έναυσμα για την πραγματοποίηση του 
προγράμματος ήταν το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα παιδιά μέσα από τη 
δραστηριότητα «Φέρνω το αγαπημένο μου βιβλίο στο σχολείο», και συγκεκριμένα 
αρκετά βιβλία που αφορούσαν στον Ηρακλή. Το θεωρητικό υπόβαθρο του 
προγράμματος βασίζεται στις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης, της βιωματικής-
ανακαλυπτικής μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της εμπλοκής των 
τεχνών και της Τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Βασικοί σκοποί του ήταν η 
γνωριμία των παιδιών με το μυθικό πρόσωπο του Ηρακλή και τους άθλους του, η 
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εμπλοκή τους σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και η καλλιέργεια δημιουργικής 
έκφρασης. Αρχικά, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την αρχαία Ελλάδα, γνωρίζοντας τους 
ολύμπιους θεούς. Έπειτα, γνώρισαν τον Ηρακλή και την οικογένειά του, σκιαγράφησαν 
την προσωπικότητά του και κατανόησαν το λόγο και τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην 
εκτέλεση των δώδεκα άθλων. Επεξεργάστηκαν τους άθλους με ιστορική σειρά, μέσα από 
εργασία σε ομάδες, δραματοποιήσεις, παιχνίδι ρόλων, εικαστικές δημιουργίες, 
αφηγήσεις, τραγούδια, ομαδικές συνθέσεις, εργασίες πεδίου και χρήση Τ.Π.Ε. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος τεκμηρίωσαν την επίτευξη των 
διδακτικών στόχων που τέθηκαν αρχικά, καθώς και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
μέρους των παιδιών κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, όπως και ανάπτυξη της 
μυθοπλαστικής τους ικανότητας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ανέπτυξαν την αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθησή τους, μέσω της ταύτισής τους με τον ήρωα, βιώνοντας, παράλληλα, 
συναισθήματα τόλμης, θάρρους και περηφάνιας.  
 
 

Ιωάννα Κουτρολού 
Η παιδαγωγική της συμπερίληψης ως εργαλείου ανάλυσης και αξιοποίησης από την 

εκπαιδευτική πολιτική και οι προοπτικές ενός σύγχρονου σχολείου για όλους 
 
Η εκπαιδευτική κοινότητα του σήμερα χαρακτηρίζεται από την ετερότητα των μαθητών 
της. Και η συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική 
πολιτική, εννοώντας την κίνηση μαθητών μη τυπικής ανάπτυξης από την Ειδική Αγωγή 
στην κανονική εκπαίδευση. Σχετίζεται, όμως, και με την προσπάθεια για υπερπήδηση των 
εμποδίων που παραγκωνίζουν τη συμμετοχή και τη μάθηση όλων των παιδιών, 
ανεξάρτητα από το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, την εθνικότητα, την αναπηρία κ.ά. 
Εστιάζει στην ανάπτυξη νέας κουλτούρας, πολιτικής και πρακτικής στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, ώστε να αφομοιώσει και να αποδεχτεί την ετερότητα των μαθητών και να τους 
αντιμετωπίζει ισότιμα, με απώτερο στόχο την ένταξη κάθε νέου ατόμου στην εκμάθηση, 
ευνοώντας τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. Έτσι, στην παρούσα ανακοίνωση, αφού 
αναφερθεί σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ο ορισμός και η φιλοσοφία της ολικής εκπαίδευσης 
ως εργαλείου ανάλυσης, στην πορεία και σε πρακτικό επίπεδο, θα προταθούν 
προωθητικές δράσεις συμπερίληψης από τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής 
μονάδας με την προοπτική δημιουργίας ενός σύγχρονου σχολείου για όλους. Η 
αξιοποίηση της συνεκπαίδευσης συγκεντρώνεται, αρχικά, στα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί η μάθηση και να 
λειτουργήσει για το κάθε μαθητή ξεχωριστά, σύμφωνα με τις δυνατότητες όλων των 
παιδιών, σε συνδυασμό κατ’ επέκταση με τις προωθητικές δράσεις συνεκπαίδευσης από 
τους εκπαιδευτικούς. Το επιχείρημα, επομένως, είναι ότι η κάθε σχολική μονάδα μπορεί 
να αναπτύξει παιδαγωγικές συμπερίληψης μέσα στις τάξεις και να προωθήσει μια νέα 
σχολική κουλτούρα, μια νέα παιδαγωγική φιλοσοφία που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε 
όλους τους μαθητές.  
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Μαρία Κουτρουμπούση 
Μία επιχειρηματολογία για την Αναδυόμενη Ηγεσία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 
Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται μία επιχειρηματολογίαγια την Αναδυόμενη Ηγεσία 
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο ορισμός και η πρακτική της ηγεσίας αλλάζουν και η 
ηγεσία σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κατάσταση, κατά την οποία ανόμοια στυλ της 
μπορούν να είναι πιο παραγωγικά σε ορισμένα πλαίσια από ότι σε άλλα. Δεν είναι πάντα 
αυτονόητο πως πτυχές που βοηθούν την πρόοδο της αποτελεσματικής ηγεσίας, όπως η 
πειστική επικοινωνία και η συμμετοχή σε ομάδα, θα προωθηθούν μέσα από τη ζωή. Ως 
εκ τούτου, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να επικρατήσει μια επαρκής ηγεσία που θα 
ωφελεί τον καθένα. Η Αναδυόμενη Ηγεσία βρίσκεται σε μια συνοχή με άλλες θεωρίες 
ηγεσίας και είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια. Πιο 
συγκεκριμένα, η Αναδυόμενη Ηγεσία παρουσιάζεται σε σύγκριση με τη Συναλλακτική 
Ηγεσία και αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά της στα εκπαιδευτικά πλαίσια όπου 
εμφανίζεται.  
 
 

Βασιλική Κουτσοδήμου 
Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή και λόγοι χαμηλής συμμετοχής 

στη δια βίου μάθηση 
 
Η εκπαίδευση ενηλίκων ξεκίνησε στην Ελλάδα ως μια ανάγκη να καλυφθεί το κενό που 
προκαλούσε η έλλειψη βασικής παιδείας. Στην αρχή, αντικείμενό της ήταν αποκλειστικά 
ο αλφαβητισμός των ενηλίκων. Στη συνέχεια, λόγω της παγκοσμιοποίησης και των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η απόκτηση μόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου έγινε ανάγκη. Στην Ελλάδα, με το πέρασμα των ετών, δημιουργήθηκαν 
αρκετοί φορείς τυπικής και μη τυπικής μάθησης, γενικής αλλά και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Σε ορισμένες χρονικές περιόδους, παρατηρείται 
αύξηση στη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για 
λόγους που σχετίζονται έντονα με το ισχύον κοινωνικό αλλά και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής στη χώρα μας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, δίνεται έμφαση στις περιόδους 
κατά τις οποίες αυξάνεται η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και 
επιχειρείται μια σύνδεση με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια, 
γίνονται προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να τεθεί θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων, αλλά και να αυξηθεί η 
συμμετοχή των πολιτών. Παρά τις πρόσκαιρες αυτές αυξήσεις, στη χώρα μας, 
παρατηρείται χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στη δια βίου μάθηση σε σχέση με άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και 
λόγους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και η απουσία κουλτούρας δια βίου μάθησης, ο 
περιορισμένος αριθμός φορέων τυπικής εκπαίδευσης για ενήλικες, οι ιδιομορφίες και τα 
προβλήματα του ελληνικού συστήματος, η μη αναγνώριση των τίτλων πιστοποίησης, η 
πιθανή χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων εξαιτίας απουσίας 
αξιολόγησης, καθώς και η αντικειμενική δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της ελληνικής επικράτειας. 
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Αλεξάνδρα Κτενίδη 
Είμαι παιδί ΜΟΝΑΔΙΚΟ και πολύ με ΑΓΑΠΩ 

 
 «Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είμαι, τα 
έμαθα στο Νηπιαγωγείο» Robert Fulghum. Στο Νηπιαγωγείο όπου εργάζομαι, το σχολικό 
έτος 2015-2016, σχεδίασα και υλοποίησα το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών 
Θεμάτων «Είμαι παιδί ΜΟΝΑΔΙΚΟ και πολύ με ΑΓΑΠΩ», που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων. Στόχοι του προγράμματος ήταν: ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης, απόκτηση αυτοπεποίθησης, αυτορρύθμιση, προσωπική ενδυνάμωση και 
ανάπτυξη, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλληλεπίδραση και συνεργασία, 
δημιουργική σκέψη, ανάπτυξη της φαντασίας, ανάπτυξη της πολιτειότητας, ανάπτυξη και 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενθάρρυνση στον δημοκρατικό διάλογο, αποδοχή και 
σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου, αυτογνωσία. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν με την 
πραγματοποίηση δομημένων δραστηριοτήτων, βιωματικών ασκήσεων για εμψύχωση και 
ενδυνάμωση ομάδων και δράσεων, με καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλοαποδοχής 
και της δημιουργίας ενός κλίματος εμπιστοσύνης, με ενθάρρυνση της μαθητικής 
πρωτοβουλίας και με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Οι άξονες του 
προγράμματος ήταν: η οικοδόμηση της προσωπικής ταυτότητας (είμαι, μπορώ, 
ικανότητες, αδυναμίες, κ.ά.), της κοινωνικής ταυτότητας(συνεργασία, αποδοχή, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη απόφασης) και του επαγγελματικού προσανατολισμού 
(αυτογνωσία, τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω), η επαφή με κοινωνικά προβλήματα 
(πρόσφυγες, μετανάστες, ανάπηρα άτομα ύστερα από τροχαία) και με κοινωνικά θέματα 
(τα δικαιώματά μου, ισότητα των δύο φύλων). Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η 
τέχνη (ζωγραφική, ποίηση, φωτογραφία κα),η φαντασία, το δημοκρατικό συμβούλιο, η 
επιχειρηματολογία (ρητορικός λόγος), οι αρχές της συμβουλευτικής. Δημιουργήθηκε ένα 
πλαίσιο μέσα στο οποίο, κατά το δυνατό, ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες των παιδιών, 
αξιοποιήθηκαν οι δεξιότητες τους και τα ενδιαφέροντά τους, πραγματοποιήθηκαν οι 
σκέψεις τους και οι επιθυμίες τους, αναδείχθηκαν ικανότητες τους, με αποτέλεσμα το 
σχολείο να γίνει ένα δημιουργικό εργαστήρι όπου τα παιδιά δημιουργούν, 
ανακαλύπτουν, αυτενεργούν. Αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά να προσαρμοστούν στο 
σχολικό περιβάλλον, να αγαπήσουν το σχολείο, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να είναι 
χαρούμενα και ευτυχισμένα. 
 
 

Νικόλαος Κυριακόπουλος 
Το ξεχασμένο πικάπ, η μεθοδολογία STEM και το διδακτικό σενάριο. Μια ενδιαφέρουσα 

συνάντηση 
 
Η παρούσα εργασία αφορά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 36 μαθητές της Β΄ 
τάξης του Γενικού Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Θετικής 
Κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μια διδακτική 
προσέγγιση που είχε ως σκοπό να μελετήσουν οι μαθητές το φαινόμενο της ομαλής 
κυκλικής κίνησης, ακολουθώντας διαδικασίες STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). Η δομή του διδακτικού σεναρίου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 
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διδακτική πρακτική, βασίστηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης κατά την οποία οι 
μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, προσπάθησαν να ανακαλύψουν τους νόμους που 
διέπουν την ομαλή κυκλική κίνηση. Στην εργασία, αναλύεται το διδακτικό σενάριο 
(Σχέδιο Μαθήματος, Φύλλο Εργασίας και Φύλλο Αξιολόγησης), ο τρόπος με τον οποίο 
εντάχθηκε η μεθοδολογία STEM στη διδασκαλία, καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας 
μέσω της οποίας αξιολογήθηκε η όλη διδακτική πρακτική.  
 
 

Χριστίνα Κωνσταντουδάκη 
Η λογοτεχνία ως παράγοντας διαμόρφωσης της κριτικής σκέψης στο Νηπιαγωγείο: 

Παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές προεκτάσεις στο έργο της Άλκης Ζέη 
 
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να μελετήσει τη δυνατότητα καλλιέργειας της 
κριτικής σκέψης στο Νηπιαγωγείο μέσα από τη παιδική λογοτεχνία, και συγκεκριμένα με 
αφόρμηση δύο ιστορίες βραχείας φόρμας της Άλκης Ζέη «Μια Κυριακή τ’ Απρίλη» και 
«Τα παπούτσια του Αννίβα». Αρχικά, αναλύεται θεωρητικά η έννοια της κριτικής σκέψης, 
η σημασία της, η σχέση της με τη δημιουργική σκέψη, η σχέση της με τη λογοτεχνία, αλλά 
και η ικανότητα κριτικής σκέψης και μεταγνώσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται το έργο της ΆλκηςΖέη και ένα τετραήμερο πρόγραμμα 
σχεδιασμού δραστηριοτήτων με στόχο την κριτική σκέψη στο Νηπιαγωγείο, το οποίο θα 
εφαρμοστεί πιλοτικά. 
 
 

Χριστόφορος Κωσταρής, Μαρία Κατσά 
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle ως περιβάλλον εποικοδομητικής επικοινωνίας και 

μάθησης 
 
Η εποικοδομητική μάθηση προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις 
μαθησιακές δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Επομένως, ο 
εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης με το οποίο να 
ενθαρρύνει τους μαθητές του να θέτουν στόχους και να αξιοποιούν τη φυσική τους 
προδιάθεση για διερεύνηση. Παράλληλα, καθίσταται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να 
μελετά και να δοκιμάζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που να προσδίδουν 
προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία, κινητοποιώντας τους μαθητές του μέσα 
από αυθεντικά προβλήματα. Το Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning 
Environment) είναι ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που 
δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί με τους μαθητές του από 
απόσταση, σε μη πραγματικό χρόνο, για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που 
χρειάζεται για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Έχει ως στόχο τη δημιουργική χρήση της 
τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγμένων εργαλείων εκπαίδευσης. Η 
χρήση του Moodle στηρίζεται στην εποικοδομητική θεωρία της μάθησης, διότι με τα 
εργαλεία που προσφέρει προσεγγίζει το μαθησιακό υλικό με διάφορους τρόπους 
επικοινωνίας, όπως κείμενα, εικόνες και πολυμέσα, διατηρώντας το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Παράλληλα, προσανατολίζει τους μαθητές στη μαθησιακή τους 
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ανεξαρτητοποίηση, αφού ο κάθε μαθητής μπορεί να μελετήσει το μαθησιακό υλικό με 
τους δικούς του ρυθμούς. Επίσης, αναπτύσσει την κριτική σκέψη των μαθητών και τη 
συνεργατική τους διάθεση, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουν διάφορους 
ρόλους, στο πλαίσιο διερευνητικών ομάδων εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, μέσω των βασικών 
εργαλείων επικοινωνίας, όπως είναι το forum και το wiki, ενώ συγχρόνως, παρέχεται 
στους μαθητές η δυνατότητα αξιολόγησης και λήψης άμεσης ανατροφοδότησης από τον 
εκπαιδευτικό. Με την παρούσα εισήγηση, επιδιώκεται η περιγραφή των βασικών 
μαθησιακών εργαλείων του Moodle και η ανάδειξη της προσφοράς τους στο 
εκπαιδευτικό έργο, στο πλαίσιο εξατομίκευσης της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού στις 
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του.  
 
 

Καλλιόπη Κωστοπούλου 
Τα εργαλεία Web 2.0 στηρίζουν το περιβάλλον και την αειφορία: Βιωματικές Δράσεις Β΄ 

Γυμνασίου 
 
Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να υποστηρίζουν τις 
αξίες και τις προτεραιότητες μιας ολοένα και πιο εξελιγμένης τεχνολογικά κοινωνίας και 
μιας εποχής που δίνει έμφαση στη γνώση και να προετοιμάζουν τους μαθητές να ζουν 
και να δρουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι 
το περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές ζουν και δραστηριοποιούνται είναι σύνθετο και 
πολύπλευρο. Η Τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πτυχών της ζωής τους. 
Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες και οι επερχόμενες τεχνολογίες Διαδικτύου 
προσφέρουν πλήθος νέων ευκαιριών υποστήριξης της μαθητοκεντρικής μάθησης 
(student-centered learning), δεν υφίσταται ακόμη ένα σαφές σχέδιο δράσης 
ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Στην 
παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής στην πράξη 
εργαλείων Web 2.0 στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων στη Β΄ Γυμνασίου, με κεντρικό 
θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών προσφέρει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου μαθήματος διευρυμένους 
ορίζοντες και δυνατότητες δημιουργικής διδασκαλίας, έχοντας τα πλεονεκτήματα της 
ευκολίας στη χρήση και της ελκυστικότητας για τους μαθητές, οι οποίοι εμφανίζουν 
μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες και τα εργαλεία τους. Στόχος της 
παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη του βαθμού διερεύνησης από τους μαθητές του 
θέματος που τους ανατέθηκε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τα μαθησιακά προϊόντα, 
μέσω του συνδυασμού εκπαιδευτικού σεναρίου και των αντίστοιχων εργαλείων Web 2.0. 
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου, αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία: 
Google Drive, Prezi, Avidemux και Wiki, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να 
συνεργάζονται, να αναζητούν, να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες, αλλά και να 
παρουσιάζουν τις εργασίες τους με πρωτότυπο τρόπο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 
συνδυασμός του σεναρίου και των εφαρμογών Web 2.0 αποτέλεσαν κίνητρο δυναμικής 
και ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητών. Αυτό έγινε προφανές αξιολογώντας την 



76 
 

ποιότητα των μαθησιακών προϊόντων ως προς το μέγεθος και το περιεχόμενο, αλλά και 
γενικότερα όλης της διαδικασίας. 
 
 

Δήμητρα Κωτσιοπούλου, Σοφία Παπαδοπούλου, Ναυσικά Κουλαξίδου 
Οι διαδικτυακές κοινότητες ως δυνητικό μέσο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

 
Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα καλείται να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις 
και να διατηρήσει ισχυρά αντανακλαστικά, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του επαγγέλματός του (Hargreaves, 2000). Γίνεται πλέον αισθητή η απαίτηση 
αλλαγής πλεύσης στον ρόλο του, καθώς οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές και 
πλουραλιστικές κοινωνίες επιτάσσουν προσήλωση στον διαμεσολαβητικό του ρόλο με 
κύριο άξονα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στην οργάνωση των διαδικασιών 
μάθησης, στην καλλιέργεια της αυτενέργειας, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης των μαθητών, προκειμένου να καταστούν ικανά μέλη μιας 
αναπτυσσόμενης κοινωνίας (Αρβανίτη, 2013). Επιπλέον, το συχνά μεταβαλλόμενο 
περιεχόμενο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων από μέρους του, γεγονός που απαιτεί αυξημένο βαθμό 
επαγγελματισμού. Δραστηριοποιείται, λοιπόν, και επιλέγει τρόπους και στρατηγικές, 
προκειμένου να διαχειριστεί την επαγγελματική του ταυτότητα, καθώς πλέον 
επιβάλλεται να διαφοροποιηθεί, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να καταστεί 
αποτελεσματικός στην κατεύθυνση της ποιοτικής διδασκαλίας (Γκότοβος, 1990). Οι 
εκπαιδευτικοί σήμερα συνιστούν σημαντικούς φορείς αλλαγής και αποτελούν μια 
ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο στην κατεύθυνση της ποιοτικής και αποτελεσματικής 
μαθησιακής διαδικασίας (Darling-Hammond, 2000).Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η 
ποιοτική εκπαίδευση. Σημαντικά ερευνητικά δεδομένα καταλήγουν στο ότι η ποιοτική 
διδασκαλία διασφαλίζεται μέσα από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας επαγγελματικής 
ανάπτυξης, καθώς επίσης και από καλά σχεδιασμένα προγράμματα διαρκούς 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση επανακαθορίζεται ο 
τρόπος εκπαίδευσης,καθώς επίσης και ο τρόπος θεσμικής υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Εlmore, 2002).Τα 
ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών καταστούν προφανές ότι τα παραδοσιακά 
μοντέλα επιμόρφωσης ενηλίκων επιβάλλεται να υποχωρήσουν στη βάση της 
δημιουργίας συνεργατικών επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Cochran-
SmithandLytle, 1993, Fishmanand Mc Carthy, 2000 Hargreaves,1994). Οι δύσκολες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ισχυροποιούν ακόμα πιο πολύ σήμερα την ανάγκη για 
ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης και, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι επιμορφώσεις 
σχεδιάζονται και οργανώνονται στο πλαίσιο της δια βίου και διευρυμένης μάθησης 
(Αρβανίτη 2013). 
 
 

Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά 
Το γερμανικό Kabarett της χρυσής εποχής και η σχέση του με το Dada 
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Η συγκεκριμένη εργασία συνιστά μια σύντομη μελέτη στο Kabarett του Βερολίνου, όπως 
αυτό αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1918) και έως την 
άνοδο των Εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία (1933), δηλαδή κατά την περίοδο της 
πρώτης δημοκρατικής διακυβέρνησης που γνώρισε η Γερμανία κατά τον εικοστό αιώνα, η 
οποία έμεινε στην Ιστορία με το όνομα «Δημοκρατία της Βαϊμάρης». Εξετάζονται οι 
συνθήκες γέννησης του συγκεκριμένου είδους, οι επιρροές που δέχτηκε, η σχέση του με 
τους Γερμανούς εκπροσώπους του Dada, ο πολιτικός, σατιρικός και ψυχαγωγικός του 
χαρακτήρας. Γίνεται αναφορά στα μεγαλύτερα Kabarett και στους σημαντικότερους 
συντελεστές του είδους (μουσικούς, συγγραφείς κειμένων, χορευτές, καλλιτεχνικούς 
διευθυντές), οι οποίοι διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του θεάματος στη γερμανική 
πρωτεύουσα, ειδικά κατά τα χρόνια της ευρύτερης οικονομικής και καλλιτεχνικής 
ανάπτυξης που γνώρισε η χώρα (1919-1924), η οποία ονομάστηκε «η χρυσή δεκαετία των 
είκοσι». Το ρεπερτόριο περιλάμβανε θέατρο του παραλόγου, κυρίως κωμωδία, παρωδία 
και σάτιρα, αλλά και τραγούδια, απαγγελία, αισθησιασμό και φτηνή συγκίνηση. Στο 
πιάνο της σκηνής καθόταν ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής, ο Friedrich Holländer, 
ενώ τους στίχους υπέγραφαν οι πιο εμπνευσμένοι στιχουργοί της εποχής, όπως ο Martin 
Mehring, ο Klabund και Kurt Tucholsky. Κοντά στους ήδη καταξιωμένους ερμηνευτές, 
έκαναν την εμφάνισή τους και νέα ταλέντα, όπως ο μουσικός Mischa Spoliansky, οι 
ερμηνευτές MargoLion, Kate Kühl και Gustav Gründgens, οι συγγραφείς Kästner και 
Marcellus Schiffer. Ακόμη και ο Bertold Brecht συμμετείχε σε αυθεντικές συνθέσεις στο 
Wilde Bühne της Trude Hesterberg’s. Η Cellyde Rheit (Cäcilie Funk), από το 1919, άρχισε 
να διοργανώνει Schönheitsabende («όμορφες βραδιές»), δηλαδή γυμνικές παραστάσεις, 
χορούς γυναικείων μπαλέτων. Κάποιες από τις χορεύτριες ήταν έγχρωμες 
(JosephineBaker). Το «Υπερθέαμα» του γερμανικού Kabarett διακόπηκε με την άνοδο των 
Ναζί στην εξουσία. 
 
 

Χρήστoς Λάλoς 
Ψηφιακό παιχvίδι και κυβερvo-ασφάλεια 

 
Η όλo αυξαvόµεvη χρήση τωv ψηφιακώv τεχvoλoγιώv στηv καθηµεριvότητα καθιστά 
αvαγκαία τηv εvηµέρωση τωv µαθητώv σε θέµατα ψηφιακής ασφάλειας. Η αξιoπoίηση 
ψηφιακώv παιχvιδιώv για τoν σκoπό αυτό απoτελεί καιvoτόµo πρακτική µε πoλλές 
δυvατότητες εφαρµoγής στoν χώρo της εκπαίδευσης. Στo κείµεvo πoυ ακoλoυθεί, 
εξετάζovται θέµατα πoυ αφoρoύv στoν σχεδιασµό εvός ψηφιακoύ παιχvιδιoύ ρόλωv για 
τηv ψηφιακή ασφάλεια πoυ απευθύvεται σε µαθητές Γυµvασίoυ. Τα παραπάvω 
εvτάσσovται στo πλαίσιo ευρύτερης δράσης για τηv ψηφιακή εµπιστoσύvη στηv ελληvική 
εκπαίδευση.  
 
 

Χρήστος Λάλος 
Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλείο μάθησης. Η περίπτωση του KODU 
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Τα εικονικά περιβάλλοντα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και γενικότερα η ενασχόληση µε 
ψηφιακά µέσα, αδιαμφισβήτητα προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων στις µέρες µας. 
Από την άλλη, οι µαθητές στα σχολεία δείχνουν να µην απολαµβάνουν την παραδοσιακή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι µαθητές, λοιπόν, πρέπει να αποκτήσουν κίνητρο για 
συµµετοχή στα µαθήµατα του σχολείου και ένας τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η 
χρήση νέων ψηφιακών µέσων που θεωρούνται ιδιαιτέρως προσφιλή στους νέους. Κύριος 
στόχος της εργασίας είναι να προτείνει µια διδακτική προσέγγιση για την επίτευξη 
ορισμένων από τους στόχους των µαθήµατων στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάζεται και αναπτύσσεται παραδειγµατικά ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, με τη 
βοήθεια του ψηφιακού λογισμικού Kodu και καταγράφεται πώς αυτό λειτουργεί ως 
εργαλείο μάθησης. 
 
 

Βασιλική Λάππα 
Δεξιότητες ζωής -lifeskills: Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες 

 
Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, εφαρμόσαμε με την Ε΄ τάξη του σχολικού έτους 
2015-2016το πρόγραμμα «Δεξιότητες Ζωής - Διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες», σε 
συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο της Ελλάδας και με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Αρ. Πρ. 78091/Γ7).Μέσα από το πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε 6 εργαστηριακού 
τύπου ενότητες, καλύψαμε τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή σε όλες του τις διδακτικές ενότητες. Τα εργαστήρια στο σχολείο 
υποστηρίχτηκαν από εμψυχωτή και επιμορφωτή του Βρετανικού Συμβουλίου στην 
Ελλάδα, με έξοδα του Συμβουλίου, και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και της πόλης μας 
είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε βιωματικό εργαστήριο που προσφέρθηκε 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς. 
 
 

Ειρήνη Λαρδούτσου 
Συνεκπαιδεύοντας νήπια και γονείς στη Δημιουργική Γραφή (μια εμπειρία-πρόκληση για 

τη σύζευξη της Βασικής Εκπαίδευσης με την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον ίδιο άξονα) 
 
Στη βάση της πυραμίδας της εκπαίδευσης, το Νηπιαγωγείο, μέσα από αφανείς ζυμώσεις, 
σε εργαστηριακή βάση, αλλά με αυστηρή μεθοδολογία και συνέπεια, επιχειρεί και 
πετυχαίνει καινοτομίες, διευρύνοντας συνεχώς τα όριά του. Μέσα στο πολυπαραγοντικό 
του πλαίσιο, με γνωρίσματα την ιλιγγιώδη ταχύτητα πρόσληψης πληροφοριών, αλλά και 
την επιδεξιότητα ανάμειξης του πραγματικού με το φανταστικό, μέσα σε ένα ευέλικτο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα και με διαπιστωμένη την έφεση των νηπίων σε συγκεκριμένα 
λογοτεχνικά είδη (έμμετρα ποιήματα, νανουρίσματα, λαχνίσματα, μύθους, παραμύθια, 
ακροστιχίδες), προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος Δημιουργικής Γραφής μέσα στην 
τάξη του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα εισήγηση θα τολμήσει να δείξει, με εμπειρικά 
δεδομένα τάξης και σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης, πώς η γραφή, όχι ως στείρο 
αποτέλεσμα οπτικοκινητικού συντονισμού, αλλά ως πορεία νοητικών, ψυχολογικών και 
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γνωστικών διαδικασιών, μπορεί να γίνει το μέσο για ένα αποτελεσματικό εργαστήριο 
Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο. Θα αποκαλυφθεί πως το μηχανιστικό κομμάτι 
της γραφής που υπολείπεται, αλλά με γεωμετρική πρόοδο καλλιεργείται, 
υπεραναπληρώνεται από τον πλούτο του λόγου, της σκέψης και της φαντασίας των 
νηπίων. Αξιοποιώντας την πρόκληση αυτή και σε ένα παράλληλο πλαίσιο, θα 
αποκαλυφθεί, επίσης, η δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο δομής σχολής 
γονέων, να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής και στους γονείς των 
νηπίων, τόσο για την προσωπική αυτοβελτίωση και αυτοεκπαίδευση τους, όσο και για τα 
αποτελέσματα που έχει για τους εκπαιδευόμενους-γονείς η συγκεκριμένη διαδικασία στο 
πεδίο της γνώσης, του στοχασμού και της αναδιαμόρφωσης προσωπικών δεδομένων 
απέναντι τόσο στη σχολική πράξη και δομή, όσο και στη λογοτεχνία. Θέτοντας μάλιστα 
ένα κοινό στόχο και όραμα, που είναι η συμπαρουσίαση συγγραφικών παραγομένων στο 
πλαίσιο μιας σχολικής εκδήλωσης, σε πρώτο επίπεδο, κινητοποιούνται όλοι οι 
μηχανισμοί ενεργητικής συμμετοχής ενηλίκων, ενώ, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 
πετυχαίνουμε το άνοιγμα του σχολείου στην καινοτομία, προτείνοντας μια εκπαιδευτική 
δυνατότητα που περιλαμβάνει και αξιοποιεί την ευκαιρία συνεκπαίδευσης γονέων και 
μαθητών στο ίδιο δημιουργικό πεδίο.  
 
 

Άννα Λεμονίτση 
Ιστορίες με Ιστορία: Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσω της λογοτεχνίας 

 
Η συγκεκριμένη παρουσίαση επιδιώκει να παρουσιάσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
λογοτεχνία στο μάθημα της Ιστορίας. Η χώρα μας είναι ένα τρανό παράδειγμα, όπου τα 
λογοτεχνικά έργα έρχονται πολλές φορές να συμπληρώσουν την ιστορία ανά τους 
αιώνες. Η λογοτεχνία δεν αποκρύπτει την ιστορική αλήθεια και ταυτόχρονα δίνεται η 
δυνατότητα στους αναγνώστες να «βιώνουν» τα ιστορικά γεγονότα μέσω της 
καλλιτεχνικής φόρτισης, αν και απέχουν πολλά χρόνια. Αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, πρέπει 
να εκμεταλλεύονται οι εκπαιδευτικοί, για να κάνουν το μάθημα της Ιστορίας πιο 
ελκυστικό στα παιδιά. Ειδικότερα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιστορικά παραμύθια για 
τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, ενώ για τις μεγαλύτερες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν από ιστορικά μυθιστορήματα έως και ακριτικά έπη ή και δημοτικά 
τραγούδια. Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τον 
συγκερασμό αυτών των δύο γνωστικών πεδίων, καθώς και οι ειδικές δεξιότητες που 
αποκτά ο μαθητής μέσα στην τάξη. Τέλος, παρατίθενται συγκεκριμένες βιβλιοπροτάσεις 
για τον εκπαιδευτικό, αλλά και ενδεικτικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να 
εφαρμόσει στη διδασκαλία της Ιστορίας. 
 
 

Αικατερίνη Λεμπέση, Κωνσταντίνος Παπαχρήστος 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις σχέσεις της εκπαίδευσης με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 
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Η εισήγηση αυτή θέτει το θέμα της συνεργασίας εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Τ.Α.) και επιχειρεί να ανιχνεύσει θέματα, πεδίακαι τομείς για μια δυναμικότερη και 
αποτελεσματικότερη συνεργασία προς όφελος και των δύο θεσμών. Ειδικότερα: Στο 
θεωρητικό μέρος, γίνεται σύντομη αναφορά στη σχετική νομοθεσία που αφορά στην 
εξέλιξη των σχέσεων των δύο θεσμών με βασικούς σταθμούς τον Ν. 1566/85 μέχρι και 
τον Ν. 3852/10. Καταγράφονται οι ευρωπαϊκές τάσεις συμμετοχήςτης Τ.Α. στα θέματα 
της εκπαίδευσης, η σχετική κριτική που ασκείται για το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος «εμποδίζει» την ανάπτυξη μεγαλύτερης 
συνέργειας στις σχέσεις εκπαίδευσης & Τ.Α. Επισημαίνονται θέματα και πεδία 
συνεργασίας, τα οποία μπορούν να φέρουν τις τοπικές κοινωνίες και το σχολείο σε 
σχέσεις αλληλεπίδρασης και μετασχηματισμών. Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα της έρευνας που αναδείχτηκαν με δείγμα τους εκπαιδευτικούς όλων 
των Διευθύνσεων Π.Ε. Αττικής, των οποίων οι απόψεις δίνουν στοιχεία για τις σχέσεις, τη 
συνεργασία και τους τομείς για την περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεων των δύο θεσμών. 
Η έρευνα εστιάστηκε και σε επιμέρους θέματα αναφορικά με τις δράσεις των σχολικών 
μονάδων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., τις πρωτοβουλίες των Δήμων για ενημέρωση και 
συνεργασία, τα θέματα της συνεργασίας, τα αιτήματα των σχολείων και την ανταπόκριση 
των Δήμων, τη στήριξη των Ο.Τ.Α. στην προώθηση καινοτομιών, την προώθηση δράσεων 
των σχολείων για σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, την ανταπόκριση της Τ.Α. στο 
θεσμικό της ρόλο κ.ά. Παρατίθενται, τέλος, συμπεράσματα και προτάσεις αναμόρφωσης 
και βελτίωσης του θεσμικού, εκπαιδευτικούκαι κοινωνικούπλαισίου συνεργασίας 
σχολείου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμβολή της εργασίας/έρευνας θεωρούμε ότι 
είναι σημαντική, αφού εμπλουτίζει την περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία για την 
εκπαίδευση και την Τ.Α. 
 
 

Μαρία Λένη 
Πολιτιστικές διαδρομές στη μεσοπολεμική Αθήνα 

 
Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν ένα πρόσφατο πολιτιστικό φαινόμενο και μια νέα 
μέθοδο επικοινωνίας των πολιτιστικών προϊόντων. Αποτελούν ταυτόχρονα διαδρομές 
στον χώρο και τον χρόνο, καθώς συνδυάζουν τη γεωγραφική περιήγηση σε μια περιοχή, 
περιλαμβάνοντας την παρατήρηση των μνημείων και την εξοικείωση με τα καλλιτεχνικά 
ρεύματα, με την πνευματική περιήγηση στη χρονική περίοδο που γέννησε τα μνημεία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τα αξιακά συστήματα, τις πολλαπλές 
ταυτότητες και τις πνευματικές ζυμώσεις της κοινωνίας που τα δημιούργησε. Σύμφωνα 
με τη Χάρτα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS, 2008) «οι 
πολιτιστικές διαδρομές πρέπει να προέρχονται και να αντανακλούν διαδραστικές 
κινήσεις των ανθρώπων, καθώς και πολυδιάστατες, συνεχείς και αμοιβαίες ανταλλαγές 
προϊόντων, ιδεών, γνώσεων και αξιών μεταξύ των λαών». Επομένως, οι πολιτιστικές 
διαδρομές αντιπροσωπεύουν μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία πολιτισμικών 
διασυνδέσεων, που συνθέτουν την ποικιλία και το εύρος της υλικής και της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μεσοπολεμική Αθήνα υπήρξε σταυροδρόμι της 
αντιπαράθεσης και της ώσμωσης ποικίλων απόψεων για την πολιτική, την κοινωνία, τη 



81 
 

γλώσσα και την τέχνη. Τα αρχιτεκτονικά μνημεία αντανακλούν τις θέσεις του δημιουργού 
τους, συχνά ακροβατώντας ανάμεσα στο νεοκλασικό παρελθόν και το παρόν του 
μοντερνισμού. Οι πολιτιστικές διαδρομές με επίκεντρο τη μεσοπολεμική αθηναϊκή 
αρχιτεκτονική στοχεύουν στην ανάδειξη των προκλήσεων της περιόδου, καθώς οι 
αρχιτέκτονες καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα της αστικής εξάπλωσης, της 
πρόβλεψης φιλοξενίας νέων αναγκών και χρήσεων, καθώς και της στέγασης του 
προσφυγικού πληθυσμού. Οι πολιτιστικές διαδρομές στη μεσοπολεμική Αθήνα έχουν ως 
αφορμή την περιήγηση σε αρχιτεκτονήματα επιτυχημένων αρχιτεκτόνων, όπως του 
Νικολάου Νικολαΐδη (κτήρια επί των οδών Νικηταρά 14, Μαυρομματαίων 39), του 
Βασιλείου Τσαγρή (Αναγνωστοπούλου 35, Ακαδημίας 23, Ιουλιανού 26, Ρεθύμνου 3) και 
του Βασιλείου Κουρεμένου (Διον. Αρεοπαγίτου 17, Διον. Αρεοπαγίτου 37), στοχεύοντας 
στον στοχασμό σχετικά με την καλλιτεχνική έκφραση και τις αρχιτεκτονικές επιλογές της 
εποχής, καθώς και την καλλιέργεια του διάλογου σχετικά με την έκφραση των αξιών και 
την κοινωνική όψη των αρχιτεκτονικών μνημείων.  
 
 

Ιωάννα Λιβιεράτου 
Εκπαιδευτικές πρακτικές και προσδοκίες Αλβανίδων μητέρων στο πλαίσιο του ελληνικού 

δημόσιου Νηπιαγωγείου 
 
Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ 
και αρκετά χρόνια τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης, τους φορείς που διαμορφώνουν 
την εκπαιδευτική πολιτική και τους παιδαγωγούς. Η εμπλοκή των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους προωθείται ιδιαίτερα, καθώς υπάρχει ισχυρή αναλογική 
σχέση μεταξύ της εμπλοκής των γονέων και της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Ωστόσο, 
όλοι οι γονείς δεν ακολουθούν τις ίδιες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα 
μεταπτυχιακή εργασία ερευνά τις πρακτικές Αλβανίδων μητέρων αναφορικά με την 
εκπαίδευση των παιδιών τους, στο πλαίσιο του ελληνικού δημόσιου Νηπιαγωγείου, και 
τις προσδοκίες τους από αυτή. Μέσω της επεξεργασίας της έννοιας της εμπλοκής των 
γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους και των διαφορετικών τρόπων με τους 
οποίους αυτή εκδηλώνεται, στόχος είναι να αναδειχθούν οι παράγοντες που 
διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη διαδικασία εμπλοκής των συγκεκριμένων μητέρων της 
έρευνας στην εκπαίδευση των παιδιών τους, με εστίαση στην κοινωνική τους τάξη και την 
εθνική τους καταγωγή. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αντλεί στοιχεία από τη 
θεωρία του Bourdieu, αλλά κυρίως στηρίζεται σε μεταγενέστερες έρευνες σχετικές με τη 
γονεϊκή εμπλοκή, ιδιαίτερα στο επιστημονικό έργο της Lareau. Το δείγμα αποτελούν 
εννέα Αλβανίδες μητέρες, 25-45 ετών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε ελληνικά 
δημόσια Νηπιαγωγεία του Πειραιά. Συνολικά, ακολουθείται η ποιοτική μεθοδολογική 
ερευνητική προσέγγιση και, ως ερευνητικό εργαλείο, χρησιμοποιούνται ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις. Όπως προέκυψε μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία του ερευνητικού 
υλικού, στις περισσότερες περιπτώσεις, η κοινωνική τους τάξη, συνδυαστικά με την 
εθνική τους καταγωγή, καθορίζουν τις πρακτικές που ακολουθούν οι μητέρες του 
δείγματος. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η διαπλοκή των δύο αυτών παραγόντων, σε 
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όλες τις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε, δυσχεραίνει τη θέση των μητέρων και τους 
θέτει επιπλέον εμπόδια.  
 
 

Μαρίνα Λουάρη 
Οι μαθητές συνομιλούν με τα κείμενα. Εκπαιδευτικά προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης για 

την αναπηρία 
 
Το σημερινό σχολείο χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα και ποικιλομορφία, 
καθώς δέχεται μαθητές από διάφορα και διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
διαφορετικές κουλτούρες και ανάγκες και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Μέσα σε αυτό το 
σύνθετο σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές με αναπηρία διεκδικούν ό,τι δικαιωματικά τους 
ανήκει: την ισότιμη εκπαίδευση, την αναγνώριση των αναγκών τους, την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων που διαθέτουν. Μέσα στις αρμοδιότητες του σχολείου είναι η 
ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια στάσεων αποδοχής προς όλους, η αλληλοκατανόηση 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Δυστυχώς, όμως, αυτός ο τομέας συχνά 
παραβλέπεται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στερούνται της κατάλληλης ενημέρωσης 
και να εκδηλώνουν αρνητικές στάσεις προς συμμαθητή τους με αναπηρία. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι στρατηγικές παρέμβασης στην τάξη πριν την είσοδο μαθητή με αναπηρία 
συντελούν τόσο στην αποδοχή όσο και την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης. Ο στόχος αυτού 
του βιβλίου είναι διττός: αφενός να δώσει στους εκπαιδευτικούς το απαραίτητο 
θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται θέματα κατανόησης και 
αποδοχής της αναπηρίας στην τάξη τους και αφετέρου, να δώσει την ευκαιρία 
υλοποίησης των προτεινόμενων προγραμμάτων, ώστε οι μαθητές να είναι ενημερωμένοι 
πριν έρθουν σε επικοινωνία με μαθητή με αναπηρία. Βάση για την ανάπτυξη των 
προγραμμάτων αποτέλεσε η παιδική λογοτεχνία με θέμα την αναπηρία. Διαβάστηκαν 
στους μαθητές επιλεγμένα παιδικά βιβλία και υλοποιήθηκαν δραστηριότητες γραπτές και 
εικαστικές, ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων. Σκοπός των δραστηριοτήτων ήταν οι 
μαθητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι καθένας είναι διαφορετικός, όμως, 
παρόλα αυτά, μπορούμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη κοινού στόχου. Επιπλέον, 
εφόσον από τη σχολική ηλικία αναπτυχθούν θετικές στάσεις, υπάρχει η προοπτική 
κατακερματισμού των στερεότυπων που διαιωνίζονται σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, 
δίνοντας το έναυσμα αναδιάρθρωσης της κοινωνικής αντίληψης. 
 
 

Βάλια Λουτριανάκη 
Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου στο ελληνικό σχολείο: Από τα προγράμματα 

καλλιλογίας του 19ου αιώνα στις σύγχρονες προτάσεις ρητορικής παιδείας 
 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της σημασίας που είχε και έχει η 
συστηματική καλλιέργεια του προφορικού λόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η 
ισχύουσα ισότιμη θεώρηση και διδασκαλία του γραπτού και προφορικού λόγου αποτελεί 
αίτημα αρκετών δεκαετιών και σίγουρα απαίτηση των καιρών για πολλούς λόγους. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν δείχνουν ούτε πεπεισμένοι για τη χρησιμότητα 
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πραγματοποίησης προφορικών δραστηριοτήτων στην καθημερινή διδακτική πράξη και 
σίγουρα δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι από τις πανεπιστημιακές σπουδές τους. Η 
εργασία θα παρουσιάσει με κριτικό τρόπο τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα και θα 
προτείνει τρόπους συμπλήρωσης και ανανέωσης. Ο απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου, που θα βασίζονται σε τρεις 
άξονες: 1. Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας 2. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, 
3. Ανάπτυξη δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης. 
 
 

Ελένη Μάγκα, Αικατερίνη Μαρέτα 
Ταξίδι στη σπηλιά της γνώσης… ανακαλύπτοντας τα μονοπάτια των βιβλίων 

 
Το μάθημα της Λογοτεχνίας μέσω της φιλαναγνωσίας, σύμφωνα με το τρέχον Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, επιδιώκει την ανάγνωση βιβλίων από όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα οι 
μαθητές μετατρέπονται σε αναγνώστες και ήρωες με την ανάδειξη του παιγνιώδους 
χαρακτήρα της λογοτεχνίας, την πραγμάτευση ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες (διαθεματικότητα), τη συνεργατική μάθηση (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). 
Αναμφίβολα, η Λογοτεχνία συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα 
περιβάλλοντος μάθησης και στην ανακάλυψη δεξιοτήτων (εποικοδομισμός, 
ανακαλυπτική μάθηση). Όταν πρόκειται για ανάγνωση ιστορικού μυθιστορήματος, οι 
μαθητές βιώνουν ιστορικά γεγονότα και ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινωνικά 
καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση. Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας η πρόσκληση, η 
προετοιμασία και η επίσκεψη στο σχολείο ενός συγγραφέα αποτελεί μοναδική εμπειρία. 
Αφορμή για την επιλογή γίνεται η γνωριμία του μέσα από τη μελέτη αποσπασματικών 
κειμένων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά πρωτίστως η προώθηση 
ανάγνωσης καλογραμμένων βιβλίων. Η προετοιμασία για την επίσκεψή του βασίζεται 
στη συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, στη διάθεση χρόνου και ψυχής. 
Επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας είναι η απολαυστική επαφή με τον 
συγγραφέα. Συνεπώς η πρόταση-πρόσκληση στη συγγραφέα κα Λίτσα Ψαραύτη έρχεται 
αυθόρμητα μα και συνειδητά. Η άμεση ανταπόκρισή της να επισκεφτεί ένα ακριτικό 
σχολείο, το Γυμνάσιο Γαρδικίου, επιφέρει έκπληξη και ενθουσιασμό. Προτείνεται στους 
μαθητές η μελέτη ενός βιβλίου, διαφορετικού σε κάθε τάξη. Πέραν της συζήτησης τα 
ιστορικά μυθιστορήματα «Το διπλό ταξίδι», «Η σπηλιά της γοργόνας» και «Στα 
μονοπάτια της νιότης» αποτελούν το έναυσμα για δημιουργικές δραστηριότητες όπως 
τεχνικές θεάτρου (ρόλος σε τοίχο, δραματοποίηση επεισοδίων), ζωγραφική (αφίσες, 
σελιδοδείκτες), κατασκευές (patchwork, μπάλες plexiglass, κούπες), δημιουργία βίντεο 
κινουμένων σχεδίων, κείμενα δημιουργικής γραφής. Η παρουσίασή τους ενώπιον της 
συγγραφέως, οι ερωτήσεις προς εκείνη και οι απαντήσεις-καταθέσεις της ψυχής της, η 
απολαυστική αφήγηση από την ίδια του επίκαιρου παραμυθιού «Πέντε δώρα για τον Αϊ – 
Βασίλη», αλλά και τα δικά μας δώρα στήνουν στο σχολείο ένα «πανηγύρι»… 
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Αφροδίτη Μαδίκα, Χαράλαμπος Καράμπελας, Άννα Δουγαλή, Γεώργιος Σπυριδόπουλος 
«Παίζω και μαθαίνω ξετυλίγοντας τον αστικό ιστό». Μια κριτική προσέγγιση του 

δημόσιου χώρου μέσα από τα μάτια των παιδιών 
 
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προβάλλει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο 
στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου που ως χρήστες αντιλαμβανόμαστε και 
χρησιμοποιούμε τον δημόσιο χώρο. Η ανομοιογένεια της πόλης, η ποικιλομορφία της, η 
πολύπλευρη σχέση της με το παρελθόν αλλά και οι παθογένειές μας, όπως η αδιαφορία 
σε ό,τι βρίσκεται εκτός των «πυλών» του αυστηρά ελεγχόμενου ιδιωτικού μας χώρου, ο 
κοινωνικός, κριτικός, πολιτικός, στοχαστικός… και εν τέλει οπτικός περιορισμός μας στα 
ερεθίσματα μίας οθόνης, θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες χειρισμού του δημόσιου 
χώρου, αστικού ή φυσικού. Μέσω του προγράμματος επιχειρείται η ενεργοποίηση ενός 
προβληματισμού με απώτερο στόχο τη δημιουργία ερωτημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν 
τα παιδιά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και 
τον χώρο, θα τα μάθει να παρατηρούν το περιβάλλον και να το αναλύουν με κριτική 
ικανότητα, ώστε μεγαλώνοντας να είναι σε θέση να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα 
στη διαμόρφωσή του. Τι συμβαίνει με την προσβασιμότητα του δημόσιου χώρου στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες; Ποια η μέριμνα για την κίνηση ενός ατόμου με αναπηρικό 
καροτσάκι ή καρότσι μωρού στους δρόμους των πόλεων και των χωριών; Γιατί στα χωριά 
τα σπίτια είναι χαμηλά και στις πόλεις ψηλά; Γιατί η βιβλιοθήκη ή το σχολείο δεν έχει 
μπαλκόνια; Ποιος σχεδιάζει τα κτίρια, ποιος τον δρόμο και ποιος την πόλη; Τι είναι 
πάρκο, τι πλατεία, τι παιδική χαρά; Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα ερωτήματα 
ανακαλύπτονται και διερευνώνται από τα παιδιά μέσω βιωματικής προσέγγισης. 
Συνεντεύξεις από άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, επισκέψεις σε ανάλογες και ποικίλες 
τοποθεσίες συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνειδητοποίησης 
τόσο της αισθητικής  διαμόρφωσης του χώρου όσο και της παρούσας υποδομής των 
σύγχρονων πόλεων. Άλλωστε όπως είπε και η JaneJacobs «Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα 
να προσφέρουν κάτι στον καθένα, μονό επειδή, και μόνο, όταν έχουν δημιουργηθεί από 
τον καθένα».  
 
 

Αναστασία Μαΐλη 
Η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ και των περιστατικών εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο 

 
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) αποτελεί μια από τις 
συχνά αναφερόμενες διαταραχές που συνδέεται με την ανάπτυξη των παιδιών και των 
εφήβων. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης είναι να αναλυθούν οι τρόποι 
παρέμβασης στη διδασκαλία των μαθητών με ΔΕΠΥ, καθώς και η αποτελεσματικότητά 
τους. Από τη συλλογή δεδομένων πρόσφατων ερευνών προκύπτει ότι, η πλειονότητα των 
τεχνικών παρέμβασης, που μπορεί να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης του 
Δημοτικού σχολείου, αφορά ειδικές υποδείξεις και στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν 
πρωτίστως στον περιορισμό  της υπερκινητικής δραστηριότητας (ή την ενίσχυση της 
προσοχής) και δευτερευόντως στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών με 
ΔΕΠΥ. Όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές με ΔΕΠΥ με τους 
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συνομηλίκους τους, συχνά προκύπτουν δυσκολίες, λόγω της φύσης της διαταραχής τους 
και των έκδηλων συμπτωμάτων της (έλλειψη αυτοελέγχου/ παρορμητικότητα). Στην 
παρούσα έρευνα, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των σχέσεων που αναπτύσσουν 
τα παιδιά με ΔΕΠΥ με τους συνομηλίκους τους, αλλά και ταυτόχρονα τη συσχέτιση αυτής 
της διαταραχής με φαινόμενα εκφοβισμού. Η απόρριψη που βιώνουν τα παιδιά με ΔΕΠΥ 
από τους συνομηλίκους τους, τα οδηγεί συχνά σε εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού, 
στα οποία εμφανίζονται είτε ως θύματα, είτε ως θύτες. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
απασχολούν τη συγκεκριμένη μελέτη είναι τα εξής: 1) Πώς μπορεί να βελτιωθεί η σχολική 
επίδοση μαθητών με ΔΕΠΥ; 2) Για ποιους λόγους οι μαθητές/τριες με διάγνωση ΔΕΠΥ 
εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού (είτε ως θύτες είτε ως θύματα);  
 
 

Λίτσα Μακρή, Σάρα Άχμεντ 
Ερευνώ την έννοια του Χρόνου-Οι μεταβολές στον Φυσικό Κόσμο 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για το πώς μπορεί να προσεγγιστεί 
η έννοια του χρόνου στην προσχολική ηλικία μέσα στο πνεύμα της εκπαιδευτικής 
έρευνας δράσης. Είναι γνωστό ότι η έννοια του χρόνου είναι μια πολύ αφηρημένη 
έννοια, ειδικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται κυρίως την 
έννοια του χρόνου μέσα από τη βιωματική τους καθημερινότητα η οποία συνδέεται για 
παράδειγμα: με το φαγητό, τον ύπνο το παιχνίδι και άλλα. Η αντίληψη που έχουμε για 
τον χρόνο συνδέεται με τη διαδοχική αλλαγή μορφών, τη μεταβολή φαινομένων ή 
καταστάσεων και την κίνηση αντικειμένων στον χώρο. Στην εργασία αυτή τα παιδιά  μέσα 
από τη σπορά και τις μεταβολές στην ανάπτυξη συγκεκριμένων φυτών επιχειρούν να 
προσεγγίσουν την έννοια του χρόνου. Τα παιδιά ερεύνησαν προσεκτικά τον κύκλο ζωής 
αυτών των λουλουδιών. Η παρατήρηση αυτή τους έδωσε τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν τη θεματική του χρόνου μέσα από τη μεταβολή της ανάπτυξης των φυτών 
μέσω  μιας διερευνητικής-διαθεματικής προσέγγισης (αναζήτηση πληροφοριών, 
διατύπωση υποθέσεων, συζήτηση, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, κατασκευή μοντέλων), 
η οποία περιλάμβανε επιστημονικές διαδικασίες όπως παρατήρηση, σύγκριση, 
ταξινόμηση. Τα παιδιά αντλώντας πληροφορίες από δείγματα που συνέλεξαν τα ίδια, 
διαπίστωσαν διαφορές στα δομικά στοιχεία των λουλουδιών καθώς και στα στάδια 
ανάπτυξής τους. Μέσα από μια συστηματική, διερευνητική διαδικασία, δημιούργησαν 
ένα λεύκωμα του κύκλου ζωής ενός φυτού. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τη 
βιωματικότητα, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την αλληλεπίδραση και την 
αφαιρετικότητα επιχείρησαν σε πολλές περιπτώσεις να αποτυπώσουν τις ιδέες τους 
εικονικά πάνω στο χαρτί. Η εφαρμογή έγινε σε μια ομάδα 16 παιδιών ηλικίας 4-5 ετών 
στο Νηπιαγωγείο «Καραμέλα» και ο χρόνος υλοποίησης ήταν περίπου 3 μήνες-από τον 
Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2017 σε μια ζώνη 40 λεπτών, τρεις ημέρες την εβδομάδα. 
 
 

Σέβη Μακρή 
Από τα Μαθηματικά της θεωρίας στα Μαθηματικά της καθημερινής πράξης 
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Το κύριο μέλημα ενός εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει να είναι η προσαρμογή του 
αναλυτικού προγράμματος στις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές ανεξαρτήτως 
δυσκολιών πρέπει να κατακτήσουν τα Μαθηματικά και η  εκμάθησή τους, να μην είναι 
μια στείρα συλλογή και απορρόφηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά η οικοδόμηση 
εννοιών για παραγωγή γνώσης. Πρέπει τα Μαθηματικά που διδάσκονται οι μαθητές, 
στην υποχρεωτική τουλάχιστον εκπαίδευση, να περάσουν από την κουλτούρα της 
θεωρίας σε αυτή της πράξης. Αυτό που πρέπει να διέπει την εκπαιδευτική κοινότητα 
είναι κυρίως το γιατί και μετά το πώς και το τι θα διδάξουμε. Η ύλη των Μαθηματικών 
που διδάσκεται στο σχολείο, τις περισσότερες φορές δεν συμβαδίζει με τη νοητική 
ανάπτυξή των παιδιών. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη μαθησιακή λειτουργία και οδηγεί 
στη συσσώρευση κενών που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε απέχθεια προς 
το μάθημα. Τα Μαθηματικά που διδάσκουμε πρέπει: Να είναι κατανοητά. Να είναι 
χρήσιμα. Να οργανώσουν τον φυσικό, κοινωνικό και νοητικό κόσμο.. Η διασύνδεση των 
Μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της 
προσπάθειας μας. Τα παιδιά τελειώνοντας την υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά που διδάχθηκαν εννέα ολόκληρα χρόνια, 
διεκπεραιώνοντας καθημερινές καταστάσεις στην πραγματική ζωή. Πρέπει να κατανοούν 
τη σχέση των Μαθηματικών με τη μουσική, την τέχνη, το περιβάλλον, την ιατρική, τα 
διάφορα αθλήματα, τα τυχερά παιχνίδια, τους υπολογιστές και τη ρομποτική… Πρέπει να 
μάθουν ότι τα Μαθηματικά είναι παντού. Από την απόγνωση λοιπόν πρέπει να 
περάσουμε στη ΓΝΩΣΗ. 
 
 

Νικόλαος Μακρής 
Το “Scientix” ως δίκτυο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην 

εκπαίδευση “STEM” 
 
Το 2007 με την «έκθεση Rocard» η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
αρχίζει να αλλάζει άρδην την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της. Διαπιστώνοντας ότι «διακυβεύεται το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης», 
καλεί τους φορείς λήψης αποφάσεων να δράσουν προς την κατεύθυνση βελτίωσης της 
εκπαίδευσης επιστημών, απαιτώντας την εφαρμογή αυτής της αλλαγής, τόσο σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδια η έκθεση θεωρεί τους 
«εκπαιδευτικούς ως τον κύριο παράγοντα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας 
μεταρρύθμισης», και προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματικής κατάρτισης 
εκπαιδευτικών που θα συμβάλει προς αυτή τη βελτίωση. Για τον λόγο αυτό, το 2009 
δημιουργείται στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EuropeanSchoolnet), 
το δίκτυο “Scientix”. Το δίκτυο δημιουργείται με κύριο στόχο τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης επιστημών και ειδικότερα της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από τη δημιουργία μιας 
διευρυμένης κοινότητας μάθησης και πρακτικής των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης. Η αναλυτική παρουσίαση του δικτύου “Scientix” σκοπό έχει, τόσο την 
ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο δίκτυο καινοτόμου 
εκπαίδευσης, όσο και τη δημιουργία κινήτρων για την ενεργό εμπλοκή των Ελλήνων 
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εκπαιδευτικών, με τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιεί στο σύγχρονο πεδίο της 
εκπαίδευσης επιστημών (STEM).    
 
 

Σοφία Μακρίδου 
Παιδιά με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής/υπερκινηκότητας 

 
Φυσιολογικό χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας είναι η γεμάτη ενέργεια και κίνηση 
συμπεριφορά, η περιέργεια να γνωρίσουν το περιβάλλον τους και να εξερευνήσουν τα 
ερεθίσματα που δέχονται. Σε ορισμένα όμως παιδιά με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης 
αυτά τα χαρακτηριστικά εντοπίζονται σε υπερβολικό βαθμό και συχνότητα. Οι ειδικοί 
ασχολούνται με τις διαταραχές αυτές τα τελευταία 100 χρόνια. Σήμερα η εκδήλωση των 
συμπτωμάτων αυτών ονομάζεται «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -
Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠ-Υ), την οποία περιγράφουν ως μια αναπτυξιακή διαταραχή. Η 
ΔΕΠ-Υ είναι μια δυσλειτουργία με νευροβιολογική βάση που χαρακτηρίζεται από 
αναπτυξιακά ακατάλληλα επίπεδα προσοχής, υπερδραστηριότητας και 
παρορμητικότητας που επηρεάζουν τη φυσιολογική σχολική, κοινωνική, και 
επαγγελματική λειτουργικότητα. Η εμφάνιση του συνδρόμου ορίζεται με την παρουσία 
μερικών από τα παραπάνω συμπτώματα πριν από την ηλικία των 7 ετών. Το πιο γνωστό 
διαγνωστικό κριτήριο σήμερα είναι το Diagnostic And Statistical Manual Of Mental 
Disorders (DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (Αmerican Psychiatric 
Association). Τρία είναι τα βασικά είδη συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ: α) όσα έχουν σχέση με 
τη συγκέντρωση και την παρατεταμένη διατήρηση της προσοχής β) όσα αφορούν την 
αυξημένη κινητική δραστηριότητα και γ) όσα σχετίζονται με τη δυνατότητα αναστολής 
των παρορμητικών αντιδράσεων. Διαπιστώνονται όμως και «δευτερογενή» προβλήματα 
που απορρέουν από την αλληλεπίδραση του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον. Τα 
παιδιά με διάσπαση προσοχής εμφανίζουν έλλειμμα στην ικανότητα συγκέντρωσης και 
στη διατήρηση προσοχής που προέρχεται είτε από εξωτερικά ερεθίσματα είτε από τις 
σκέψεις τους. Τα παιδιά με υπερκινητικότητα εκδηλώνουν υψηλού βαθμού ανησυχία και 
προβαίνουν σε νευρικές κινήσεις. Τα παιδιά με παρορμητικότητα ενεργούν αυθόρμητα 
και  επιδιώκουν να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους χωρίς να περιμένουν. Ύστερα από 
μελέτες όμως παρατηρήθηκε ότι οι δυσκολίες είναι χρόνιες και οφείλονται σε εγγενείς 
παράγοντες, κληρονομικούς (Μπόντη, 2013), γενετικούς και νευροψυχολογικούς, όπως η 
ωρίμανση του εγκεφάλου και η κινητική ανάπτυξη και σε περιβαλλοντικούς 
αιτιολογικούς παράγοντες. Η ομάδα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι ανομοιογενής. Είναι 
λοιπόν σημαντική η γνώση των βασικών συμπτωμάτων και για την έγκαιρη διάγνωση και 
για να εκτιμηθεί η σοβαρότητά τους. Η σχολική ηλικία είναι η περίοδος κατά την οποία 
προδιαγράφεται η πορεία του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στην υπόλοιπη ζωή του. Κατά την 
περίοδο αυτή το παιδί πρέπει να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον και να ακολουθήσει τις 
σχολικές απαιτήσεις, να μάθει τα όριά του, τις ικανότητές του, να αποκτήσει σχέσεις με 
τους συνομηλίκους του, να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Το παιδί με ΔΕΠ-Υ 
συμπεριφέρεται προκλητικά και διασπαστικά τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Είναι 
ανήσυχο, σηκώνεται από το κάθισμα, ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, είναι 
ακατάστατο, αφαιρείται και χάνει τον ειρμό του μαθήματος, ιδιαίτερα όταν το 
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αντικείμενο που διδάσκεται τον δυσκολεύει ή δεν τον ενδιαφέρει. Επιπλέον η ικανότητα 
συγκέντρωσής του είναι περιορισμένη και χρειάζεται υψηλό κίνητρο για να 
συγκεντρωθεί. Θυμώνει εύκολα, δε συμμορφώνεται σε κανόνες και απαιτήσεις. Κατά την 
εφηβική ηλικία τα παιδιά αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές και 
αναζητούν την ταυτότητά τους. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ αντιμετωπίζουν 
συχνά δυσκολίες που σχετίζονται με τη δομή της γλώσσας. Παρουσιάζουν γλωσσικά 
προβλήματα στη φωνολογία, στη μορφολογία, στη σημασιολογία, στη σύνταξη και στην 
επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Αιτία για την ελλειμματική πρόσληψη γνώσεων και 
πληροφοριών στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι το μειωμένο κίνητρο. Δε διαθέτουν εσωτερικά 
κίνητρα και επιμονή να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Και στην επεξεργασία 
γραπτού λόγου, ανάγνωση και γραφή παρουσιάζουν δυσχέρειες, αφού έχουν δυσκολίες 
στη λεπτή κινητικότητα και στο συντονισμό των κινήσεων. Συμπερασματικά θα λέγαμε 
ότι οι μαθησιακές δυσκολίες βασίζονται στα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ -
παρορμητικότητα και διάσπαση προσοχής. Τα συμπτώματα αυτά δεν οδηγούν από μόνα 
τους στη σχολική αποτυχία παρά μόνο αν συνδυαστούν με άλλους παράγοντες που έχουν 
σχέση με τις αντιδράσεις του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Η παρέμβαση 
στο πλαίσιο της τάξης είναι αναγκαίο και δύσκολο έργο. Οι δυσκολίες στη διδασκαλία 
αυτών των παιδιών οφείλονται στη μη προβλέψιμη συμπεριφορά, στην αδυναμία 
συμμόρφωσης σε προσδοκίες και κανόνες συμπεριφοράς (Πόρποδας, 2003). Χρειάζεται 
να επικεντρωθεί η προσοχή της οικογένειας και του δασκάλου στις μοναδικές ανάγκες 
του παιδιού και να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής  
παρέμβασης που να ανταποκρίνεται σε αυτές. Επιτυχημένες μέθοδοι για τη βελτίωση 
διασπαστικών μορφών συμπεριφοράς μπορεί να είναι ο έπαινος του παιδιού για την 
καλή συμπεριφορά ή η αγνόηση της ακατάλληλης συμπεριφοράς, η τεχνική της 
απομάκρυνσης από το ερέθισμα. Οι στρατηγικές μάθησης περιλαμβάνουν ικανά, 
κατάλληλα οργανωμένα, αποτελεσματικά βήματα. Διάφορα μέτρα που μπορούν να 
εφαρμοστούν στο σχολείο και να ωφεληθούν στον τομέα της μάθησης τα παιδιά με ΔΕΠ-
Υ είναι: Ενσωμάτωση του μαθητή στη δυναμική και ομάδα της τάξης. Μείωση σχολικών 
εργασιών. Αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, που θα πρέπει να γίνει πιο ζωντανή και 
διασκεδαστική. Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και καθορισμός 
σαφών και συγκεκριμένων κανόνων στην τάξη. Άμεση και τακτική επιβράβευση και 
αμοιβές. Χρήσιμη και ωφέλιμη είναι η συνεργασία του σχολείου με ειδικούς και την 
οικογένεια ώστε να είναι το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό. Η εφαρμογή 
συμπεριφορικών και γνωσιακών παρεμβάσεων μειώνει τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ και 
επιτρέπει στα παιδιά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, ενδυναμώνει τον έλεγχο της 
συμπεριφοράς και βελτιώνει την επίδοσή τους. 
 
 

Σταματική Μακρυσοπούλου, Γεώργιος Δημάκος, Μάρθα Ηλιοπούλου, Ευγενία Νίνου 
Διαφοροποιημένο πρόγραμμα πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου 

 
H σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της πολιτικής της 
συνεκπαίδευσής τους στα γενικά σχολεία. Η «συνεκπαίδευση» αφορά την προσπάθεια 
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που στοχεύει στη συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν παρουσιάζουν τέτοιου είδους δυσκολίες, σε 
κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μέσα στις σχολικές τάξεις. Η 
ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο γενικό σχολείο θα 
υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τα γενικά 
και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών, τα οποία επηρεάζουν τη δομή και την 
οργάνωση της εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται σχεδιασμός κατάλληλων 
παρεμβάσεων που ακολουθούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αρχές και ανταποκρίνονται 
στις δυνατότητες και δυσκολίες του κάθε παιδιού, όπως αυτές καταγράφονται και 
εκτιμώνται, κατά την ατομική αξιολόγηση και εκτίμηση των δεξιοτήτων του. Σκοπός της 
έρευνας είναι η διαφοροποιημένη προσέγγιση θεωρητικών μαθημάτων σε ετερογενές 
σχολικό-μαθησιακό περιβάλλον. Διαμορφώθηκε ένα διαφοροποιημένο διδακτικό 
πρόγραμμα για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, αξιοποιώντας τις μεθόδους της 
διερεύνησης, της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της ανάλυσης έργου. Με βάση τις 
αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
αξιοποιώντας αφενός το γλωσσικό περιεχόμενο με βάση το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ και 
αφετέρου βιωματικό υλικό σε συνδυασμό με πλούσιο κιναισθητικό υλικό. Η ομάδα 
στόχου της έρευνας αποτελούνταν από 6 μαθητές της Δ΄ Δημοτικού με διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε διάρκεια 6 μηνών και η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές κατανόησαν ευκολότερα την ύλη της 
ιστορίας με το διαφοροποιημένο τρόπο παρουσίασης και πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα 
κατανόησης και πρόσληψης του γλωσσικού υλικού. Παράλληλα, ενισχύθηκαν άμεσα οι 
μνημονικές ικανότητες και η κριτική ικανότητά τους, επηρεάζοντας θετικά την επίδοση 
και κατά συνέπεια το αίσθημα της αυτοεκτίμησης. 
 
 

Θωμάς Μαλάμος 
Η διδακτική προσέγγιση της ποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα με 

την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία μεθοδολογική προσέγγιση της 
διδασκαλίας της ποίησης στο δημοτικό σχολείο μέσα από τον άξονα της διαθεματικής 
προσέγγισης και της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών. Αρχικά αναφέρονται οι στόχοι 
του Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα της Γλώσσας και οι δραστηριότητες που 
προτείνονται σε αυτό για την προώθηση θετικών στάσεων των μαθητριών και μαθητών 
απέναντι στα λογοτεχνικά κείμενα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία διδακτική 
προσέγγιση ενός ποιήματος με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε και συγκεκριμένα του 
ποιήματος Εσπερινός του Γεωργίου Δροσίνη. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές ενός 
διδακτικού σεναρίου, περιγράφονται οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι προτεινόμενες 
δραστηριότητες σε διασύνδεση και με άλλες γνωστικές περιοχές του σχολικού 
προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, παρουσιάζονται 
ορισμένες επισημάνσεις που συνιστούν μία μορφή αξιολόγησης της διδακτικής 
προσέγγισης. 
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Αθηνά Μαλαπάνη 
Μουσείο και Σύγχρονο Σχολείο: Μπορεί το σημερινό σχολείο να ενσωματώσει τα 

εκθέματα ενός μουσείου στην εκπαίδευση των μαθητών; Προτάσεις αποτελεσματικής 
διδασκαλίας 

 
Οι  σύγχρονες συνθήκες ζωής και οι απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας με 
παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας φαίνεται να πρέπει να υποσκελίσει τη μουσειακή 
εκπαίδευση και κατ’ επέκταση, την επαφή των ανθρώπων (και ειδικά των νέων) με την 
πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά. Εντούτοις, ακριβώς λόγω της κρίσης αξιών και 
πολιτισμού της σημερινής εποχής, κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνουν οι νέοι την 
κατάλληλη πολιτιστική καλλιέργεια, προκειμένου να γνωρίζουν τον πολιτισμό τους στο 
σύνολό του και τις αλληλεπιδράσεις που αυτός δέχεται και ασκεί, ώστε να αντιληφθούν 
καλύτερα τη θέση του μέσα στον κόσμο.  Έτσι, στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να 
προβάλλει την αξία της μουσειακής εκπαίδευσης και της επαφής των σύγχρονων νέων με 
τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Επιπροσθέτως, θα προταθούν 
και κάποιοι τρόποι αξιοποίησης του μουσειακού υλικού στην εκπαίδευση (σε διάφορες 
βαθμίδες) και πώς μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα μαθήματα μέσα από διαθεματικές 
δραστηριότητες. 
 
 

Μεταξούλα Μανικάρου 
Διακειμενικές αναγνώσεις στην τετραλογία Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων 

χαρταετών του Ευγένιου Τριβιζά 
 
Μία από τις διαπιστώσεις της σύγχρονης έρευνας γύρω από την παιδική λογοτεχνία είναι 
ότι το σύγχρονο παραμύθι είναι εμπλουτισμένο από παλιά στρώματα διακειμένων. Η 
διακειμενικότητα, στις ποικίλες μορφές της ως ιδιότητα του κειμένου αλλά και ως 
αναγνωστική διαδικασία, αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρίσματα αυτής της 
λογοτεχνικής κατηγορίας. Η δυναμική, μάλιστα, της διακειμενικότητας επιβεβαιώνεται 
έντονα σε έναν σύγχρονο παραμυθά, τον Ευγένιο Τριβιζά. Στην παρούσα εργασία 
μελετάται η τετραλογία παραμυθιών του Τριβιζά που στεγάζονται κάτω από τον γενικό 
τίτλο Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην 
έννοια της διακειμενικότητας και στις ποικίλες μορφές που μπορεί να λάβει. Στη 
συνέχεια, θα αποδοθεί σύντομα το περιεχόμενο και το κειμενικό μήνυμα των τεσσάρων 
παραμυθιών του Τριβιζά. Καθώς το ένα κείμενο διεισδύει στο άλλο είναι αναγκαίο να 
αναζητηθούν τα κειμενικά αυτά ίχνη, οι κειμενικές σχέσεις και να περιγραφούν οι 
ποικίλες μορφές διακειμενικών αναφορών που διεισδύουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, και 
εντοπίζονται στα ανωτέρω παραμύθια. Στα συμπεράσματα θα επισημανθεί η 
διακειμενικότητα αφενός μεν ως μια μορφή ειδολογικής ανανέωσης της παιδικής 
λογοτεχνίας και αφετέρου δε ως μια δυναμική και ενδιαφέρουσα ιδεολογική και 
παιδαγωγική διάσταση στα συγκεκριμένα παραμύθια του Τριβιζά. 
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Βασιλική Μανώλη 
Σύγκρουση και εκπαιδευτικοί οργανισμοί έννοιες, χαρακτηριστικά/αίτια, επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών και η εγκαθίδρυση διαύλων επικοινωνίας 
 
Η εποχή στην οποία ζούμε δημιουργεί περισσότερες ανάγκες για αλλαγές και λογοδοσία 
και άρα και περισσότερες προσδοκίες. Οι νέες συνθήκες, έχουν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των συγκρούσεων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι συγκρούσεις, όμως, 
είναι ένα καθολικό φαινόμενο και μια σημαντική πτυχή της οργανωσιακής συμπεριφοράς 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και η απουσία τους μπορεί να σημαίνει αποτίναξη 
των ευθυνών ή και αδιαφορία. Ο διευθυντής - ηγέτης είναι υπεύθυνος για την 
αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων ώστε να αναδύονται τα θετικά στοιχεία 
τους για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των διοικητικών στελεχών. 
Η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία επίτευξης των στόχων των 
εκπαιδευτικών οργανισμών και ένας από τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν 
την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των σχολείων για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων. Μέσα από την παρούσα εισήγηση αποκωδικοποιείται η έννοια της 
σύγκρουσης, αναδύονται οι κύριες αιτίες εμφάνισής της, καθώς και η θετική πλευρά της 
που οδηγεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, γίνεται μνεία στη 
διαδικασία της επικοινωνίας, στα είδη, στους τρόπους, στη σημασία και τις 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητά της.  
 
 

Μαρία Ελένη Μαραθεύτη 
Μάθημα ιστορίας στη Διαμέσου των Μακρών Τειχών Πύλης του Πειραιά 

 
Το κίνητρο θεωρείται αναγκαίο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενεργοποιείται με την 
οργάνωση δραστηριοτήτων από τους καθηγητές για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, να 
ανατροφοδοτούνται συνεχώς, να εναρμονίζονται με τις γλωσσικές, πολιτισμικές, 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις μαθητών και καθηγητών, να δημιουργούν απορίες, να 
ξεπερνιούνται εμπόδια, να συνδέονται κυρίως με τις προηγούμενες εμπειρίες των 
παιδιών. Η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και 
της περιέργειας κρίνονται πολύ σημαντικά στο μάθημα της ιστορίας. Η κριτική ικανότητα 
καλλιεργείται από ερωτήματα σχετικά με όσα μαθαίνει ο μαθητής και με όσα βλέπει (για 
παράδειγμα ποιοι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται κοντά στο σχολείο, τι 
ρόλο είχαν στην αρχαιότητα, γιατί να πηγαίνουμε σε μουσεία, τι σχέση έχουν όλα αυτά 
με τη διδακτέα ύλη του μαθήματος της ιστορίας). Η σύνδεση των γνώσεων που 
προσφέρονται από το βιβλίο με το επιπλέον διδακτικό υλικό, τα οπτικοακουστικά μέσα 
αλλά και με την τοπική ιστορία και τοπογραφία μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση 
του κινήτρου και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας. Βάσει των παραπάνω, την 
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 σε συνεργασία με την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών αρχαιοτήτων οι μαθητές και οι μαθήτριες του α2 Γυμνασίου παρακολούθησαν 
το μάθημα της ιστορίας με ένα τρόπο περισσότερο διαδραστικό και βιωματικό. 
Μετέβησαν στον αρχαιολογικό χώρο της Διαμέσου των Μακρών Τειχών Πύλης για να 
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γνωρίσουν  τα τείχη, τα οποία αποτελούν, μαζί με τους νεωσοίκους, τα σημαντικότερα 
μνημεία του αρχαίου Πειραιά. Στο μάθημα αυτό έγινε αναφορά στην ιστορία του 
αρχαίου Πειραιά, τον εμπορικό και πολεμικό ρόλο της πόλης, τη σχέση με την Αθήνα, την 
καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των κατοίκων. Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε 
σχετικό παιχνίδι ρόλων. Η δράση αυτή συνδυάστηκε με την προηγούμενη επίσκεψή τους 
στην έκθεση «Στην επιφάνεια», όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ύδωρ αείρροον», και με την διδακτέα ύλη του μαθήματος της ιστορίας. 
 
 

Ευσταθία Μαυροειδή 
Οι περιπέτειες του αστυνόμου Βρισκόλα 

 
Ένας φανταστικός ήρωας, ο αστυνόμος Βρισκόλας συντροφεύει τους μαθητές από τη 
Τρίτη ως την Έκτη τάξη βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τις «δυσκολίες» γνωστικών 
αντικειμένων σε μαθηματικά και γλώσσα, που θεωρούνται πρόκληση για δασκάλους και 
μαθητές. Μοναδικό του όπλο το παιχνίδι! Οι εργασίες  μπορούν να παρουσιαστούν σε 
μορφή βιωματικού εργαστηρίου καθώς: α) είναι συμβατές με τους στόχους του 
συνεδρίου: προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ικανότητα συνεργασίας, δυνατότητα επίλυσης 
προβλημάτων και επικοινωνιακές δεξιότητες, β) αναδεικνύουν το ελκυστικό σχολείο. 
 
 

Χάρις Μαυρουδή 
ΛΟ - Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Παιχνίδι για τους κύκλους του νερού 

 
Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι του Λο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής 
εργασίας  του μεταπτυχιακού προγράμματος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, με τριμελή εξεταστική επιτροπή τους καθηγητές κ. 
Αλέξανδρο Ψυχούλη, κ. Δημήτρη Γκούσκο και κ. Μιχάλη Μεϊμάρη (επιβλέπων 
καθηγητής). Το παιχνίδι του ΛΟ σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει εργαλείο μάθησης 
των παιδιών και των εκπαιδευτικών σχετικό με τον κύκλο του νερού και τον τρόπο 
δημιουργίας ψηφιακών υλικών. Πρωταρχικός στόχος του παιχνιδιού είναι να 
προβληματίσει με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά και ενήλικες, σχετικά με τον κύκλο του 
νερού, παρουσιάζοντας τον τμηματικά και τροφοδοτώντας τους παίκτες με εικόνες που 
συνδέονται με την καθημερινή τους ζωή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μπορέσουν οι 
παίκτες να εντοπίσουν το πλήθος των κυκλικών διαδρομών που μπορεί να κάνει μια 
σταγόνα νερού στον πλανήτη. Φιλοδοξία της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργηθεί 
ένα ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην 
Εκπαίδευση, για όσους θέλουν να περιηγηθούν στον κύκλο του νερού σύμφωνο με τους 
παιδαγωγικούς στόχους που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. 
Παράλληλος στόχος είναι η ενεργοποίηση της φαντασίας του παίκτη δημιουργώντας 
περιβάλλοντα με απλά καθημερινά στοιχεία. Το κριτήριο επιλογής των γραφιστικών 
στοιχείων έγινε με γνώμονα την επαφή που έχουν τα παιδιά με τα υλικά που τα 
συνθέτουν, στην καθημερινότητά τους. Η αισθητική του παιχνιδιού έχει δημιουργηθεί με 
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κατασκευές τρισδιάστατες χρησιμοποιώντας απλά υλικά που μπορούν τα παιδιά να 
ανακαλύψουν και να πειραματιστούν με αυτά, ακόμα και στο εργαστήρι ενός 
νηπιαγωγείου. Σήμερα ο ΛΟ οργανώσει μια κοινότητα στο facebook μέσα από την οποία 
επιθυμεί να κοινοποιεί νέες ιδέες του για παιχνίδια αναλογικά αλλά και ψηφιακά με τους 
παίκτες που τον αναζητούν.  
 
 

Γεώργιος Μητρόπουλος, Γεωργία Μπαβέλη 
Η Λαϊκή Εκπαίδευση 1947-1949 

 
Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου (1947-1949), το Κομμουνιστικό Κόμμα έγινε φορέας 
εξουσίας στις περιοχές που περνούσαν κάτω από τον έλεγχο του Δημοκρατικού Στρατού. 
Σε αυτές οργανώθηκαν πολιτειακές δομές, ανάμεσά τους και εκπαιδευτικές, παρά τις 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν. Με την πράξη αρ.5 η Προσωρινή 
Δημοκρατική Κυβέρνηση αποφάσισε να τεθούν «στις απελευθερωμένες περιοχές οι 
βάσεις για μια λαϊκή εκπαίδευση προσιτή σε όλα τα παιδιά του λαού, στοιχειώδη 
υποχρεωτική εξάχρονη εκπαίδευση, οργάνωση σχολείου σε κάθε χωριό, καθιέρωση της 
δημοτικής γλώσσας και διδασκαλία των παιδιών που ανήκαν στις εθνικές μειονότητες 
στη μητρική τους γλώσσα». Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, οργανώθηκε η λαϊκή 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λειτούργησαν σχολές αναλφάβητων στις ταξιαρχίες του 
Δημοκρατικού Στρατού και σχολεία για την εκμάθηση της γλώσσας των μειονοτήτων, 
σλαβικής και τουρκικής. Ακόμη,   οργανώθηκε το Λαϊκό Διδασκαλείο Πελοποννήσου, τα 
Λαϊκά Γυμνάσια και πραγματοποιήθηκαν διδασκαλικά συνέδρια. Η άσκηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπούσε σε πρώτο επίπεδο στην ενημέρωση της κοινής 
γνώμης για τις απόψεις και τις επιδιώξεις της Αριστεράς και σε δεύτερο στη δυνατότητα 
πραγματοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικές δράσεις εμφορούνταν από τις βασικές θέσεις 
του διαλεκτικού υλισμού και ανταποκρίνονταν στην κάλυψη άμεσων αναγκών 
εξυπηρετώντας τον στόχο της διαμόρφωσης της εικόνας ενός πόλου εξουσίας ο οποίος 
ήταν ικανός να αναπτύξει δομές σε όλους τους τομείς του κοινωνικού ιστού. Οι αριστερές 
απόψεις για την εκπαίδευση βρίσκονταν σε συνάρτηση με τα αιτήματα για το 
σοσιαλιστικό μοντέλο ανάπτυξης και ήταν επηρεασμένες από τις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές στη Σοβιετική Ένωση, καθώς οι Έλληνες κομμουνιστές είχαν προτυποποιήσει 
τη χώρα αυτή και την κοινωνική της οργάνωση. Το σχολείο έπρεπε να διαμορφώσει 
εκείνο το πρότυπο πολίτη που αντιστοιχούσε στη σοσιαλιστική κοινωνία. Το όραμα της 
κοινωνικής αλλαγής δεν μπορούσε να μην συνοδεύονταν από το αίτημα για ένα 
διαφορετικό σχολείο.  
 
 

Μαρία Μητσιώρη, Γιώργος Γρούϊος, Ελένη Τσακιρίδου 
Γραφικές, σχεδιαστικές και μαθηματικές δεξιότητες νηπίων με τάση προτίμησης δεξιού 

και αριστερού χεριού 
 
Η προσχολική ηλικία είναι μια περίοδος ιδιαίτερα κρίσιμη για τη νευρωνική ωρίμανση 
και την ανάδυση των γνωστικών δεξιοτήτων. Οι ατομικές και αναπτυξιακές διαφορές που 
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παρατηρούνται στη μάθηση και την επίδοση των νηπίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην 
εκπαιδευτική έρευνα και πράξη καθώς συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο συγκεκριμένα ψυχοβιολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο βαθμός πλευρίωσης του 
εγκεφάλου, επηρεάζουν τις λειτουργικές ικανότητες των νηπίων. Τούτων δεδομένων η 
παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της προτίμησης χεριού ως παράγοντα που 
επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης και επίδοσης γνωστικο-κινητικών δεξιοτήτων νηπίων. 
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έλεγχος προτίμησης χεριού 1200 τυπικών νηπίων, 
από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, με τη χορήγηση 
ερωτηματολόγιου προτίμησης άνω άκρου (Batheja & McΜanus, 1985). Εκ του δείγματος 
προέκυψαν 108 αριστερόχειρες και επιλέχτηκαν τυχαία 142 δεξιόχειρες. Ο έλεγχος της 
επίδοσης των νηπίων σε δεξιότητες σχεδίου, γραφής και μαθηματικών 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολόγιου το οποίο συμπληρώθηκε από 90 
νηπιαγωγούς. Διατυπώθηκαν εννέα ερευνητικές υποθέσεις και εξετάστηκε η ισχύς τους. 
Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τις δύο από τις εννιά υποθέσεις αναφορικά με την 
επίδραση της προτίμησης χεριού και του φύλου στη διαφοροποίηση των επιδόσεων των 
νηπίων στα υπό διερεύνηση γνωστικο-κινητικά έργα. Συγκεκριμένα τα δεξιόχειρα νήπια 
παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με αυτές των αριστερόχειρων στις 
γραφικές δεξιότητες. Σημαντικές ήταν και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, εντός της 
ομάδας των δεξιόχειρων, με τ’ αγόρια να εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά 
με αυτές των κοριτσιών στις σχεδιαστικές δεξιότητες. Διαπιστώνεται η συμβολή των 
ατομικών διαφορών των νηπίων στη γνωστικο-κινητική επίδοση τους, γεγονός που 
οφείλει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων αναλυτικών 
προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να εξασφαλιστεί η πληρέστερη 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε παιδιού και συνακόλουθα η σχολική του 
επιτυχία. 
 
 

Τάσος Μιχαηλίδης, Τζήνα Πασχαλίδου 
Προγράμματα Σπουδών Δημιουργικής Γραφής στα ελληνικά και αγγλικά Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα: μια πρώτη συγκριτική αποτίμηση ενός ανερχόμενου γνωστικού αντικειμένου 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση και περιεκτική εξέταση του τρόπου 
που τα εγχώρια Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων εισάγουν 
και προσλαμβάνουν ως επιστημονικό κλάδο τη Δημιουργική Γραφή (Creative Writing) σε 
σύγκριση με τα ανάλογα ΠΣ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας. Η 
έρευνα επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη των ΠΣ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, κατά τρόπο ώστε να αναδείξει την εγχώρια και ευρωπαϊκή τάση 
προσέγγισης της λογοτεχνικής γραφής ως δημιουργικό λόγο και να αναδείξει έμμεσα με 
ποιους τρόπους και με ποιους όρους μπορεί η δημιουργική γραφή να γίνει αντικείμενο 
σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, θα μελετηθεί η στοχοθεσία, 
η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων που ορίζουν τα εκάστοτε πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ως προαπαιτούμενα, για να πιστοποιήσουν ότι οι φοιτητές τους κατέκτησαν 
επαρκώς τους μηχανισμούς που συναρθρώνουν, σύμφωνα με τη λογοτεχνική θεωρία, 
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έναν αισθητικό λόγο. Θα επιχειρηθεί, επίσης, μια πρώτη καταγραφή των λογοτεχνικών 
ειδών και των θεωρητικών αρχών που διδάσκονται οι φοιτητές των τμημάτων στις δύο 
χώρες, όπως και με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση από τους πανεπιστημιακούς 
δασκάλους, σε ένα αντικείμενο που στοχεύει στην ανίχνευση, καλλιέργεια και ανάπτυξη 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων αλλά και αποσκοπεί στη φιλολογική επάρκεια των 
σπουδαστών. Θα ερευνηθεί, τέλος, ποιοι στελεχώνουν αυτά τα προγράμματα ως 
διδακτικό προσωπικό, επιμένοντας στο επιστημονικό τους προφίλ, τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα και τον βαθμό ενασχόλησής τους με τη λογοτεχνία σε επίπεδο 
καλλιτεχνικής έκφρασης ή κριτικής αποτίμησης της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής. 
Η εργασία επιχειρεί μέσω της σύγκρισης μια πρώτη οριοθέτηση των σύγχρονων τάσεων 
στη διδακτική του εν λόγω πεδίου, που εντοπίστηκαν αναφορικά με το  ζήτημα στις δύο 
χώρες. 
 
 

Μαρία Μιχάλη 
Η δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο από την οπτική των μαθητών/ριών 

 
Η δημιουργική γραφή από το σχολικό έτος 2016-2017 εισέρχεται κι επίσημα στο 
γυμνάσιο στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας, και συγκεκριμένα στη φάση της 
γραπτής αξιολόγησης του μαθήματος, καθώς στο τρίτο θέμα του γραπτού εξεταζομένου 
δοκιμίου οι μαθητές/ριες έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ερωτήσεις∙ 
αναγνωστικής ανταπόκρισης και δημιουργικής γραφής, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό 
Διάταγμα (126/2016-ΦΕΚ 211/β/11-11-2016) για τις αλλαγές στο γυμνάσιο. Η εργασία 
έχει στόχο να παρουσιάσει τις απόψεις των μαθητών/ριών μιας σχολικής τάξης, στην 
οποία η δημιουργική γραφή αξιολογείται, καθώς αποτελεί μέρος του εξεταστικού 
δοκιμίου, αλλά και τις απόψεις των μαθητών/ριών προγράμματος-εργαστηρίου 
δημιουργικής γραφής, στο οποίο η συμμετοχή τους είναι προαιρετική και η αξιολόγηση 
των κειμένων τους γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από την έκφραση των 
εντυπώσεών τους για τα παραγόμενα κείμενα. Οι απόψεις των μαθητών/ριών 
συλλέγονται με σύντομα «ερωτηματολόγια» δύο-τριών ανοιχτών ερωτήσεων, στις οποίες 
οι μαθητές/ριες καλούνται ουσιαστικά να εκφράσουν τις σκέψεις τους για τις 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αλλά και να αιτιολογήσουν την επιλογή της 
ερώτησης-θέματος στην περίπτωση του εξεταζόμενου δοκιμίου. Οι ανοιχτές ερωτήσεις 
συμπληρώθηκαν στην τάξη με σχετικές διευκρινίσεις από την εκπαιδευτικό στις 
περιπτώσεις που χρειάστηκε. Αν και το ερωτηματολόγιο συνδέεται παραδοσιακά με 
μεγάλης κλίμακας έρευνες, ποσοτικές ως επί το πλείστον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και σε μια έρευνα μικρής κλίμακας για τη συλλογή 
ποιοτικών δεδομένων. 

 
 

Αθανάσιος Μιχάλης 
Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο: από τον 

γλωσσολογικό υλοκεντρισμό στον επιστημονικό υβριδισμό 
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Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών της νεοελληνικής 
γλώσσας στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συγκριτική επισκόπηση των 
αναλυτικών προγραμμάτων της γλώσσας πραγματοποιείται με στόχο τη διερεύνηση της 
διαλογότητας (interdiscursivity) η οποία απαντά στα προγράμματα σπουδών, δηλαδή του 
είδους και της μορφής των διαφορετικών λόγων (γλωσσολογικού, παιδαγωγικού, 
ψυχολογικού, πολιτικού, οικονομικού) που έχουν αναπλαισιωθεί στα υπό μελέτη 
προγράμματα. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της διερεύνησης των προγραμμάτων σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο 
των ετών 1985, 2003 και 2011. Μέθοδος διερεύνησης των προγραμμάτων σπουδών είναι 
η κριτική ανάλυση του εκπαιδευτικού τους λόγου (educationaldiscourse) βάσει του 
προτύπου κριτικής ανάλυσης λόγου (criticaldiscourseanalysis) του Fairclough του 2014. 
Βάσει του συγκεκριμένου προτύπου, στο πλαίσιο της αναλυτικής διερεύνησης της δομής 
και της λειτουργίας συγκεκριμένων κοινωνικών πρακτικών (socialpractice), δηλαδή 
θεσμών και θεσμικών φορέων, όπως είναι η εκπαίδευση και το σχολείο, μελετάται η 
σημειωτική διάστασή τους, η οποία νοείται ως τάξη συγκεκριμένων λόγων / κειμένων / 
κειμενικών ειδών (orderofdiscourse). Οι λόγοι αυτοί υφίστανται εγγενώς στους 
συγκεκριμένους θεσμούς ή συνιστούν προϊόντα αναπλαισίωσης (recontextualization) από 
άλλους θεσμούς. Επομένως, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης διερευνάται ο βαθμός 
και το είδος των αναπλαισιωμένων λόγων στα προγράμματα σπουδών της νεοελληνικής 
γλώσσας για το γυμνάσιο κατά την τελευταία τριακονταετία. Η διαλογότητα των 
θεσμικών κειμένων ερμηνεύεται με βάση τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και 
καταστάσεις που επικρατούν κατά την περίοδο της δημοσίευσής τους, δηλαδή με βάση 
τις γενικότερες κοινωνικές δομές (socialstructures) στις οποίες ανήκουν οι κοινωνικές 
πρακτικές.  Από τη διερεύνηση των προγραμμάτων σπουδών προκύπτει ότι, ενώ στα 
προγράμματα σπουδών του 1985, κυριαρχούσε ο δομιστικός γλωσσολογικός λόγος, ο 
οποίος ήταν εμπλουτισμένος με στοιχεία του παραδοσιακού εμπειρικού 
γλωσσοδιδακτικού λόγου και του πολιτικού λόγου, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
αναδεικνύεται ο υβριδισμός που χαρακτηρίζει τη διδακτική της γλώσσας ως 
επιστημονικό πεδίο: συνυπάρχουν ο γλωσσολογικός, ο κοινωνιογλωσσικός, ο 
κοινωνικοσημειωτικός, ο ψυχολογικός, ο παιδαγωγικός,  ο πολιτικός, ο οικονομικός και  ο 
κοινωνιολογικός λόγος. Η συνύπαρξη των λόγων αυτών γίνεται προσπάθεια να 
ερμηνευτεί με βάση τόσο τις γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις όσο και με 
βάση τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της γλωσσικής διδακτικής.  
 
 

Μαρία Μιχαλοπούλου 
Η μουσική νοημοσύνη μέσα από τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner και 

τα νέα ερευνητικά δεδομένα 
 
«Από όλα τα δώρα με τα οποία μπορεί ένα άτομο να είναι προικισμένο κανένα δεν 
αναδύεται νωρίτερα από το μουσικό ταλέντο». Ο Gardner μέσω της θεωρίας του περί 
πολλαπλής νοημοσύνης διατύπωσε και τη σημασία της Musical / RhythmicIntelligence. 
Διαμέσου της παρούσας εισήγησης θα παραθέσουμε συνοπτικά τις επιμέρους 
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κατηγορίες της θεωρίας του και θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση της μουσικής 
νοημοσύνης. Θα μελετήσουμε τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, που προσδίδει ο Gardner στα 
άτομα που ρέπουν στη μουσική και θα εξετάσουμε το πώς επηρεάζει τη διαδικασία της 
μάθησης και το κατά πόσο αυτή μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις δεξιότητες των 
παιδιών αλλά και να αξιοποιηθεί στο έπακρο από τον εκάστοτε παιδαγωγό. 
 
 

Κωνσταντίνα-Μαρία Μονεμβασιώτη 
Ο ρόλος των κριτηρίων στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 

 
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι ένα ζήτημα που ελκύει το 
ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρά τη 
σπουδαιότητα του ζητήματος ακόμα και σήμερα η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 
δεν διενεργείται ορθά και οι αξιολογικές κρίσεις αμφισβητούνται και δεν γίνονται 
αποδεκτές. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου των 
κριτηρίων στη διεξαγωγή μιας ορθής αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή. Αρχικά, 
διενεργείται μια εννοιολογική προσέγγιση των βασικών όρων με σκοπό τη διασαφήνισή 
τους. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στους σκοπούς και στην παιδαγωγική λειτουργία της 
αξιολόγησης του μαθητή, ενώ περιγράφονται τα στάδια που ενδείκνυνται να ακολουθεί 
μια ορθή αξιολογική διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος των κριτηρίων στη 
διενέργεια μιας ορθής αξιολόγησης και η συμβολή τους στην  αντικειμενικότητα, 
αξιοπιστία και εγκυρότητά της. 
 
 

Βασιλική Μουρατίδου, Ιωάννα Παπαθανασίου 
Προώθηση της Καινοτομίας και Εκπαιδευτική Ηγεσία 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί ο καταλυτικός ρόλος του Διευθυντή 
Σχολικής Μονάδας και το στυλ της ηγεσίας που ασκεί για την εισαγωγή και την 
προώθηση της καινοτομίας στο σχολείο που διοικεί. Επιχειρείται να παρουσιαστεί η 
έννοια της σχολικής ηγεσίας και να φωτιστεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του διευθυντή-
ηγέτη ως παράγοντα εισαγωγής. 
 
 

Βασιλική Μουρατίδου, Ελένη Πλατανιά 
Η Έρευνα ως Εργαλείο Μάθησης στο Μάθημα: «Τεχνολογία Γ΄ Γυμνασίου»-Διδακτικό 

Σενάριο 
 
Πολλοί εκπαιδευτικοί, παρόλο που συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και σεμινάρια, 
προβληματίζονται για το πώς θα διεξαχθεί η ερευνητική διαδικασία σε σχολικό επίπεδο 
στο μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 
150038/Δ2/15-09-2016). Αν θα πρέπει, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν μία επιστημονική 
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μέθοδο τόσο για την απόκτηση γνώσεων όσο και για την επίλυση προβλημάτων (Cohen & 
Manion,1997:16-17).Mε την παρούσα εργασία επιδιώκεται να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός 
τα διάφορα είδη ερευνών και να μην μείνει με την πεποίθηση ότι η έρευνα περιορίζεται 
σε έρευνες επισκόπησης και άλλες ποσοτικές μεθόδους. Παράλληλα, επιδιώκεται να 
γνωρίσει στους μαθητές του τον επιστημονικό τρόπο διεξαγωγής και συγγραφής μιας 
έρευνας μικρής κλίμακας, αλλά και να μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός την 
έρευνα ως μια ανακαλυπτική και όχι μια μηχανική διαδικασία, για να την αξιοποιήσει, εν 
τέλει, στην διδακτική πράξη. Η παρούσα εργασία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου (αρ.πρωτ.:137437/Γ2/02-09-
2014 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β΄2406), να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της εκπαιδευτικής έρευνας 
με επιστημονική βάση, με απώτερο σκοπό να οδηγηθεί ο μαθητής στο να αποκτήσει 
κριτική θεώρηση στη διεξαγωγή μίας βιβλιογραφικής αναζήτησης σε βιβλιοθήκες και στο 
internet, να διαμορφώσει υποθέσεις ή ερευνητικά ερωτήματα, να σχεδιάζει και να φέρει 
εις πέρας μια έρευνα, να μπορεί να επεξεργαστεί και να αξιολογεί τα δεδομένα, να 
μπορεί να διατυπώνει τα συμπεράσματα, καθώς επίσης να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη 
και η κριτική του ικανότητα. 
 
 

Δημήτρης Μούσουρας 
Η Μουσική στην Εκπαίδευση 

 
Στο πρώτο μέρος θα γίνει αναφορά στη σημασία της μουσικής μάθησης σε σχέση με τη 
συναισθηματική, πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Θα 
αναλυθεί ο ρόλος της μουσικής από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία και γενικότερα στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων μέχρι την ώριμη ηλικία. Ακολούθως θα γίνει αναφορά 
στη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης και κατόπιν θα περιγραφεί λεπτομερώς η θέση 
του μαθήματος της Μουσικής στην α/θμια και κυρίως στη β/θμια εκπαίδευση. Θα 
τονιστεί γιατί είναι υποχρεωτική η διδασκαλία της μουσικής σε όλα ανεξαιρέτως τα 
παιδιά και θα διευκρινιστεί η σημασία του έμφυτου ταλέντου για την απασχόληση με τη 
μουσική. Τέλος θα γίνει αναφορά στις μουσικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει η 
σχολική μας μονάδα, πώς επιλέγονται, πώς οργανώνονται, πώς γίνεται η προετοιμασία 
τους και ασφαλώς ποια είναι η συμβολή τους στο εκπαιδευτικό έργο. 
 
 

Ανδρεανή Μπάιτελμαν 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων άτυπου συλλογισμού ως μέσο αντιμετώπισης στερεοτύπων και  

προκαταλήψεων: Ένα παράδειγμα με μαθητές Α΄ Λυκείου 
 
Οι ραγδαίες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές και τα αυξημένα 
μεταναστευτικά ρεύματα που παρατηρούνται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε πολλές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει ένα νέο κοινωνικο-πολιτισμικό 
γίγνεσθαι. Συχνά, τα νέα αυτά δεδομένα αυξάνουν την ύπαρξη στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων που απειλούν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη, την κοινωνική σύγκλιση 
και ένταξη ατόμων διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών ομάδων. Τα 
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στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχικότητα πολλών ανθρώπων, διότι αφενός επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την καθημερινή σκέψη των ανθρώπων και αφετέρου δεν εξαλείφονται με την 
επίπληξη αυτών που τα εκφράζουν, ούτε με την επισήμανση των κινδύνων που 
προκαλούν στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες, διάφοροι 
ερευνητές, σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας της ανθρώπινης 
σκέψης, έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον ρόλο που 
διαδραματίζουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, τα στερεοτυπικά πιστεύω  και οι 
προκαταλήψεις του κάθε σκεπτόμενου στον γνωστικό μηχανισμό του καθημερινού 
τρόπου σκέψης του ανθρώπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άτυπος συλλογισμός 
(informalreasoning) (Galotti, 1989). Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
θεωρίες βασισμένες στην ιδέα του δυισμού του ανθρώπινου νου, γνωστές ως θεωρίες 
της διττής συλλογιστικής διεργασίας (dualprocesstheories) (DeNeys & Glumicic, 2008; 
DeNeys & Franssens, 2009; Evans, 2008; Kahneman & Frederick, 2002; Stanowich &West, 
2000). Με βάση την υπάρχουσα έρευνα, η κατανόηση του γνωστικού μηχανισμού 
λειτουργίας του άτυπου συλλογισμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση 
κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων για την προώθηση δεξιοτήτων άτυπου 
συλλογισμού  στους εκπαιδευόμενους, μπορούν να συνεισφέρουν στην παρεμπόδιση και 
μείωση των στερεοτυπικών πιστεύω και των προκαταλήψεων των μανθανόντων. Στόχος 
της εργασίας αυτής είναι η θεωρητική τεκμηρίωση  των πιο πάνω θέσεων και η 
παρουσίαση ενός παραδείγματος, όπως αυτό διενεργήθηκε με μαθητές/τριες  Α΄ 
Λυκείου. 
 
 

Ελένη Μπάλλα, Γεώργιος Πάνου 
Η εκπαιδευτική μονάδα φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής 

 
Η αποτελεσματικότητα του έργου ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, οφείλεται στην 
οργάνωση και λειτουργία του καθώς και στη διαμόρφωση της «εσωτερικής» 
εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσει με τον στρατηγικό σχεδιασμό ο διευθυντής σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής θα πρέπει να 
δημιουργήσει όραμα σχολείου, να προωθήσει την αίσθηση ευθύνης ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να δρουν ως μια ομάδα με κοινή ταυτότητα και στόχους. Το σύγχρονο 
σχολείο πρέπει να αναπτύξει συνεργατική κουλτούρα με λήψη κοινών αποφάσεων για 
την επίτευξη της αποστολής του. Η κοινή ταυτότητα και κουλτούρα εμπνευσμένη από τον 
ηγέτη – Διευθυντή θα διαμορφωθεί με την επίτευξη του στρατηγικού προγραμματισμού 
της μονάδας. Ο σύλλογος διδασκόντων σαν μια επαγγελματική ομάδα θα υλοποιήσει με 
δράσεις τον αρχικό σχεδιασμό. Όταν το σχολείο λειτουργεί σαν κοινότητα πρακτικής, έχει 
σύστημα κοινών αξιών, πεποιθήσεων και πρακτικών και οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 
τρόπους σκέψης και δράσης, έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να εξελιχθούν (Lave & 
Wenger, 2005). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Ανδρέου & Παπακωσταντίνου, 1994). Η 
σημασία των αποφάσεων είναι προφανής, αφού αυτές καθορίζουν την εξέλιξη ή τη 
στασιμότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Κουτούζης, 1999). Ο διευθυντής της 
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εκπαιδευτικής μονάδας έχοντας την γενική ευθύνη της διοίκησης, του ελέγχου 
λειτουργίας και της επιστημονικής καθοδήγησης του προσωπικού καθορίζει τον 
στρατηγικό προγραμματισμό που στοχοθετεί τη φυσιογνωμία του σχολείου. Τέλος η 
ενδοσχολική επιμόρφωση, η προώθηση της συνεργατικής μάθησης, ως αποτέλεσμα της 
γνώσης που προκύπτει από τα εμπειρικά δεδομένα της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα 
εδραιώσει την κοινή επαγγελματική πρακτική του σχολείου. Η επιμόρφωση αυτή δεν 
πρέπει να αποσκοπεί μόνο στη προσφορά γνώσεων αλλά στην αλλαγή των στάσεων που 
δυσχεραίνουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν 
επιφέρει κάποιες αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά διαρκή αλλαγή στη 
καθημερινή κουλτούρα του σχολείου. 
 
 

Παρασκευή Μπαξεβάνη 
Τα 5 βήματα στην Ιστορία: η ιστορική πηγή στο σχολικό εγχειρίδιο 

 
Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη συνεκτικής μεθόδου προσέγγισης και 
επεξεργασίας των γραπτών και μιας αναπαραστατικών πηγών που εμπεριέχονται στα 
σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας. Η ανάγκη για την επικαιροποίηση των 
κριτηρίων βάσει των οποίων πρέπει να γίνεται η επιλογή των πηγών καθώς και ο τρόπος 
ένθεσής τους στο σχολικό βιβλίο σε σχέση με την ιστορική αφήγηση έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο αρκετών επιμορφωτικών συναντήσεων και συνεδρίων τα τελευταία χρόνια. 
Εν τούτοις, η έλλειψη μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και συνεκτικής μεθοδολογίας 
συχνά οδηγεί στην αντιμετώπιση των ιστορικών πηγών ως «παραθεμάτων», 
συμπληρωματικών προς τη διδασκαλία του μαθήματος, ή ως «ενθεμάτων» που μοιάζει 
να έχουν περισσότερο ως στόχο τον εξωραϊσμό του σχολικού βιβλίου, ώστε να γίνει 
ελκυστικότερο, παρά την καλλιέργεια ιστορικής κουλτούρας στον μαθητή. Στο πλαίσιο 
της παρούσας ανακοίνωσης προτείνονται: (α) επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια 
για την επιλογή των κατάλληλων πηγών ανά τάξη, βαθμίδα και διδακτικό στόχο, (β) μία 
εφαρμοσμένη και συνεκτική μέθοδος επεξεργασίας των πηγών με καθοδηγητικές 
ερωτήσεις που καλλιεργούν ιστορική κουλτούρα στον μαθητή και (γ) μία αναδιάταξη της 
έκτασης και της ένθεσής των δεδομένων της ιστορικής αφήγησης που ενσωματώνει τον 
άμεσο οπτικό συσχετισμό των πηγών με την ιστορική αφήγηση στο πλαίσιο των 
σύγχρονων θεωριών πρόσληψης της Γνώσης. Δεδομένου ότι ο βασικός κώδικας 
επικοινωνίας με το κείμενο/εικόνα της ιστορικής πηγής παραμένει αφενός η Γλώσσα και, 
αφετέρου, η Αίσθηση (μοντέλο Perkins) η αξιοποίηση των γλωσσικών κριτηρίων 
κατανόησης περιεχομένου αποτελεί έναν σημαντικό οδηγό στη διαμόρφωση μίας 
συνεκτικής μεθόδου που βοηθά τον μαθητή να μάθει πώς να αποκωδικοποιεί το κείμενο 
μίας ιστορικής πηγής. 
 
 

Στυλιανή Μπάρτζου 
Γιώργη Παυλόπουλου, Το άγαλμα και ο τεχνίτης: Πορεία προς την ολιστική αντίληψη της 

τέχνης 
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Με «Το άγαλμα και ο τεχνίτης», ποίημα Ποιητικής ή αυτοαναφορικό, ο ποιητής 
περιγράφει τη διαδικασία γένεσης ενός έργου τέχνης προσδίδοντας διάσταση όχι μόνο 
καλλιτεχνική, αλλά ταυτόχρονα ερωτική, μαγική  και υπαρξιακή. Με αφορμή το δυτικό 
αέτωμα του ναού του Δία στην Ολυμπία ο ποιητής συμμετέχει στον διαχρονικό διάλογο 
που διαμείβεται σχετικά με την ενότητα των τεχνών (Οράτιος, Wagner) ή τον διαχωρισμό 
τους (Lessing, Teine). Το θέμα εξάλλου της Λαπιθοκενταυρομαχίας με διακεκριμένη 
παράδοση στην κλασική εποχή με προπαγανδιστικό σκοπό προβολής της νίκης των 
Ελλήνων έναντι των Περσών και της κυριαρχίας του λόγου και του πολιτισμού έναντι της 
βαρβαρότητας και της ανατολίτικης αλαζονείας, χρησιμοποιείται στη μοντέρνα τέχνη 
κυρίως στην Αναγέννηση και στον συμβολισμό με κάπως διαφορετικές συνδηλώσεις. Οι 
Κένταυροι ως προϊόντα καλλιτεχνικής φαντασίας, που συνδυάζουν τον λογισμό με τ' 
όνειρο, την αίσθηση με τη νόηση,  αντιπροσωπεύουν την έκσταση και  έμπνευση του 
καλλιτέχνη. Επιπλέον το ζωντάνεμα των αγαλμάτων στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας 
συνδέεται με την παράδοση των Δαιδαλικών αγαλμάτων και με μια σειρά από 
οβιδιανούς μύθους στους οποίους περιγράφεται είτε η διαδικασία απολίθωσης των 
ανθρώπινων μορφών ως επιβολή θεϊκής τιμωρίας είτε αντίθετα το ζωντάνεμα των 
αγαλμάτων και η απόδοση ανθρώπινης υπόστασης (μύθος Πυγμαλίωνα). Ο 
Παυλόπουλος με το ποίημα προχωρά στην ενσωμάτωση της γλυπτικής στην ποίηση με 
μια αντίληψη που τον συνδέει τόσο με τη σεφερική όσο και με την καβαφική ποίηση, 
όπου το άγαλμα προβάλλεται ως φορέας μνήμης, αυτοαναφορικότητας, αλλά και ως 
στοιχείο με απτική αξία, επιβεβαίωση της ύπαρξης και του ερωτισμού. Τέλος σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πράξης το ποίημα μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον ως αφόρμηση για 
δραματοποίηση ή για πρόγραμμα μουσειολογίας. 
 
 

Γιώργος Μπίκος, Γιώτα Παπαδημητρίου 
Ανταλλακτικές βιβλιοθήκες στα σχολεία:Μια εναλλακτική δραστηριότητα που εντάσσεται 

στο σχολικό «παραπρόγραμμα» και προάγει τη φιλαναγνωσία 
 
Η φιλαναγνωσία καλλιεργείται μέσω μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που 
παρέχεται από θεσμικούς εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, αλλά και μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα (λχ. εκθέσεις βιβλίων, λέσχες 
ανάγνωσης, φιλαναγνωστικές δράσεις, όπως εκδηλώσεις με προσκλήσεις συγγραφέων). 
Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται και οι κάθε είδους ανταλλαγές βιβλίων, 
ιδιαίτερα αυτές που πραγματώνονται μέσα από τις λεγόμενες ανταλλακτικές 
βιβλιοθήκες. Έτσι, η ανακοίνωση διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη λειτουργία των 
ανταλλακτικών βιβλιοθηκών και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας. Αρχικά, 
αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίες εκδηλώνεται το φαινόμενο των ανταλλακτικών 
βιβλιοθηκών διεθνώς και στην Ελλάδα. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση –προϊόν 
συστηματικής σχετικής έρευνας– των εκφάνσεων του φαινομένου στον χώρο της 
ελληνικής εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά ενδεικτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση 
(λχ. ανταλλακτικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν μέσα σε σχολεία, ανταλλακτικές 
βιβλιοθήκες των Δήμων που υποστηρίζονται από σχολεία, η πανελλαδικού βεληνεκούς 
δράση «Διαβάζω και Μοιράζομαι» από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του 
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Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου κτλ.). Τέλος, εκφράζονται σκέψεις και θέσεις για τη συμβολή 
αυτών των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, ενώ εστιάζουμε κυρίως στον 
θετικό ρόλο που μπορεί να έχει η δημιουργία και υποστήριξη της λειτουργίας 
ανταλλακτικών βιβλιοθηκών στον χώρο των σχολείων και στο πλαίσιο της καθημερινής 
σχολικής ζωής. 
 
 

Μαρία Μπιμπούδη 
Αντιλήψεις γονέων για την ένταξη των προσφύγων στα σχολεία 

 
Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του αριθμού των προσφύγων στην Ελλάδα είναι πιο 
έντονο το ζήτημα της ενσωμάτωσης-εκπαίδευσής τους στα σχολεία. Η μακρο-θεώρηση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και η μικρο-θεώρηση σε επίπεδο παιδαγωγικών πρακτικών 
επηρεάζουν τη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Στην εργασία 
παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των γονέων για την ένταξη των προσφύγων στα δημόσια 
σχολεία. Κλήθηκαν 50 τυχαίοι γονείς με παιδιά που φοιτούν σε δημόσια δημοτικά 
σχολεία του νομού Αττικής από διαφορετικές περιοχές να απαντήσουν στο ερώτημα πώς 
βλέπουν το ενδεχόμενο να φοιτούν προσφυγόπουλα στην ίδια τάξη με το παιδί τους. Οι 
απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς 
εκφράζουν ανησυχίες και διστακτικότητα. Το 48% των γονέων ανησυχούν για την υγεία 
των παιδιών τους προβάλλοντας λόγους υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων. Το 
35% θεωρούν ότι το γλωσσικό έλλειμμα θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόοδο των 
παιδιών τους και το 17% πιστεύουν ότι η διαφορετική κουλτούρα και ο διαφορετικός 
πολιτισμός θα επηρεάσουν αρνητικά την σχολική επίδοση, στην μελλοντική 
συμπεριφορά τους καθώς και  τις συνήθειες των παιδιών τους. Πρόκειται για απαντήσεις 
που μπορούν να ερμηνευτούν μέσα στο γενικό πλαίσιο των μοντέλων διαχείρισης της 
διαφορετικότητας: το αφομοιωτικό, ενταξιακό και συμπεριληπτικό. Στην Ελλάδα, ήδη 
από τον Οκτώβριο του 2016 λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ), στα κέντρα φιλοξενίας κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30, 
αλλά και εντός των σχολείων κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Βάσει 
των παραπάνω η εκπαίδευση των προσφύγων πραγματοποιείται αποκομμένα από τον 
υπόλοιπο ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Είναι, λοιπόν αναγκαία η ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών πολιτικών με σκοπό τη διαχείριση των πολυπολιτισμικών διαφορών και η 
αποδοχή μιας πολυπολιτισμικής συνύπαρξης τόσο από την πλευρά των προσφύγων όσο 
και από την πλευρά των γονέων με μαθητές που φοιτούν στα σχολεία. 
 
 

Νάγια Μποέμη 
Εφαρμόζοντας τη δημοκρατία στο σχολείο μέσω μεθόδων του Εφαρμοσμένου Θεάτρου 

 
Αν στόχος της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους μαθητές σε ενεργούς πολίτες, η 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει ως πολιτικά όντα και η δημοκρατία να 
εφαρμόζεται στην πράξη. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής 
αποδόμησης, και συνάμα σε μία κρίση παιδείας, η αναγκαιότητα διαμόρφωσης του 
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δημοκρατικού πολίτη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας έχει 
επισημανθεί ευρύτατα. Πώς όμως μπορεί να καλλιεργηθεί η προδιάθεση της συμμετοχής 
στη δημόσια δημοκρατική ζωή; Πώς θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις 
στάσεις και τις διαθέσεις, τις αξίες; Το Εφαρμοσμένο Θέατρο είναι γενικός όρος που 
καλύπτει μη παραδοσιακές εφαρμογές της θεατρικής τέχνης. Είναι δημιουργική πρακτική 
που εφαρμόζει τις αρχές του θεάτρου για σκοπούς ευρύτερους κοινωνικο-πολιτικούς, με 
στόχο την ατομική και κοινωνική αλλαγή, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τη συλλογική συμμετοχή. Υποστηρίζεται από επίσημα σχολεία στο εξωτερικό 
και περιλαμβάνει μεθόδους όπως: Θέατρο του Καταπιεσμένου, Θέατρο για την 
Ανάπτυξη, Θέατρο της Κοινότητας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016-17), στα πλαίσια 
της ερευνητικής εργασίας (project) που διδάσκω στην Α΄ Λυκείου, η διαμόρφωση 
ενεργών πολιτών γίνεται με βιωματικό τρόπο κυρίως με τεχνικές από τη μέθοδο του 
Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Θεωρητικά στηρίζομαι: α) στις αρχές της κριτικής 
παιδαγωγικής (Freire) για την ανάγκη της ‘κοινωνικής συνειδητοποίησης’, με την 
κατανόηση των δομικών αιτιών της καταπίεσης και της δράσης ενάντια σε αυτές, β) στη 
βιωματική μάθηση μέσω της εμπειρίας (Dewey), γ) στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
ως προς την ανάλυση του πολιτισμικού πλαισίου που λαμβάνει χώρα η κοινωνικοποίηση 
του ατόμου (Bourdieu). Το θέατρο αναδύεται ως το καταλληλότερο εργαλείο για ενεργή 
συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης με την οικειοποίηση της γνώσης μέσω της ανα-
παράστασης της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος μέσα σε αυτήν. Το 
Θέατρο του Καταπιεσμένου ως μέθοδος προτρέπει τη νοητική, συναισθηματική, 
ενσώματη συμμετοχή, ως ‘πρόβα’ για την δημοκρατική ανακατασκευή της κοινωνικής 
πραγματικότητας.  
 
 

Λεωνίδας Μπόμπας 
Iδιότυπη σχολική καθημερινότητα δασκάλου και μαθητή ‘επί τω έργω’ 

 
Όπως και ο ίδιος ο τίτλος αυτής εργασίας (ενδεχομένως) ‘προδιαθέτει’ τον αναγνώστη, το 
όλο πλέγμα της καθημερινής συνύπαρξης και συμβίωσης δασκάλου και μαθητών 
προσεγγίζεται εδώ από μια (κάπως) διαφορετική οπτική που επικεντρώνεται στη 
δυναμική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων αλλά και στο «απρόβλεπτο» της 
διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Επανειλημμένες και επανειλημμένες αναφορές γίνονται 
στην πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται και 
μεταλλάσσονται διαρκώς μεταξύ δασκάλου και μαθητή σε ατομική βάση (αλλά και 
μαθητών ως συλλογική οντότητα, επίσης κατά περίσταση), ενώ παράλληλα 
υπογραμμίζεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι η παραδοσιακά και για πάρα πολλά χρόνια 
κρατούσα αντίληψη περί της ‘ευθύγραμμης’ μετάδοσης γνώσης από το δάσκαλο στους 
μαθητές του έχει στην πράξη ατονήσει προ πολλού. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής 
και επιχειρώντας τη σκιαγράφηση (υποθετικών;) αλληλεπιδραστικών καταστάσεων μέσα 
στην ίδια τη σχολική αίθουσα, ο προβληματισμός που αναπτύσσεται με επίκεντρο τον 
έντονα ‘συγκρουσιακό χαρακτήρα’ της καθημερινής διδασκαλίας αναδεικνύει υπαρκτές 
σχολικές πραγματικότητες στον αστερισμό δημιουργικών αντιθέσεων ή και γόνιμων και 
αναπόφευκτων συγκρούσεων, τόσο μεταξύ δασκάλου και μαθητών όσο και των ίδιων 
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των μαθητών μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, η παρούσα προσέγγιση αναφέρεται στη 
σχολική τάξη ως δυναμική και ετερογενή συλλογικότητα που μπορεί να «στέκεται» 
απέναντι ή και ενάντια στο δάσκαλο και στις καθημερινές του πρακτικές με 
αξιοπρόσεκτες αξιώσεις, μέχρι του σημείου που -ορισμένες φορές- να μπορεί και να 
επιβάλλει την ‘άποψή της’ στον ίδιο τον δάσκαλο και την καθημερινή του δουλειά στην 
τάξη. Η ίδια η διαδικασία και η επίπονη πορεία της διδασκαλίας ως κυρίαρχο συστατικό 
της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης έρχεται να συγκρουστεί και να ‘ανατρέψει’ το ήδη 
υπάρχον ‘εγώ’ του μαθητή και ως εκ τούτου οι καθημερινές συγκρούσεις της μιας ή της 
άλλης μορφής στη σχολική τάξη θα πρέπει να θεωρούνται όχι μόνο ως δεδομένες και 
αναπόφευκτες αλλά και -τις περισσότερες φορές- επιθυμητές, για να πραγματοποιείται -
κατά το δυνατόν- η επιδιωκόμενη μάθηση. 
 
 

Βασιλική Μπρίνια, Παρασκευή Ψώνη 
Ηγεσία στην Τάξη και Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός 

 
Η παρούσα εργασία αξιολογεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της παρουσίασης των 
αρχών της ηγεσίας στην τάξη, σε συνδυασμό με την εφαρμογή τους στον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
νέο Μουσείο της Ακρόπολης και κύριος στόχος της είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο 
αυτή η προσέγγιση δύναται να παρακινήσει 60 υποψήφιους εκπαιδευτικούς να 
προσδιορίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά ηγεσίας στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να 
τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην τάξη της οποίας ηγούνται. 
Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας είναι σύνθετη. Ξεκίνησε με προπαρασκευαστική 
διάλεξη που αφορά σε “βασικές αρχές της ηγεσίας στην τάξη”. Ακολούθησε η επίσκεψη 
στο μουσείο της Ακρόπολης. Αρχικά, ένας ξεναγός ενημέρωσε τους φοιτητές σχετικά με 
την ιστορία του μουσείου και την ηγεσία στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια σχετικά με το πώς αντικατοπτρίζεται η έννοια της ηγεσίας εκείνης της 
εποχής μέσα από τα αγάλματα και τα υπόλοιπα έργα τέχνης που εκτίθενται στο μουσείο. 
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της κάθε ομάδας παρουσίασαν στις άλλες ομάδες τις 
απαντήσεις της ομάδας τους.  Το τελευταίο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η 
ατομική συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από καθέναν από τους 60 υποψήφιους 
εκπαιδευτικούς μέσα από το οποίο αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος της δραστηριότητας 
συνολικά. Στο τέλος, οι φοιτητές κλήθηκαν να γράψουν μια βιωματική έκθεση ώστε να 
επανέλθει στη μνήμη τους η εμπειρία αυτή στο μουσείο. Η προσφορά αυτής της 
ερευνητικής εργασίας έγκειται στη διερεύνηση μιας καινοτόμου πρακτικής στην 
επιστήμη της εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της διδακτικής πράξης μέσα από διάφορα είδη 
τέχνης από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, στην ανίχνευση της ανάγκης 
διαμόρφωσης της ιστορικής ταυτότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών και στην 
κατανόηση της σημασίας της ηγεσίας στη σχολική τάξη. 
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Παρασκευή Μυλωνά 
Μεταμάθηση: θεωρητική περιγραφή και εμπειρικός εντοπισμός 

 
Η μεταμάθηση (metalearning) είναι κονστρουκτιβιστική διαδικασία νοηματοδότησης της 
προσωπικής εμπειρίας της μάθησης μέσω αναστοχαστικής εξέτασης των γνωσιακών, 
συναισθηματικών, παρωθησιακών όψεών της και του πλαισίου μέσα στο οποίο βιώθηκε. 
Η διαδικασία αυτή υποκινείται από τη συνειδητοποιημένη ανάγκη του μαθητή να 
βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει στο παρόν και θα προσεγγίζει στο μέλλον 
τη μάθηση σε σύγκριση με το παρελθόν. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται από τον μαθητή 
μέσα από την κατασκευή μεταμαθησιακών στρατηγικών, δηλαδή προσωπικών 
προσεγγίσεων που αφορούν την επίγνωση της μάθησης, τον έλεγχο της πορείας της και 
τις εκτελεστικές λειτουργίες διεκπεραίωσής της. Παρότι ορισμένη ως βασική ικανότητα 
για την Δια βίου Μάθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταμάθηση έχει ως σήμερα 
αναπτυχθεί περισσότερο σε επίπεδο θεωρητικών-διδακτικολογικών προτάσεων και 
ελάχιστα μέσα από εμπειρική έρευνα σε περιβάλλοντα μάθησης. Η παρούσα 
ανακοίνωση παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα αντλημένα από έρευνα πεδίου πάνω στον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μίας τάξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δομούν και 
βιώνουν τη μεταμάθηση. Η σχετική ποιοτική μελέτη περίπτωσης έγινε σε δημόσιο 
σχολείο του Λονδίνου (Αγγλία), σε ένα τμήμα (Ν=23) Γ' Δημοτικού (Year 4). Η έρευνα 
στόχευσε στον εντοπισμό της μεταμάθησης στις αναστοχαστικές διηγήσεις των μαθητών 
πάνω σε παρελθοντικές και παροντικές εμπειρίες μάθησης στην τάξη τους, μέσω 
συνεντεύξεων. Τα κυριότερα ευρήματα αναδεικνύουν δύο όψεις της μεταμάθησης: τις 
δομές μεταμάθησης της τάξης (προβάλλουν την επιθυμητή από την τάξη εκδοχή 
μεταμάθησης) μέσα από συστηματοποιημένες πρακτικές και γλώσσα και τις προσωπικές 
στρατηγικές μεταμάθησης που προκύπτουν από την ερμηνεία των δομών μεταμάθησης 
από τους μαθητές. Ο (μετα)μαθητής φαίνεται να είναι ταυτόχρονα εντολοδόχος και 
δρων: αντλεί νόημα από τη δομή ώστε να μπορέσει να δομήσει τη δική του μεταμάθηση. 
Οι διαπιστώσεις αυτές στρέφουν την ερευνητική μας προσοχή στον τρόπο με τον οποίο 
οι δομές της τάξης επιδρούν ώστε να ενισχύονται ή να αποσοβούνται συγκεκριμένες 
μεταμαθησιακές στρατηγικές των μαθητών.   
 
 

Αλεξάνδρα Νάκου, Ελένη Μελιάδου 
Το συμβούλιο των παιδιών 

 
Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι κύριος στόχος της εκπαίδευσης σήμερα είναι να 
εφοδιάσει τα παιδιά με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που χρειάζονται για να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία (Batho, 1990). 
Το παιδί είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας συνοικίας, ενός χωριού ή μιας πόλης και 
βιώνει μέσα στον μικρόκοσμό του τις απαιτήσεις, τους συμβιβασμούς και τις 
συγκρούσεις,  που συνεπάγεται η οργανωμένη κοινωνικά ζωή. Έχοντας ως γνώμονα τα 
παραπάνω, δύο δημόσια νηπιαγωγεία σε διαφορετικές περιοχές, πειραματίζονται με τον 
θεσμό του Συμβουλίου της τάξης, μία από τις πιο γνωστές τεχνικές του Celestine Freinet, 
αποτυπώνοντας τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
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που θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των τμημάτων της Ελένης Μελιάδου από το 
6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά και της Αλεξάνδρας Νάκου από το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης 
Αττικής, αποσκοπεί  στην αξιοποίηση των αρχών της δημοκρατικής εκπαίδευσης με 
βιωματικό τρόπο μέσα από τη σχολική καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, τα δύο τμήματα 
εφαρμόζουν τον θεσμό του σχολικού συμβουλίου, καταγράφοντας τη διαδικασία αλλά 
και τον τρόπο εξοικείωσης των μαθητών με ρόλους όπως συντονιστής, γραμματέας και 
υπεύθυνος λόγου.  
 
 

Αθανάσιος Νάτσης, Όλγα Τσίτσου 
Πρόταση αξιοποίησης του wiki στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

 
Με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
αξιοσημείωτες αλλαγές έχουν επέλθει τόσο στη διαχείριση της γνώσης, όσο και στη 
μαθησιακή διαδικασία. Στα φιλολογικά μαθήματα, ειδικότερα, οι πλέον σημαντικές 
αλλαγές είναι ιδιαίτερα αισθητές στο μάθημα της λογοτεχνίας. Σύμφωνα με τις 
σύγχρονες εποικοδομηστικές θεωρήσεις, η δημιουργική μάθηση προϋποθέτει την 
ενεργητική συμμετοχή-δραστηριότητα των εκπαιδευομένων και τη δημιουργία ενός 
κατασκευαστικού περιβάλλοντος, όπου διαμορφώνεται η νέα γνώση. Κεντρικό ρόλο 
κατέχουν τα εργαλεία που παρεμβάλλονται μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου της 
δραστηριότητας, καθοριστικά για τη στοχοθεσία και την έκβασή της. Η αξιοποίηση, εν 
προκειμένω, των εργαλείων νέας γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού web2.0 ενισχύει τη 
συλλογιστική συνεργατικής κατασκευής της γνώσης, ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση 
των εκπαιδευομένων μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους στην παραγωγή πρωτότυπων 
έργων, ενώ καλλιεργεί τη δημιουργικότητα μέσα από τη διαδικασία γνωστικής 
σύγκρουσης. Μεταξύ των web2.0 εφαρμογών, ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν τα wikis, 
δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα, εύκολα προσαρμόσιμα στο εκάστοτε αντικείμενο 
διδασκαλίας και στην κατά περίπτωση ακολουθούμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία. 
Πρόκειται για εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο, το οποίο, με την υπερκειμενική δομή του 
και την απαλλαγμένη από χωρο-χρονικούς περιορισμούς πρόσβαση που παρέχει, 
συνιστά χώρο επικοινωνίας υποστηρικτικό της συνεργατικής δημιουργίας περιεχόμενου, 
μετατρέποντας την παραδοσιακή τάξη σε δυναμική κοινότητα οικοδόμησης νέας γνώσης. 
Η παρούσα διδακτική πρόταση, βασισμένη στην αξιοποίηση του wiki και στη μέθοδο 
project, αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, συγκεκριμένα την προσέγγιση της 
κοινωνικής νουβέλας του Κ. Θεοτόκη Η τιμή και το χρήμα, στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Στόχοι της: να 
επικοινωνήσουν οι μαθητές με τη γραφή του Θεοτόκη και το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής του, να ασκηθούν ομαδο-συνεργατικά στην επεξεργασία του κειμένου και 
στην επιλεκτική κριτική ανάγνωση, να καλλιεργήσουν δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ, να 
αποτυπώσουν, τέλος, απόψεις και συναισθήματα για το υπό εξέταση θέμα 
κατασκευάζοντας πρωτότυπα έργα  με τη χρήση web 2.0 εργαλείων.  
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Αλέξανδρος Νικολαϊδης 
Η λειτουργική διδασκαλία της δομής της γλώσσας στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια της 

Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου 
 
Στα ισχύοντα θεωρητικά κείμενα για τη γλωσσική διδασκαλία του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ και 
ΑΠΣ) φαίνεται ότι υιοθετούνται -φραστικά τουλάχιστο- οι αρχές της λειτουργικής 
μεθόδου για τη διδασκαλία των κανόνων του συστήματος της νεοελληνικής γλώσσας. 
Ακόμη πιο σαφής είναι η υιοθέτηση των λειτουργικών αντιλήψεων στα Βιβλία 
Εκπαιδευτικού, με πιο χαρακτηριστική εν προκειμένω την αναφορά σε ανακαλυπτικές και 
επαγωγικές διαδικασίες συνειδητοποίησης των γραμματικών φαινομένων. Ο στόχος 
όμως αυτός εν μέρει μόνο υλοποιείται στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία 
προωθούν τη συνειδητοποίηση της λειτουργίας των γλωσσικών στοιχείων επαγωγικά 
(από τα παραδείγματα στη θεωρία). Κάτι τέτοιο όμως δε σημαίνει κατ’  ανάγκη ότι τα 
γραμματικά φαινόμενα ανακαλύπτονται» από τους μαθητές, δεδομένου ότι εξετάζονται 
μέσα σε προτασιακά παραδείγματα που προέρχονται βέβαια από τα κείμενα του 
σχολικού βιβλίου, αλλά στην πράξη απομονώνονται και τίθενται εκτός επικοινωνιακού 
πλαισίου, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η προσπάθεια συνειδητοποίησης της 
λειτουργίας των γλωσσικών δομών. Επειδή όμως η λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων 
και δομών δεν νοείται παρά ως συμβολή στην εδραίωση της επικοινωνίας, γι’ αυτό και η 
συνειδητοποίησή της και ακόμη περισσότερο η ανακάλυψή της από τους μαθητές δεν 
είναι εφικτή παρά μόνο σε πλαίσια «πραγματικής» χρήσης της γλώσσας, όπου παράγεται 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα  και βέβαια με αξιοποίηση της διαισθητικής γνώσης που 
διαθέτουν. Δεδομένου ότι στις ισχύουσες στο ελληνικό σχολείο συνθήκες δεν είναι 
πάντοτε εφικτή η αξιοποίηση των μαθητικών κειμένων με στόχο τη συλλογική 
επεξεργασία και επαναδιατύπωσή τους, ο εκπαιδευτικός μπορεί, αξιοποιώντας κείμενα 
του σχολικού βιβλίου, να στήνει διδακτικές δραστηριότητες με τεχνικές όπως η 
αποδόμηση κειμένων, η αντικατάσταση, η αφαίρεση, η αλλαγή θέσης των γλωσσικών 
στοιχείων κ.λπ. οι οποίες δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αποτιμούν το 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα και να οδηγούνται στην κατανόηση της λειτουργίας 
συγκεκριμένων μορφοσυντακτικών δομών. Ενδεικτικά παραδείγματα θα παρουσιαστούν 
στην εισήγησή μου. 
 
 

Παυλίνα Νικολοπούλου, Μαρία Ευαγγελίου 
Η εφαρμογή της σχολικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη του μεσοπολέμου: η περίπτωση του 

Τζάνου Τσαγκιά 
 
 Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με μία από τις πρώτες προσπάθειες 
εισαγωγής του θεσμού της σχολικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό σχολείο κατά τη 
διάρκεια του μεσοπολέμου. Το 1925, ο Τζάνος Τσαγκιάς, ως μετεκπαιδευόμενος στη 
μόλις ιδρυθείσα Μετεκπαίδευση των δασκάλων, ανακοινώνει την εργασία που υλοποιεί 
στο σχολείο Ατσιπόπουλου του Νομού Ρεθύμνης, εφαρμόζοντας με τους μαθητές του τις 
αρχές της σχολικής αυτοδιοίκησης. Η εποχή του μεσοπολέμου είναι μια εποχή ανάπτυξης 
των μεταρρυθμιστικών παιδαγωγικών κινημάτων που προσπαθούν να αντικαταστήσουν 
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το παλιό νοησιαρχικό σχολείο, με ένα νέο σχολείο περισσότερο αποτελεσματικό και πιο 
κοντά στην παιδική φύση. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και συμμετέχουν 
στις προσπάθειες και στα κινήματα όπως εξελίσσονται στο Δυτικό κόσμο και ο Τζάνος 
Τσαγκιάς είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους. Στην ανακοίνωσή μας παρακολουθούμε τις 
εργασίες του και τις πρωτοποριακές ιδέες που εκθέτει σε σχέση με τη σχολική 
αυτοδιοίκηση καθώς και την υποδοχή της οποίας αυτές  έτυχαν.  
 
 

Ελένη Νταφοπούλου Ηλιοπούλου 
Αγωγή Ειρήνης μέσω της Τέχνης στην Έκτη Δημοτικού 

 
Η προτεινομένη εισήγηση αφορά μία ολιστική διδασκαλία τύπου "project" με σκοπό την 
εκπαίδευση της έννοιας της Ειρήνης μέσω της Τέχνης και με δεσπόζουσες τις αρχές της 
διαπολιτισμικής αγωγής. Κατέστη δυνατή μέσα από οκτώ (8) σημαντικές ολοκληρωμένες 
διδακτικές προτάσεις και αποτέλεσε τμήμα της εκδοθησομένης διπλωματικής 
μεταπτυχιακής εργασίας της συγγραφέως στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η 
συγκεκριμένη μελέτη πρωτοτύπησε και αρίστευσε πλην του εν λόγω "project"-σχεδίου 
εργασίας, διότι εμπεριείχε την εγκεκριμένη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) εκπαιδευτική στατιστική έρευνα. Το συγκεκριμένο "Project"- Σχέδιο εργασίας για 
την ΕΙΡΗΝΗ με τις οκτώ ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις συνοδεύεται από το 
απαραίτητο σε αυτές εκπαιδευτικό υλικό, που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους 
συναδέλφους διδασκάλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και οποίες επιθυμούν ή θα 
επιθυμούσαν να διδάξουν με παρόμοιο τρόπο, με σκοπό την ομαλή ένταξη όλων των 
μαθητών και των μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα θα 
παρουσιάσουμε την προετοιμασία της εκπαιδευτικού, η οποία περιγράφει τον χρόνο 
έκτασης του σχεδίου, την εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας ειρήνη διαθεματικά, τη 
σημασία των μαθητικών ενδιαφερόντων των μαθητών και των μαθητριών, τις 
εισαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες προετοιμάζουν τη βιωματική, την πολυαισθητική 
προσέγγιση  του υλικού με διεπιστημονικό και πολυτροπικό τρόπο, οδηγώντας τα παιδιά 
ομαδοσυνεργατικά και δημιουργικά στη μεταγνώση και στον αναστοχασμό.Επιπλέον, η 
όλη διεπιστημονική και εκπαιδευτική στατιστική έρευνα διεξήχθη, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός ειρηνοποιού σύνολου εκπαιδευτικού προγράμματος και την ξεδίπλωση 
των "Συλλογών Ειρήνης" από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Έκτης Τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου, ένα εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα με πολυτροπικό και 
διαθεματικό χαρακτήρα, με σκοπό να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων, τα οποία 
σχετίζονται και πηγάζουν από σεξιστικές και ρατσιστικές εκδηλώσεις σε έναν κατεξοχήν 
διαπολιτισμικό σχολείο και ειδικά στην σύνδεσή του με τον σχολικό εκφοβισμό. 
 
 
 

Ιωάννα Ντίνου 
Aξιολόγηση ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με αξιοποίηση της μεθόδου 

του World Café 
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Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται η  τεχνική του World Café ως εργαλείο 
συλλογικής  αξιολόγησης ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων). Στόχος μας  
είναι να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα μια μέθοδος ήδη αρκετά 
διαδεδομένη για την επίλυση προβλήματος και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης, απαραίτητης κατά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Η μέθοδος 
αυτή αξιοποιεί τις βασικές αρχές του World Café: την αρχή της αθροιστικής νοημοσύνης 
και της κοινής σοφίας με μια διαδικασία που προκρίνει την έννοια του «σκέφτομαι μαζί». 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση, που συνήθως, συναντά την απροθυμία και την 
δυσπιστία τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών γίνεται με πρωτότυπο, 
παιγνιώδη, βιωματικό τρόπο, η οποία χάρη στη μεθοδολογία που προτείνεται αποδίδει 
αξιόπιστα, μετρήσιμα αποτελέσματα, όσον αφορά τα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Η 
εμπειρία μας σε μια σειρά σεμιναρίων με εκπαιδευτικούς και μαθητές τόσο στην Αθήνα, 
όσο και στην επαρχία, μας επιβεβαίωσε την προθυμία των συμμετεχόντων να μιλήσουν 
και να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους όταν είναι μαζί με άλλους. Το World Café 
είναι μια μέθοδος συνεργατικής νοημοσύνης και δημιουργικού διαλόγου γύρω από ένα 
θέμα που ενδιαφέρει μια ομάδα ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 
απαντήσουν συνεργατικά και με ευφάνταστους τρόπους σε τρία διαδοχικά ερωτήματα 
που θα τους τεθούν. Οι διαφορετικές απόψεις που θα ακουστούν κατά την διαδικασία 
της αξιολόγησης του προγράμματος με την μέθοδο του World Café θα είναι πολλές και 
διαφορετικές. Η διαφορετικότητα αυτή θα μας δώσει μια ακριβή εικόνα της 
πραγματικότητας. Μόνο μέσα από διαφορετικές προοπτικές, έχουμε ικανές πληροφορίες 
για να έχουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα.  
 
 

Μαγδαληνή  Ντίνου, Ευγενία Ξένια Βαφειάδου 
Μουσείο και Σχολείο: Επαναπροσδιορίζοντας τη συνεργασία τους στον 21ο αιώνα 

 
Η παρούσα εργασία αφορά στην εξέταση της συνδετικής σχέσης ανάμεσα στο μουσείο 
και στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην επίκαιρη ανάγκη διαμόρφωσης 
του μουσείου σε χώρο παιδείας και του σχολείου σε χώρο πολιτισμού. Η ‘επικοινωνία’ 
αυτή αποτελεί πρόκληση της σημερινής εποχής καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις 
εκπαιδευτικές λειτουργίες του μουσείου και στη συμβολή του σχολείου στις διαδικασίες 
αυτές. Αρχικά, η εργασία παρουσιάζει τα στάδια τα οποία είναι απαραίτητα ώστε η 
επίσκεψη στο μουσείο να αποκτά επιμορφωτικό χαρακτήρα. Τα στάδια αφορούν τις 
φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη, οι οποίες συγκροτούν τη 
μουσειακή αγωγή. Ακόμη, αναλύει τις θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται στο σχολείο 
και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τη μουσειοπαιδαγωγική. Επιπρόσθετα, 
διερευνά τον ρόλο του μαθητή, του δασκάλου και του μουσειοπαιδαγωγού στη 
μουσειακή επίσκεψη τρεις ρόλους οι οποίοι καθορίζουν τα οφέλη της. Οι παραπάνω 
θεωρητικές προτάσεις εξετάσθηκαν ερευνητικά στο Μουσείο της Παιδείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διασώζει και εκθέτει αντικείμενα για τη σχολική ζωή 
του παρελθόντος. Το Μουσείο εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
απευθύνονται στις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος 
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της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα των θεωρητικών αρχών μέσα από 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, τα οποία αποτέλεσαν και το επίκεντρο της 
συγκεκριμένης έρευνας. Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επιβεβαιώνουν την 
ανάγκη σύνδεσης μουσείου-σχολείου, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της μουσειακής εκπαίδευσης. 
 
 

Ουρανία Βασιλική Ντούλα 
Η συστηματική διδασκαλία του αναφορικού λόγου στις δύο τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου 
 
Ο αναφορικός λόγος διδάσκεται από την Α΄ έως τη Στ΄ δημοτικού. Τα σχολικά εγχειρίδια 
στη διδασκαλία της αφήγησης και της περιγραφής διαθέτουν αρκετές δραστηριότητες 
μέσα από τις οποίες οι μαθητές εξοικειώνονται με την παραγωγή τέτοιων ειδών 
κειμένων. Παράλληλα με τις δραστηριότητες του βιβλίου και επειδή κατανοούμε τη 
σημασία του γραπτού λόγου στη γενικότερη σχολική εξέλιξη των μαθητών 
δημιουργήσαμε και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε έναν συστηματικό τρόπο 
οργάνωσης της διδασκαλίας του αναφορικού λόγου για την Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Πιο 
συγκριμένα, θα παρουσιάσουμε τα μικρά μαθήματα γραφής, μία σειρά μαθημάτων-
εργαστηρίων στα οποία οι μαθητές μαθαίνουν να αφηγούνται και να περιγράφουν. Θα 
δείξουμε τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να 
οργανώνουν τη σκέψη τους με τη χρήση οπτικών και ακουστικών μέσων και εργαλείων. 
Επίσης, θα μιλήσουμε για την -αύτο- και την έτερο-διόρθωση των κειμένων με τη χρήση 
παραδοσιακών μέσων και νέων τεχνολογιών. Τέλος, θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν αντικείμενα, πρόσωπα και τόπους/κτήρια ενώ 
παράλληλα αφηγούνται την ιστορία τους. Τα μικρά μαθήματα γραφής χωρίζονται σε 8 
ενότητες με τους εξής τίτλους: α) χάρτης ιστορίας, β) οργάνωση ιστορίας με χρονολογική 
σειρά, γ) διάκριση πραγματικού και φανταστικού γεγονότος, δ) σύνδεση παραγράφων 
και προτάσεων, ε) αρχή ιστορίας, στ) ήρωας, ζ) σκηνικό, η) πλοκή και τέλος θ) 
συναισθήματα. 
 
 

Αλεξία Ορφανού 
Η Νυχτερινή Λαϊκή Σχολή Μυτιλήνης (1910-1912) 

 
Στην πόλη της Μυτιλήνης, ιδρύθηκε, το 1910, Νυχτερινή Λαϊκή Σχολή που στόχευε στην 
εκπαίδευση όσων είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και στην καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη της λειτουργίας της Σχολής και 
δραστηριοτήτων της, όπως ομιλίες, εκδηλώσεις κ.λπ., καθώς και στη γενικότερη συμβολή 
της στην εκπαίδευση των Ελλήνων της Λέσβου κατά την οθωμανική περίοδο του νησιού. 
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Άννα Ουζούνη 
Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS Let΄s Have A Culture Breakin 

Europe 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COMENIUS Let΄s Have A Culture Breakin Europe 
πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών της Θεσσαλονίκης, τη διετία 2012-
2014. Στόχος του Προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των 
συνεργαζόμενων σχολείων να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τον πολιτισμό, να 
διευρύνουν τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουν μια πιο φιλική και θετική στάση προς 
την πολιτιστική πολυμορφία. Μέσω αυτού του Προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να 
κατανοήσουν τόσο τον δικό τους πολιτισμό όσο και τους άλλους ευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς. Συμμετείχαν σε δραστηριότητες για την ανακάλυψη και την εξάπλωση των 
δικών τους πολιτιστικών στοιχείων, όπως η μουσική, οι παραδοσιακοί χοροί, τα 
παραδοσιακά παιχνίδια, οι γιορτές. Με αυτό τον τρόπο, μοιράστηκαν τα πολιτιστικά τους 
στοιχεία και καλλιέργησαν μια πιο ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οι μαθητές οργάνωσαν 
παρουσιάσεις σχετικά με τις παραδόσεις των άλλων χωρών και τις παρουσίασαν στις 
υπόλοιπες τάξεις του σχολείου, ετοίμασαν εθνικά φαγητά, η προετοιμασία και οι 
συνταγές βιντεοσκοπήθηκαν και φωτογραφήθηκαν, εργάστηκαν ομαδικά με θέμα τους 
παραδοσιακούς μας χορούς, τους οποίους και παρουσίασαν σε μια παράσταση, και 
ετοίμασαν ένα Powerpoint με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, εργάστηκαν πάνω 
σε παραδοσιακά μουσικά όργανα, βρήκαν πληροφορίες, φωτογραφίες, έπαιξαν με αυτά 
τα όργανα μέσα στην τάξη, δημιούργησαν μια βίντεο-παρουσίαση της χώρας μας, της 
πόλης μας, του σχολείου μας. Στο πλαίσιο της υποδοχής των ξένων αποστολών, 
παρουσίασαν, στο κλειστό θέατρο του Δήμου Συκεών, θεατρική παράσταση με θέμα: 
Θεσσαλονίκη-Ελλάδα-Ευρώπη. Στην παράσταση αυτή, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση 
των κοινών πολιτιστικών στοιχείων των συνεργαζόμενων χωρών, τονίστηκε το πνεύμα 
συναδέλφωσης των λαών της Ευρώπης και η συνεισφορά του ελληνικού πολιτισμού στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες, τόσο 
οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την 
πραγματοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.  
 
 

Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βίγλη,  Νίκη Καράγιωργα 
Η αξιοποίηση του Πολιτισμού σε Περιβάλλοντα Μάθησης Ενηλίκων 

 
Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Mezirow, 
θεμελιώνεται στην ανανοηματοδότηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των παραδοχών και 
των ήδη διαμορφωμένων απόψεων εκ μέρους των ενηλίκων, στον τομέα της διά βίου 
μάθησης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
με γνώμονα τρία βασικά στοιχεία: τον κριτικό στοχασμό, την ορθολογική συζήτηση και 
την εμπειρία. Άλλωστε, η εμπειρία ζωής των ενήλικων εκπαιδευομένων «πυροδοτεί» την 
εκκίνηση της πορείας που θα οδηγήσει στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Η έμφαση σ’ 
αυτή τη θέση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες κατανοούν τις εμπειρίες 
τους και διαμορφώνουν εν τέλει την προσωπικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, η 
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ενσωμάτωση του πολιτισμού στην παιδευτική διαδικασία καλλιεργεί την αισθητική 
εμπειρία, λειαίνει τις δημιουργικές δεξιότητες και διευρύνει την τάση για κριτικό 
(αυτο)στοχασμό. Ειδικότερα η επαφή με τις τέχνες-και μάλιστα τις εικαστικές-συμβάλλει 
στην ενίσχυση της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την 
εμπειρική πραγματικότητα υπό πρίσμα πολύπλευρο και δημιουργικό. Κατά συνέπεια, η 
αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση συντελεί στη διαμόρφωση 
ενός μοντέλου ολόπλευρης μάθησης που υποστηρίχθηκε από στοχαστές και 
παιδαγωγούς όπως οι Kant, Dewey, Freire και Gardner. Στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, μια τέτοια πρακτική αποτελεί ισχυρό «εργαλείο» στα χέρια των εκπαιδευτών, 
που οφείλουν να δημιουργούν εναύσματα για διάλογο και πολυδιάστατο 
προβληματισμό πέρα από στερεότυπα και συμβάσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
ενεργοποιηθούν ουσιαστικά με απώτερο σκοπό την, κατά το δυνατόν, ολιστική θεώρηση 
του γνωστικού αντικειμένου. Η παρούσα πρόταση αφορά την αξιοποίηση της μουσειακής 
εμπειρίας για τη δημιουργία κωδικοποιήσεων και απωκοδικοποιήσεων στους κόλπους 
μιας ομάδας ενήλικων εκπαιδευόμενων. Η αποδόμηση της γνώσης μέσω του πολιτισμού 
θα οδηγήσει σε αναδόμηση των επιμέρους μηνυμάτων, με κατάληξη μια γόνιμη και 
δημιουργική μάθηση στο πλαίσιο του πολιτιστικού μοντέλου επικοινωνίας. 
 
 

Φώτης Παντόπουλος,  Ιωάννα Χαλβαντζή, Γεώργιος Σταμούλης 
Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Σχολής Θετικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Διδακτική φιλοσοφία εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης 

 
Η τηλεκπαίδευση αποτελεί στην εποχή μας έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τρόπο 
εκπαίδευσης. Η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και η 
μεταφορά διαφορετικών τύπων πληροφοριών με τα διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
και εργαλεία εργασίας από απόσταση/τηλεργασίας βοηθούν στη μεγιστοποίηση του 
εκπαιδευτικού οφέλους, δεδομένου ότι επιτρέπουν την υπέρβαση του χώρου, του 
χρόνου και των παραδοσιακών μοντέλων διδασκαλίας. Παρατηρείται ότι συνέχεια 
αναπτύσσονται διάφορες πλατφόρμες σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι 
οποίες -είτε αποκλειστικά από απόσταση είτε συμπληρώνοντας ένα δια ζώσης 
εκπαιδευτικό μοντέλο- έχουν σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών, των 
φοιτητών και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου για μόρφωση ή και επιμόρφωση. Η παρούσα 
ανακοίνωση παρουσιάζει μια σειρά από τέτοια εργαλεία και προτείνει στον εκπαιδευτικό 
ένα μοντέλο διαχείρισης και ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον πλέον 
δημιουργικό τρόπο, όπως αυτός υπαγορεύεται από τη μακρόχρονη χρήση τους σε 
συνδυασμό με πλούσια διδακτική εμπειρία. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια ενός εικονικού 
μαθήματος/σεμιναρίου και με βάση ένα μικτό μοντέλο διδασκαλίας (δια ζώσης και από 
απόσταση) θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για τη διδακτική φιλοσοφία των 
παρακάτω:  
• Μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
• Μιας πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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•Μιας εφαρμογής/application επικοινωνίας-τηλεσυνεργασίας ομάδων για φορητές 
συσκευές και υπολογιστή. 
• Μιας εφαρμογής τηλεσυνεργασίας ομάδων για την παρακολούθηση και την οργάνωση 
εκπαιδευτικών έργων. 
Το έργο στο σύνολό του αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρόταση, καθώς 
συνδυάζει τη γνώση του προς διδασκαλία αντικειμένου και την μακροχρόνια διδακτική 
εμπειρία με τη χρήση εξελιγμένων ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης από 
απόσταση/τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας, προσφέροντας έτσι στους χρήστες 
(εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο) μια νέα δυναμική εμπειρία εκπαιδευτικής συνεργασίας  
μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 
 
 

Γιώτα Παπαδημητρίου 
Επαγγελματική εκπαίδευση γυναικών: Το Κυριακάτικο Σχολείο Εργατίδων στην 

Αλεξάνδρεια (1919-1965) 
 
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η ελληνική παροικία, η πολυπληθέστερη ξένη 
παροικία στην πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια της εποχής, ήκμαζε 
οικονομικά και κοινωνικά. Ωστόσο, οι Έλληνες αισθάνονταν ήδη τις πρώτες ανησυχίες για 
το μέλλον τους στην Αίγυπτο. Προκειμένου να υπερασπιστούν τη θέση τους, 
αναζητούσαν τρόπους για να ενισχύσουν την παροικιακή συνοχή. Η εκπαίδευση των 
κατώτερων στρωμάτων κρινόταν αναγκαία, ώστε να εξασφαλιστεί η αφοσίωσή τους στην 
ελληνική εθνική ομάδα μέσα από την εσωτερίκευση αισθημάτων εθνικής αλληλεγγύης 
και αφοσίωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το 1919, ιδρύθηκε το Κυριακάτικο Σχολείο Εργατίδων 
από τον Εθνικό Σύνδεσμο Ελληνίδων Αιγύπτου, ένα Σύνδεσμο όπου προήδρευε η 
Αγγελική Παναγιωτάτου μια πρωτοπόρος προσωπικότητα, η πρώτη γυναίκα που φοίτησε 
και αποφοίτησε από την Ιατρική Αθηνών, μετά από μεγάλο και επίμονο αγώνα ενάντια 
στη  γραφειοκρατία και τη συντηρητική νοοτροπία της εποχής. Στην ανακοίνωσή μας –
προϊόν έρευνας σε αδημοσίευτο σχετικό αρχειακό υλικό από το αιγυπτιώτικο αρχείο στο 
Ε.Λ.Ι.Α.– εστιάζουμε σε αυτό το ιδιότυπο σχολείο, το Κυριακάτικο Σχολείο Εργατίδων 
(λειτουργία, πρόγραμμα, πορεία στον χρόνο…), ένα σχολείο που απευθυνόταν στις 
βιοπαλαίστριες της ελληνικής παροικίας με στόχο αφενός να τους παρέχει μόρφωση 
χρήσιμη και επαγγελματικά εφόδια, ώστε να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση, και 
αφετέρου να συμβάλει στην εδραίωση/ενίσχυση της εθνικής ταυτότητάς τους. 
 
 

Σοφία Παπαδημητρίου 
1977-2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 

 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη 
της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα 
τελευταία 40 χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας το 1981 στο 
Υπουργείο Παιδείας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή 
και διάθεση τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες. Οι παραγωγές της αποτελούν μια 
σύγχρονη, εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση και απευθύνονται σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Η ανάπτυξη και διείσδυση των νέων 
τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το σχολείο δεν 
καταναλώνει απλώς, αλλά δημιουργεί περιεχόμενο, κινητοποίησε την Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση, ώστε να συναντήσει τη νέα ψηφιακή γενιά, στους δικούς της χώρους 
και να γίνει μέρος της κοινότητάς της. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνει στην 
ψηφιακή εποχή και συνδέεται με τη στρατηγική του Υπουργείου για την ψηφιακή 
εκπαίδευση. Στόχος είναι η επικοινωνία με το νεανικό κοινό μεταβαίνοντας από τα 
παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή, όπου ο καθένας γίνεται Μέσο. 
Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με τον μαθητή δημιουργό, 
ερευνητή, πολίτη του κόσμου και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής 
παιδείας, δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να δημιουργήσει ψηφιακά 
έργα μέσα από διαγωνισμούς, καμπάνιες και συνεργασίες. Η Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς, όχι μόνο διαφυλάσσοντας με 
συνέπεια σημαντικότατα τεκμήρια της εκπαιδευτικής τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά και 
προβάλλοντάς τα, μέσα από εξελιγμένες μορφές διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου. 
Στηρίζει μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε αυθεντικά 
περιβάλλοντα μάθησης, που μπορούν να εμπνεύσουν και να προσφέρουν συνθήκες 
συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 
 
 

Παναγούλα Παπαδημητροπούλου, Θεόδωρος Μπαρής, Ακριβή Αδαμοπούλου 
Διδακτική παρέμβαση για την αποδοχή της διαφορετικότητας διαμέσου της αξιοποίησης 

της τέχνης 
 
Η αξιοποίηση των έργων τέχνης στην μαθησιακή διαδικασία αποτελεί μία πολύτιμη 
διδακτική προσέγγιση, η οποία πραγματώνει πολλαπλούς στόχους, όπως την καλλιέργεια 
της αισθητικής εμπειρίας, την ανάπτυξη ολιστικής κριτικής και δημιουργικής σκέψης  
διαμέσου της βιωματικής εμπειρίας, την καλλιέργεια της φαντασίας, την προαγωγή της 
αυτογνωσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και την οικοδόμηση νέων 
αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση σκεπτόμενων και 
ενεργών πολιτών. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση, η οποία είχε ως στόχο την καλλιέργεια του 
σεβασμού στη διαφορετικότητα, την άρση των στερεοτύπων και την εξάλειψη 
φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Τα έργα τέχνης που αξιοποιήθηκαν ήταν τρεις 
πίνακες ζωγραφικής, ένα απόσπασμα από κινηματογραφική ταινία, ένα μουσικό κομμάτι 
και ένα ποίημα. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε 18 παιδιά, είχε διάρκεια τέσσερις ώρες 
και στηρίχθηκε στην μέθοδο της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη, η 
οποία περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια και προϋποθέτει την εμπλοκή και την ενεργό 
συμμετοχή των συμμετεχόντων. Η επεξεργασία των έργων τέχνης σε σχέση με τα κριτικά 
ερωτήματα και η αποτίμηση της εξέλιξης της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας των 
παιδιών να προσεγγίσουν το υπό μελέτη θέμα πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας την 
τεχνική visiblethinking. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης κατέδειξαν ότι οι μαθητές 
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μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέφραζαν ιδέες σχετικά με το υπό μελέτη 
θέμα οι οποίες διαπνέονταν από διάθεση κριτικής διερεύνησης στερεοτυπικών 
παραδοχών ενώ διαφαινόταν και η πρόθεση δράσης με στόχο την αλλαγή. 
 

Ιορδάνης Παπαδόπουλος 
Δημοκρατική Ηγεσία και Αυτονομία Σχολικής Μονάδας για την Προαγωγή ενός 
Παιδαγωγικού Μοντέλου με Αιχμές την Κριτική Σκέψη, την Ηθική Αγωγή και τη 

Δημιουργικότητα 
 
Αν ο στόχος μας είναι το να παρέχουμε συγχρόνως εκπαίδευση και αγωγή, 
προσαρμοσμένες στον 21ο αιώνα, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε σε σημαντικό 
βαθμό τις αποσπασματικές παιδαγωγικές θεωρήσεις και πρακτικές που επικρατούν στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και να επιχειρήσουμε να συγκροτήσουμε ένα 
ολιστικό μοντέλο στη βάση των αποκαλούμενων 6Cs (criticalthinking, communication, 
collaboration, creativity, citizenship, charactereducation).Για την υλοποίηση ενός τέτοιου 
παιδαγωγικού μοντέλου είναι αναγκαία η υπέρβαση παγιωμένων νοοτροπιών και η 
αλλαγή του προτύπου διοίκησης-ηγεσίας που ακολουθείται. Η ηγεσία σε ένα σχολείο 
που οραματίζεται την πορεία του στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας, αλλά ένα εγχείρημα που αναλαμβάνουν  από κοινού η 
διευθυντική ομάδα, οι καθηγητές, οι μαθητές, οι γονείς και η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε 
να αναλαμβάνουν όλοι τη συν-ευθύνη για τη διαρκή ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών 
και τη διαμόρφωσή τους ως ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και αυριανών πολιτών. Σε 
μια τέτοια προοπτική η δημοκρατική ηγεσία και η παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής 
μονάδας γίνονται η μία προϋπόθεση της άλλης. Στην εισήγησή μας γίνεται μια σύντομη 
αναδρομή σε εκπαιδευτικές καινοτομίες που επιχειρήθηκαν στο Κολλέγιο Ψυχικού και 
βασίσθηκαν στις αρχές της δημοκρατικής ηγεσίας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 
Αφού αναδειχθούν, ακολούθως, η σημασία της αυθεντικής-κριτικής σκέψης και μάθησης 
και προσδιορισθεί η έννοια ενός ολιστικού μοντέλου εκπαίδευσης, θα παρουσιασθεί η 
bottom-up πρωτοβουλία που ανέλαβε ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου για τη 
συγκρότηση και εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου, με αιχμές την προαγωγή της κριτικής 
σκέψης, την ηθική αγωγή και τη δημιουργικότητα. 
 
 

Μαρία Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Στραγαλινός 
Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 
Η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας κατέχει τις δύο τελευταίες δεκαετίες πολύ 
σημαντική θέση στις νεότερες θεωρίες και μελέτες για την ηγεσία. Τα ευρήματα των 
ερευνών έχουν επισημάνει με συστηματικό τρόπο τις θετικές επιδράσεις του μοντέλου 
της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα, καθώς 
και τη σημαντικότητα του μοντέλου στη διαχείριση αλλαγών του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τα 
χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας στις αντιλήψεις των Ελλήνων 
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εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα εξετάζει τη σημαντικότητα των 
χαρακτηριστικών της μετασχηματιστικής ηγεσίας για τον ρόλο του διευθυντή αλλά και 
τον βαθμό αναγνώρισής τους στον  διευθυντή δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Με την παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης του 
ενδιαφέροντος για το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, ειδικότερα σε ότι αφορά τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, με τη 
συνακόλουθη επίδρασή του στην εργασία των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση στα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Για τη μελέτη του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο του KenLeithwood, το οποίο εξετάζει 4 παράγοντες του 
μετασχηματιστικού μοντέλου μέσα από την κατηγοριοποίηση 20 μεταβλητών. Οι 
τέσσερις παράγοντες που ελέγχονται στο δείγμα της έρευνας είναι: α) ο καθορισμός 
κατεύθυνσης β) η ανάπτυξη προσωπικού γ) η αναδόμηση του οργανισμού και δ) η 
βελτίωση του διδακτικού έργου. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν πολύ σημαντικά τα χαρακτηριστικά της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας για τον ρόλο του διευθυντή. Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως 
τα αναγνωρίζουν σε μικρότερο βαθμό στους διευθυντές των σχολείων τους. Οι 
συσχετίσεις δείχνουν στατιστικά σημαντική απόκλιση μεταξύ των χαρακτηριστικών που 
αναγνωρίζουν στον διευθυντή τους και αυτών που συνθέτουν το μοντέλο ενός 
μετασχηματιστικού ηγέτη. Προτάσεις για περιθώρια βελτίωσης των μετασχηματιστικών 
ηγετικών πρακτικών των διευθυντών μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
 
 

Ταξιαρχούλα Παπαϊωάννου, Γεωργία Νότου 
Η βιωματική εκπαίδευση ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία για την απόκτηση 

γνώσης, την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και ταυτόχρονα την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα 

 
Οι στόχοι στους οποίους κυρίως επικεντρωθήκαμε είναι τα παιδιά: 
• να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση 
• τον αυτοσεβασμό 
• την υπευθυνότητα 
• τον σεβασμό στη διαφορετικότητα 
• καθώς και τις ικανότητες της επίλυσης προβλημάτων 
• και της κριτικής σκέψης  
Πώς το επιτυγχάναμε αυτό: 
 Μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες  αυξάνουν σε δυσκολία. Αναζητήσαμε πρωτοποριακές 
δράσεις που στόχο είχαν τη γνώση(είδαμε, αγγίξαμε, μυρίσαμε, γευτήκαμε και μάθαμε 
την εξέλιξη τους). 
• Συνεχίσαμε με τις βιωματικές δράσεις με θέμα:  
1.Αρχικά επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσω βιωματικών 
δράσεων με θέμα τα ζώα. Ήρθαν στο σχολείο μας οι σκύλοι θεραπείας (SAPTHELLAS) 
μάθαμε να τους πλησιάζουμε σωστά, τους αγγίξαμε και διώξαμε το φόβο. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στην 
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καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών προάγοντας την ηθικότητα, 
τη συμπόνια, τη φροντίδα και την αγάπη για τα ζώα. Στην επίτευξη αυτού του στόχου, 
κλειδί αποτελεί η λέξη ενσυναίσθηση 
2. Με ένα άλλο σημαντικό θέμα που ασχοληθήκαμε ήταν η αναπηρία .(όταν λέμε ότι ένα 
άτομο έχει κάποια αναπηρία εννοούμε ότι δυσκολεύεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο 
όπως παραδείγματος χάριν να περπατήσει, να δει, να μιλήσει, να καταλαβαίνει κάποιες 
έννοιες κ.ά. ). Στόχος μας: 
• Να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στους ανθρώπους με 
ειδικές ανάγκες και ικανότητες. 
«Διαφορετικότητα και αναπηρία». Μια βιωματική προσέγγιση 
• Στηριχθήκαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σεβασμό αυτών των 
ανθρώπων αποτελεί η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και η αποδοχή της 
διαφορετικότητάς τους. - -την αναπηρία-διαφορετικότητα και συλλογή πλαστικών 
καπακιών -       
3.-Γνωρίσαμε την γειτονιά μας-οργανώσαμε μια εκδρομή στο μοναστήρι –βουνό. 
4. Μιλήσαμε για την δικιά μας περιοχή τον Βύρωνα που είναι συνδεδεμένος με την 
προσφυγιά. Φτιάξαμε ταμπλό, διηγηθήκαμε την ιστορία του τόπου μας, ανακατέψαμε 
παλιές φωτογραφίες Eλλήνων με τωρινές προσφύγων, βρήκαμε ομοιότητες και στο τέλος 
αποφασίζαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα για να τους προσφέρουμε. 
 
 

Ελευθερία Παπαστεφανάκη 
Το ανθρωπιστικό ιδανικό στη σοσιαλιστική μεταρρυθμιστική σκέψη 

 
Στο θεωρητικό σχήμα του ανθρωπισμού, η αριστερά θα εντάξει τις παιδαγωγικές της 
αντιλήψεις, καθώς θεωρεί ότι το ανθρωπιστικό ιδανικό μπορεί να το εκπροσωπήσει 
μονάχα το σχολείο εργασίας στη σοσιαλιστική του εκδοχή, δηλαδή το σχολείο της 
πολυτεχνικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα υποστηρίξει την Ενιαία 
Συγκεντρωτική Διδασκαλία. Η εργασία αυτή, η οποία πραγματοποιείται κατά ομάδες, θα 
βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει κοινωνικά συναισθήματα, όπως αυτό της φιλίας, της 
αλληλεγγύης κτλ. Με τον τρόπο αυτό, η εκπαίδευση συνδέεται με την εργασία, στοιχείο 
που αποτελεί και την ουσία της πολυτεχνικής μόρφωσης. Οι αριστεροί μεταρρυθμιστές 
παιδαγωγοί θα περιγράψουν τον ανθρωπισμό προσδίδοντάς του τρία βασικά 
χαρακτηριστικά: α) την αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, β) την ελευθερία του 
ατόμου, η οποία εξασφαλίζει και την αξιοπρέπειά του, γ) την παραδοχή ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ευτυχία. Ασκώντας κριτική στο περιεχόμενο της παιδείας 
του ελληνικού κράτους σημειώνουν ότι αυτό απογύμνωσε το παιδί από την κοινωνία και 
τους ανθρώπους. Αντίθετα, η γνήσια ανθρωπιστική παιδεία στοχεύει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του ατόμου. Σε αυτό το σημείο, συμπίπτει και ο ατομικισμός με το σοσιαλισμό 
και μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η 
ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου μπορεί να προκύψει μόνο με το συνδυασμό της 
επιστημονικά οργανωμένης εργασίας με τη γενική μόρφωση. Ο πολυτεχνισμός 
υπερβαίνοντας την πίστη στο παλιό σχήμα της καλλιέργειας του ανθρωπισμού μέσα από 
τη μελέτη και τη φιλολογική επεξεργασία των αρχαίων ελληνικών και λατινικών, 
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επιδιώκει τη θεμελίωσή του πάνω στο έδαφος της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Για 
τους Έλληνες αριστερούς μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς, τα παραπάνω σημαίνουν την 
πραγμάτωση των ιδανικών του δημοτικισμού και την ανατροφοδότηση του 
ανθρωπιστικού ιδανικού από δύο νέες πηγές: τις μεταφράσεις των αρχαίων κλασικών, οι 
οποίες πρέπει να εισαχθούν στην εκπαίδευση και τη μελέτη των σύγχρονων 
επιτευγμάτων του πολιτισμού και κυρίως των κατακτήσεων της ΕΣΣΔ. 
 
 

Παντελία Πατάπη, Μαρία Κουτή, Αγγελική Πατάπη 
H  παραδοσιακή στολή της Σαλαμίνας. Ένα πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής για το 

Νηπιαγωγείο 
 
Τα παιδιά στην εποχή μας έχουν εύκολη πρόσβαση σε ποικίλες μορφές τέχνης, μα δεν 
έχουν πάντα τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική παρουσίαση της 
πραγματικότητας. Οι σχολικές δομές καλούνται να τα εισάγουν στις πρώτες μορφές 
ανάγνωσης, ανάλυσης και επεξήγησης προϊόντων πολιτισμικής δράσης μέσα από τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη μελέτη εικαστικών δημιουργιών σχεδιάζοντας και 
εκπονώντας κατάλληλα για την ηλικία τους παιδαγωγικά προγράμματα. Στην παρούσα 
προφορική ανακοίνωση, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο καινοτόμο πρόγραμμα 
Μουσειακής Αγωγής για το νηπιαγωγείο, το οποίο βοηθά τα παιδιά να προσεγγίσουν την 
παραδοσιακή νυφική φορεσιά του τόπου τους, της Σαλαμίνας, με στόχο την τόνωση της 
επαφής τους με την τοπική λαϊκή τους πολιτισμική παράδοση. Το μουσειοπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα στηρίζεται στη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner, 
σύμφωνα με την οποία δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη γνώση με 
διαφορετικούς τρόπους. Στόχος είναι η ανάδειξη της προσωπικής μοναδικότητας κάθε 
μαθητή-παιδιού μέσα από τους οκτώ τύπους νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, 
χωροταξική, μουσική, σωματοκινητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και 
συναισθηματική). Το πρόγραμμα διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις διεξαγωγής 
(δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο μουσείο, δράσεις κατά την επίσκεψη στο 
μουσείο, μετά την επίσκεψη στο μουσείο και αξιολόγησή του). Μέσω αυτού δίνονται στα 
νήπια οι ευκαιρίες για να αναπτυχθούν πολύπλευρα οι ιδιαίτερες ικανότητές τους σε 
διάφορους τομείς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον βαθμό ωρίμανσής τους και τις 
ιδιαίτερες κλίσεις-ενδιαφέροντά τους. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε 
συνεργασία νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου και να 
χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό εργαλείο και παιδαγωγικό μέσο διευκόλυνσης των 
νηπίων κατά την ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο. 
 
 
 

Μαρία Πατέρα 
Διαγνωστική αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών, στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης: η οπτική των παιδιών και των γονιών 
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Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτυγχάνουν καθημερινά, στερούνται έγκαιρης 
ανίχνευσης των Μαθησιακών τους Δυσκολιών ή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 
στήριξης. Πολλοί από αυτούς προχωρούν αποτυγχάνοντας στο σχολικό σύστημα χωρίς 
καν να γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ άλλοι αγωνίζονται να 
αξιοποιήσουν ό,τι προσφέρεται θεσμικά για την υποστήριξή τους. Οι μαθητές αυτοί 
συχνά απογοητεύονται, περιθωριοποιούνται, τα παρατούν. Σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να παρουσιάσει τη χρονικά καθυστερημένη διαγνωστική αξιολόγηση 
μαθησιακών δυσκολιών  σε παιδιά που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  να 
διερευνήσει την αιτία της συγκεκριμένης  ολιγωρίας, να παρουσιάσει τις απόψεις των 
παιδιών και των γονέων τους και να εκτιμήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής  
παρέμβασης σε αυτά . 
 
 

Παναγιώτα Πελεκάνου 
Eκφάνσεις πολιτισμού στη σχολική καθημερινότητα–Το παράδειγμα ενός ολιγοθέσιου 

σχολείου 
 
Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν οι δράσεις πολιτισμού στη μικρή σχολική μονάδα 
του 3/θ Δ.Σ.Καλαβαρδών-Ρόδου στην οποία και υπηρετώ ως εκπαιδευτικός. Ως προς τις 
δράσεις του σχολείου, η θητεία μου ως προϊσταμένη-πέρα από τα διδακτικά μου 
καθήκοντα- τα τελευταία 6 χρόνια μου επέτρεψε να θέσω κάποιες βάσεις στη λειτουργία 
του σχολείου που αφορούν στην πολιτιστική καλλιέργεια, ενημέρωση και εξέλιξη των 
παιδιών μας μέσα από επισκέψεις, σεμινάρια και ποικίλες δράσεις που έχουν ως 
προαπαιτούμενο τη δημιουργική εμπλοκή ων παιδιών σε αυτές. Οι δράσεις αυτές 
διαχέονται στη σχολική καθημερινότητα, έχουν ή όχι σύνδεση με τα αναλυτικά 
προγράμματα και αφορούν όλα τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και οι ανά τάξεις δράσεις, 
προγράμματα, που αποφασίζουν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Όταν τα 
παιδιά συμμετέχουν, δημιουργούν και εκπαιδεύονται με έναν τρόπο εναλλακτικό που 
διώχνει την πλήξη, δίνει ερεθίσματα, καλλιεργεί πολλαπλά όλες τις μορφές νοημοσύνης 
και τα παιδιά μαθαίνουν να ενδιαφέρονται. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες δράσεις 
του σχολείου μας την περίοδο 2011-2017. Στην ιστοσελίδα μας 
http://blogs.sch.gr/dimkalavar/ μπορείτε να ενημερωθείτε συνολικά. 
 
 

Ανδρέας Πεπές, Χρήστος Ψάλτης 
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Kριτική των μοντέλων διαχείρισης του πολιτισμικού 

πλουραλισμού στην εκπαίδευση 
 
Το τελευταίο διάστημα η πολυπολιτισμικότητα εισέβαλε στην καθημερινή μας ζωή και 
άσκησε μεγάλη επίδραση στην κοινωνία μας, ως άμεση απόρροια της γενικευμένης 
αλληλεπίδρασης και των μετακινήσεων των ανθρώπων. Η συνύπαρξη σε μια κοινωνία 
ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία 
είναι μια «τέχνη», η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη εποχή. 

http://blogs.sch.gr/dimkalavar/
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Πρόκειται για μια εποχή, η οποία αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες 
ατόμων, που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να 
αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης. Παρόλα αυτά ο κοινωνικός ιστός 
«υφαίνεται» από άτομα πολύ διαφορετικά γλωσσικά μεταξύ τους. Ένας ολοένα και 
αυξανόμενος αριθμός νέων παιδιών σε σχολεία όλου του κόσμου αποτελούνται από 
ποικίλα φυλετικά, εθνικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Οι συνθήκες πολυπολιτισμικότητας 
που διαμορφώθηκαν στις κλασικές χώρες υποδοχής μεταναστών, προκάλεσαν μια σειρά 
προβλημάτων στις διάφορες μειονοτικές ομάδες. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που 
συντελέστηκαν κατά τον εικοστό αιώνα το κράτος, ουσιαστικά, υπονομεύεται από την 
παγκοσμιοποίηση στο εξωτερικό του και από την πολυπλοκότητα μιας κοινωνίας που 
μεταβάλλεται στο εσωτερικό του Έτσι, αναδύθηκαν ποικίλα προβλήματα, όπως 
προβλήματα γλωσσικής φύσεως, κοινωνικής αποδοχής και προβλήματα περί 
ενσωμάτωσης στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα δεν έτυχαν 
ενιαίας και οικουμενικής αντιμετώπισης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
μετατοπίσεις στις βασικές θεωρητικές υποθέσεις, στις οποίες στηρίζονται οι στόχοι των 
παιδαγωγικών προγραμμάτων που υιοθετήθηκαν από τις διάφορες χώρες υποδοχής 
μεταναστών. Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία συζητούνται πέντε μοντέλα 
διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού στην εκπαίδευση (το αφομοιωτικό μοντέλο, 
το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό 
μοντέλο,), εκ των οποίων τα δύο είναι μονοπολιτισμικά και τα τρία πολυπολιτισμικά 
προσανατολισμένα. Τα μοντέλα αυτά σχετίζονται άμεσα και με μια γενικότερη αντίληψη 
της συγκεκριμένης κοινωνίας και πολιτείας για την ένταξη των μειονοτικών πληθυσμών 
σε αυτήν. 
 
 

Φώτιος Πετρόπουλος 
Η λειτουργία της παιδαγωγικής σχέσης, προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας του 

παιδαγωγικού ενεργήματος 
 
Η καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία δείχνει πως υπάρχει απουσία σχέσης ανάμεσα στον 
μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το μορφωτικό αγαθό. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης, εκδηλώνεται η μη ικανοποίηση του μαθητή από την κοινωνική ζωή του 
σχολείου. Ο μαθητής, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του, δεν έρχεται σε καμία, συνήθως, 
προσωπική σχέση, ούτε με τη μάθηση ούτε με τον παιδαγωγό του, ούτε, μέσα από τις 
δύο αυτές σχέσεις, με τον εαυτό του, και αυτό είναι και το χειρότερο. Η ποιότητα των 
σχέσεων στο σχολείο είναι εκείνη που κρίνει τελικά και τον παιδαγωγικό ή 
αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα τους. Σε έρευνά μας (2015) που πραγματοποιήθηκε σε 50 
Γενικά Λύκεια της χώρας, σε δείγμα 2500 μαθητών, στην προσπάθειά μας να ακούσουμε 
την άποψη των ίδιων των έφηβων μαθητών, μετρήσαμε την απαρέσκεια ή την 
ικανοποίησή τους από το σχολείο. Ο βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η συστηματική 
μελέτη, καταγραφή, ανάλυση των ενδοσχολικών παραγόντων και η διερεύνηση της 
πιθανής  σχέσης και επίδρασης αυτών στη δημιουργία  απαρέσκειας των μαθητών για το 
σχολείο. Η έρευνα κατέδειξε: Ανακαλύφθηκε η ύπαρξη σημαντικής στατιστικά σχέσης 
μεταξύ των ενδοσχολικών παραγόντων και της απαρέσκειας στη συμπεριφορά των 
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μαθητών. Οι μαθητές σε ένα μεγάλο αριθμό, επισημαίνουν ότι σημαντικοί ενδοσχολικοί 
παράγοντες δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους.  Ο βαθμός ικανοποίησης από το σχολείο συνδέεται με τις αντιλήψεις που έχουν οι 
μαθητές για τη σχέση τους με τους συμμαθητές και καθηγητές τους και εν γένει με το 
κλίμα και την «παιδαγωγική ατμόσφαιρα» στο σχολείο τους. Ο βαθμός ικανοποίησης 
φαίνεται να έχει θετική επίδραση όχι μόνο στις επιδόσεις τους στο σχολείο αλλά και στην 
αυτοεκτίμηση, την ψυχική υγεία και την ικανοποίησή τους από τη ζωή. 
 
 

Νικόλαος Πολύζος 
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μουσεία και συλλογές και η παρουσία τους στο διαδίκτυο: 

Μία περιήγηση μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
 
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος που αξιοποιείται 
το διαδίκτυο για την παρουσίαση των μουσείων και συγκεκριμένα εκείνων που με τα 
εκθέματά τους καλύπτουν την ιστορική ενότητα των βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
χρόνων. Στην εισαγωγή γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της 
έννοιας του μουσείου και αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι σχετικοί με τη μουσειακή 
εκπαίδευση όροι. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στο 
κύριο μέρος της εισήγησης διερευνάται ο τρόπος που αξιοποιείται το διαδίκτυο για την 
παρουσίαση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μουσείων και συλλογών. Ως πεδίο της 
έρευνας χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Με μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου και με κριτήρια πέντε 
βασικούς άξονες που το ίδιο το υλικό προσφέρει, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και 
διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής παρουσίασης των 
μουσείων. 
 
 

Κρύστα Ρακαλλίδου 
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές (στην Προσχολική Εκπαίδευση) 

 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Χωρικός και γεωμετρικός συλλογισμός. 
Δημιουργία και Έκφραση (Τέχνες), Εικαστικά, ΤΠΕ. Το σενάριο είναι συμβατό με το ΝΣ 
γιατί διέπεται από την αρχή της δημιουργικότητας. Τα παιδιά προβληματίζονται, 
ερευνούν, σκέφτονται κριτικά, αποφασίζουν, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και 
αξιολογούν το αποτέλεσμα. Βασίζεται στη συνεργατική δράση και είναι διεπιστημονικό. 
Κινητοποιεί το σώμα με βιωματικές δραστηριότητες, τον νου με εμπράγματες και 
αναπαραστατικές, αλλά και την ψυχή ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών και 
δίνοντας νόημα στη διδακτική διαδικασία με δράσεις μέσα από την καθημερινή τους 
πρακτική και τις προηγούμενες γνώσεις. Τέλος, καλλιεργεί την υπευθυνότητα, τη 
συλλογική σκέψη και συντελεί στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. 
Σκοπός: Να κατανοήσουν γεωμετρικές και χωρικές έννοιες-Επικάλυψη σχημάτων. Στόχοι: 
Μαθηματικά:  
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-Να αναπτύξουν οπτικοποιημένη και γεωμετρική σκέψη.  
-Να προβληματίζονται, να διερευνούν,να διατυπώνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε 
συμπεράσματα (Μάστορες που θα δημιουργήσουν σχέδιο πλακιδίων). 
-Να επιλύουν προβλήματα από την καθημερινή τους ζωή με βάση γνώσεις που έχουν ήδη 
κατακτήσει (Επίστρωση αυλής-Γνώση σχημάτων). 
-Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά (Λέξεις μερών, 
ιδιοτήτων και σχέσεων των σχημάτων). 
Δημιουργία και έκφραση, Εικαστικά: 
-Να γνωρίσουν μεγάλους ζωγράφους και τεχνικές (Πολ Κλέε-Κυβισμός). 
-Να παρατηρούν, να κάνουν προσεκτικές εκτιμήσεις και να κατανοούν έννοιες μέσω της 
δημιουργικής σκέψης (Παρατήρηση πίνακα, εντοπισμός σχημάτων, Ανάλυση-σύνθεση 
κυβιστικού πίνακα). 
- Να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να φτιάχνουν κολλάζ 
 (Δημιουργία κολλάζ «σχηματοχώρας»). 
Τ.Π.Ε.  
-Να αναπτύξουν αναπαραστατική σκέψη και μεταγνωστικές ικανότητες. 
-Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό και δραστηριότητες (GCompris-Τάνγραμ). 
-Να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. 
Συνεργατικοί στόχοι-Κοινωνική ανάπτυξη  
-Να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα σε ομάδες μέσω θετικής 
αλληλεξάρτησης. 
-Να ακούν τους άλλους και να μιλούν χαμηλόφωνα. 
-Να μη φεύγουν αν δεν τελειώσει το κοινό έργο. 
Λογισμικά: Jigsaw Puzzles, GCompris, Γεωπίνακες. 
 
 

Γεράσιμος Ρεντίφης 
Οι δυσκολίες συγγραφής εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance Education), ως μέθοδος διδασκαλίας και 
μάθησης, αναφέρεται σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών που 
αναφέρονται στο εκπαιδευτικό υλικό, τις διδακτικές μεθόδους, την επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευομένων. Αναπόσπαστο μέλος αυτού του δομημένου συνόλου συνιστούν και οι 
γραπτές εργασίες, αφού δια αυτών οι εκπαιδευόμενοι κατακτούν τη γνώση και 
μαθαίνουν δημιουργώντας. Στην παρούσα ανακοίνωση, θα εξετάσουμε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κατά τη συγγραφή των γραπτών τους εργασιών. Αρχικά, θα 
αιτιολογήσουμε τη σπουδαιότητα της διερεύνησης των δυσκολιών αυτών και θα 
επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο είδος αυτών των δυσκολιών εστιάζοντας 
παράλληλα το ενδιαφέρον μας και στους τρόπους άρσης αυτών. Στη συνέχεια, θα 
παρουσιάσουμε αναλυτικά πέντε εμπειρικές έρευνες, που αφορούν στη διάσταση των 
δυσκολιών συγγραφής γραπτών εργασιών και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια 
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δημιουργική σύνθεση των ευρημάτων τους με παράλληλη διατύπωση προτάσεων για 
περαιτέρω διερεύνηση. 
 
 

Βασιλική Ρώιμπα, Αργεντίνη Νομικού 
Αποτελεσματικότητα δράσης Συλλόγου Διδασκόντων και επικοινωνία της σχολικής 

μονάδας 
 
Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, σε μια προσπάθεια σύγκλισης προς την κοινή 
εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί, παρά τις 
αντίξοες οικονομικές συνθήκες, μεταρρυθμίσεις που προσανατολίζονται προς τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς των οργανωσιακών δομών και των διαδικασιών της 
εκπαίδευσης. Η αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου ανά σχολική μονάδα 
αποτελεί την πρωταρχική δράση, η οποία πρωτίστως θα επιχειρηθεί με την 
αυτοαξιολόγηση. Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την υλοποίησή της είναι η παροχή 
ανάλογου βαθμού αυτοτέλειας στη σχολική μονάδα και η ανάληψη πρωτοβουλίας και 
ευθύνης από το συλλογικό διοικητικό όργανο, τον Σύλλογο Διδασκόντων. Τα μέλη του θα 
κληθούν να θέτουν τους στόχους, να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο που θα 
παράγουν, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό και διοικητικό τους ρόλο και να λογοδοτούν για 
τα επιτεύγματα που κατορθώνουν. Αντικείμενο της παρούσας προσέγγισης είναι ο 
προσδιορισμός πλαισίου επικοινωνίας, ως βασικού πυλώνα της απαιτούμενης 
συνέργειας για την επίτευξη των κοινών στόχων, τόσο μεταξύ των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων όσο και της σχολικής μονάδας με τους κοινωνικούς εταίρους της.  
 
 

Κατερίνα Σαλταούρα, Μαρία Κλαδάκη 
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσα από τη χρήση τεχνικών της Δραματικής 

Τέχνης στην εκπαίδευση 
 
Σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου 
αναπαραγωγής γνώσεων της θεσμοθετημένης γενικής εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό 
μοντέλο που να προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι τέχνες υποστηρίζεται πως μπορούν να 
συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ενέχουν από τη φύση τους τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία, ενώ παράλληλα προσφέρουν βιωματική 
προσέγγιση της νέας γνώσης, αποτελώντας, με τον τρόπο αυτό, ένα θεμελιώδες μέσο 
εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση έρευνας στην Ε΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου. Στη διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκαν βιωματικές τεχνικές και 
τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην εκπαίδευση (Theatrein Education). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν σαφή πρόοδο και βελτίωση όχι μόνο στο 
γνωστικό επίπεδο των παιδιών αλλά και στο κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο των 
μαθητών/τριών. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι πολλαπλές σχέσεις Επιστήμης και Τέχνης 
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας. 
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Αναστασία Σανίκα 

Τα εργαλεία του θεάτρου στην πορεία προς την ενηλικίωση και τη συνειδητοποίηση των 
εφήβων: Δύο παραστάσεις 

 
Πρόκειται για την παρουσίαση των δύο θεατρικών δουλειών που έκανα με τους μαθητές 
μου στο 15ο Λύκειο Κυψέλης, τα δύο τελευταία χρόνια, και η οποία έχει ως στόχο να 
μοιραστώ με τους συμμετέχοντες την εμπειρία μου για το πώς τα θεατρικά εργαλεία 
έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν τους εφήβους μαθητές στην πορεία τους προς την 
ενηλικίωση, σε μια περίοδο της ζωής τους ευαίσθητη, κατά την οποία είναι εξαιρετικά 
σημαντική η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η δημιουργία του ενεργού και σκεπτόμενου 
πολίτη. Αποφάσισα να συνδέσω δύο σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά 
και την Ευρώπη, με τη θεατρική διαδικασία, τις θεατρικές πρόβες και τις θεατρικές 
παραστάσεις σε μεγάλους θεατρικούς χώρους, με σκοπό τη συνειδητοποίηση και 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πολιτικά και κοινωνικά για τα οποία σύντομα 
θα κληθούν να πάρουν θέση και αποφάσεις. Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, 
ασχοληθήκαμε με το σοβαρότατο θέμα της προσφυγικής κρίσης, δουλεύοντας τις 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη και ονομάσαμε την παράστασή μας «Γυναίκες της 
Προσφυγιάς». Μέρος της προετοιμασίας και των προβών ήταν η επίσκεψη σε Κέντρο 
φιλοξενίας προσφύγων. Κλείσαμε τις παραστάσεις μας στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, δουλεύουμε το πρόβλημα της ανόδου 
ακροδεξιών απόψεων και ιδεολογιών στην Ευρώπη, με σκηνές από έργα του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ και η παράστασή μας έχει τίτλο «Η μήτρα που τους γέννησε μπορεί ξανά να 
πιάσει». Οι παραστάσεις μας θα γίνουν 2-3-4/5/2017 στο θέατρο «Τριανόν». Η 
διαδικασία τόσο των προβών όσο και των παραστάσεων οδήγησε σε κάποια πολύτιμα 
συμπεράσματα ως προς τη χρησιμότητα του προγράμματος: 1) Διερεύνηση των 
εκφραστικών μέσων των παιδιών. 2) Εξωτερίκευση μιας εσωτερικότητας συχνά δύσκολης 
να κοινωνικοποιηθεί. 3) Ενδυνάμωση του αισθήματος του «μαζί». 4) Βιωματική 
συνειδητοποίηση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. 5) Ενδυνάμωση του «εγώ» και των 
δεξιοτήτων, μέσα από την «έκθεση» σε μεγάλα θέατρα με πολυάριθμο κοινό. 
 
 

Ελένη Σαρρή-Στρατίκη 
“Burnout”: Η«νόσος» που προσβάλλει και τους Έλληνεςεκπαιδευτικούς 

 
Σκοπός της βιβλιογραφικής μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων επαγγελματικής 
εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις 
στον χώρο της σχολικής μονάδας. Η βιβλιογραφική αυτή μελέτη-έρευνα κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, βιώνουν έντονο 
στρες στον χώρο της εργασίας τους, εμφανίζοντας επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και 
στην ψυχική υγεία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της αποδοτικότητας και της 
επαγγελματικής τους ικανοποίησης, παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν το κατεξοχήν 
ανθρωπιστικό τους ρόλο.  
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Μαριαλένα Σάτου 
Η φιλαναγνωσία στο Δημοτικό Σχολείο: Δυσκολίες, πρακτικές και μια προτεινόμενη 

εφαρμογή με «διαφορετικό» χαρακτήρα 
 
Μέσα από τα βιβλία, οι μαθητές μεταφέρονται σε τόπους και χρόνους μακρινούς μα και 
κοντινούς, παραμυθένιους, αλλά και πραγματικούς. Όλο το σχολείο είναι σε μία συνεχή 
δράση... Η μυρωδιά των καινούργιων βιβλίων πλημμυρίζει τους διαδρόμους… Και όλα 
γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας των παιδιών. 
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι, στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, τα λογοτεχνικά 
κείμενα αξιοποιούνται ως υλικό για να ενεργοποιήσουν το παιδί στο νοητικό, αισθητικό 
και κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματεύεται την 
επιτακτικότητα καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στον χώρο του σχολείου, αφού 
θεωρείται ότι η αγάπη για το βιβλίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στο παιδί. Συγκεκριμένα, 
δίδεται ο ορισμός της φιλαναγνωσίας και εξηγούνται οι δυσκολίες που πρέπει να 
ξεπεράσει ο εκπαιδευτικός στην εφαρμογή της στο σχολείο, ενώ γίνεται μια επισκόπηση 
των προγραμμάτων φιλαναγνωσίας που έχουν εφαρμοστεί στα ελληνικά Δημοτικά 
Σχολεία. Μάλιστα, για να καταστεί η μελέτη πληρέστερη, διερευνάται η θέση που κατέχει 
η φιλαναγνωσία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Δανίας, σκεπτόμενοι ότι η Δανία 
είναι μια χώρα με αρκετές ιδεολογικές διαφορές με την Ελλάδα και ότι τα ευρήματα θα 
ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Παράλληλα, προτείνονται κάποιες παιδαγωγικές πρακτικές 
και δραστηριότητες, με στόχο την άνθιση της φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Καταλήγοντας, 
γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής και παρουσίασης φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων 
-σύμφωνα με το κυκλικό μοντέλο διδασκαλίας – πάνω σε συγκεκριμένο βιβλίο που 
αφορά στη διαφορετικότητα, έχοντας υπόψη ότι η λογοτεχνία επωάζει και 
μεταλαμπαδεύει ήθη, αξίες και πανανθρώπινα μηνύματα που ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο έντονης σκέψης και προβληματισμού. 
 
 

Νίκος Σβολόπουλος 
Η αναγκαιότητα της Τέχνης - Νέες τεχνικές (Χαρακτική) 

 
Η σπουδαιότητα της Τέχνης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Πώς η τέχνη 
μέσα από το μάθημα των Εικαστικών συμβάλλει στη διαμόρφωση της διαφορετικότητας 
του μαθητή; Η απεικόνιση του κόσμου μέσα από το σχέδιο του ασπρόμαυρου. Η 
χαρακτική ως νέα μέθοδος στην εικαστική παιδεία. Παρουσίαση της μεθόδου με 
προβολή εικόνων και έργων των μαθητών. 
 
 

Ευαγγελία Σδρούλια, Τασούλα Τσιλιμένη  
Η αξιοποίηση του περικειμένου του εξωφύλλου των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων 

στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
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Έχει παρατηρηθεί ότι τα περικειμενικά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στα 
εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, και ιδιαίτερα σε βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, όπου τα στοιχεία των γραφικών της 
τυπογραφίας, καθώς και της εικονογράφησης του εξωφύλλου, αξιοποιούνται με 
σύνθετους τρόπους στην οργάνωση των βιβλίων αυτών. Στις σύγχρονες εκδοτικές 
πρακτικές, παρατηρείται η τάση να χρησιμοποιούνται περικειμενικά στοιχεία που έχουν 
σκοπό να προσελκύσουν και να προβάλουν το βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλουν 
και στην ερμηνεία του περιεχομένου τους. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά σε έρευνά 
μας, η οποία μελετά την ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να νοηματοδοτούν 
το περιεχόμενο των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων από το περιεχόμενο του 
εξωφύλλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν την 
ικανότητα να αξιοποιούν την εικονογράφηση και τον τίτλο του εξωφύλλου για να 
νοηματοδοτούν το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών. Πολλοί εκπαιδευτικοί, ωστόσο, δεν 
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα περικειμενικά χαρακτηριστικά στη 
νοηματοδότηση των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων, καθώς δεν είναι ενήμεροι για 
τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στη νοηματοδότηση του κειμένου. Η γνώση, όμως, 
της χρησιμότητας των χαρακτηριστικών αυτών από τους εκπαιδευτικούς στη 
νοηματοδότηση των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων είναι ουσιαστική, καθώς 
μπορούν να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.  
 
 

Βασιλική Σιαμαντά 
Ο ρόλος των παιδιών στην εκπαιδευτική έρευνα 

 
Tα τελευταία χρόνια, έντονο ενδιαφέρον έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη διερεύνηση των 
απόψεων και των εμπειριών των παιδιών μέσα από κοινωνικές κινητοποιήσεις που 
αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν τα δικαιώματα τους. Στα άλλοτε «σιωπηλά» παιδιά 
δίνεται τώρα η φωνή ώστε να αποκτηθεί μια καλύτερη κατανόηση της ηλικίας τους. Η 
αντίληψη αυτή συνάδει και με την ανάπτυξη ενός νέου προτύπου έρευνας αυτής, που 
αναζητά να διερευνήσει τον τρόπο διαμόρφωσης της, τις σχέσεις και τις κουλτούρες που 
αναπτύσσουν τα παιδιά ως ξεχωριστές περιοχές μελέτης (James & Prout, 1990). Σύμφωνα 
με αυτή, η κατασκευή της παιδικής ηλικίας που αντιμετωπίζει τα παιδιά ως «μη 
ολοκληρωμένους ενήλικες» έχει κλονιστεί και εμφανίζεται το αίτημα για τη διεξαγωγή 
ερευνών που θέτουν τα παιδιά σε θέση ενεργού υποκειμένου με τα δικά του δικαιώματα. 
Πλέον, στα ζητήματα που αφορούν στα ίδια δε ρωτούνται οι ενήλικοι, επειδή 
θεωρούνται ικανότεροι νοητικά να ανταπεξέλθουν σε ερωτήσεις σχετικές με 
συμπεριφορές, εμπειρίες, αντιλήψεις, πιστεύω. Ως εκ τούτου, τα παιδιά δεν είναι οι 
απλοί αποδέκτες επιρροών, αλλά περισσότερο δραστηριοποιούνται στην κατασκευή των 
κόσμων τους (Coles, 1986). Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης διεθνώς, έχει 
διαπιστωθεί ότι η γνώμη τους για τη σχολική εμπειρία τείνει να εξασφαλίζει μια ολιστική 
αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται κάθε φορά. 
Είναι καίριας, λοιπόν, σημασίας να αναδειχθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες μαθητών 
σχετικά με τα εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία φοιτούν, ώστε να γνωστοποιηθούν οι 
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προκλήσεις και οι προοπτικές εξέλιξής τους. Το να διεξαχθεί, ωστόσο, μια έρευνα με 
συμμετέχοντες μαθητές περιλαμβάνει διαφορετικές αρχές (προκλήσεις, ηθικά ζητήματα) 
και πρακτικές (θεωρητικές προσεγγίσεις, μεθοδολογία έρευνας, ερευνητικά εργαλεία). 
Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μορφή ένταξης τους στο ερευνητικό 
πεδίο αναδεικνύοντας δυνατότητες και περιορισμούς σε αυτό. Ο κυρίαρχος από τους 
ενήλικες ερευνητικός κόσμος έρχεται να εμπλουτιστεί ποικιλοτρόπως και να 
διαφοροποιηθεί υποδεχούμενος τις φωνές των παιδιών. 
 
 

Σπύρος Σιάσος 
Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των 

Μουσικών Σχολείων 
 
Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια των μαθητών αποτελεί έναν από τους 
κύριους παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, αφού έρευνες έχουν 
δείξει πως η δημιουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεσμών 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και 
ψυχοκινητική πρόοδο των μαθητών, καθώς και στην υποστήριξη και τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών, της οικογένειας και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα ανακοινωθούν τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μελέτης που 
διερευνά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας, ως παράγοντα αποτελεσματικότητας των Μουσικών Σχολείων. Η έρευνα 
διεξήχθη σε δείγμα 143 καθηγητών γενικών και μουσικών μαθημάτων, από 21 Μουσικά 
Σχολεία σε όλη την Επικράτεια. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί των Μουσικών Σχολείων είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τη 
συνεργασία του σχολείου τους με τους γονείς των μαθητών και ότι η επιτυχία της 
συνεργασίας αυτής συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων. 
 
 

Ηλέκτρα Σκάρπα 
Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες σε μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής 

λογοτεχνίας 
 
Στόχο της έρευνας αποτελεί η μελέτη του τρόπου απεικόνισης της κινητικής αναπηρίας 
σε μυθιστορήματα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Στο πρώτο μέρος της, 
αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της αναπηρίας και επιχειρείται μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση πάνω στις έρευνες -διεθνείς και ελληνικές- που εξετάζουν τον τρόπο 
απεικόνισης των ηρώων με κινητικές αναπηρίες στην παιδική λογοτεχνία. Στο δεύτερο 
μέρος, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, δηλαδή η στάση των κοινωνικών 
θεσμών (οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, συνομήλικοι, σχολείο, πολιτεία) απέναντι στα 
άτομα με κινητικές αναπηρίες, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υπό μελέτη 
μυθιστορήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογικού περιεχομένου και, για τον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιείται η ποιοτική μορφή της 
Ανάλυσης Περιεχομένου. Υλικό της έρευνας αποτελούν κοινωνικά μυθιστορήματα 
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ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας τα οποία περιλαμβάνουν ήρωες με 
κινητικές αναπηρίες άνω και κάτω άκρων. 
 
 

Μιχαήλ Σκουμιός 
Διερεύνηση των δεξιοτήτων των μαθητών να αξιολογούν τα είδη της αιτιολόγησης που 

περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα που μελετούν για θέματα Φυσικών Επιστημών 
 
Η αξιολόγηση επιχειρημάτων από τους μαθητές έχει τεθεί ως ένας βασικός στόχος της 
εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες. Όμως, η έρευνα που μελετά τις δεξιότητες 
των μαθητών να αξιολογούν επιχειρήματα με βάση τα είδη της αιτιολόγησης που 
περιλαμβάνουν είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και εστιάζεται αποκλειστικά σε μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εργασία αυτή μελετά τις δεξιότητες των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και συγκεκριμένα των μαθητών της Στ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου) να αξιολογούν τα είδη της αιτιολόγησης που περιλαμβάνονται σε 
γραπτά επιχειρήματα που μελετούν για θέματα των Φυσικών Επιστημών. Ως εργαλείο 
συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που συγκροτήθηκε για 
τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο συμπληρώθηκε από 244 μαθητές της Στ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που ζητούσαν 
από τους μαθητές να διακρίνουν τις αιτιολογήσεις από τους ισχυρισμούς σε 
επιχειρήματα, να αναγνωρίσουν τα είδη της αιτιολόγησης που περιλαμβάνονται σε 
επιχειρήματα και να συγκρίνουν επιχειρήματα που έχουν ίδιο ισχυρισμό, αλλά 
διαφορετικά είδη αιτιολόγησης. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι γραπτές 
απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν αναπτυγμένες τις 
δεξιότητες να αξιολογούν τα είδη αιτιολόγησης που περιλαμβάνονται σε γραπτά 
επιχειρήματα που μελετούν για θέματα των Φυσικών Επιστημών, αφού δεν ήταν ικανοί 
να εντοπίζουν τις αιτιολογήσεις σε επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν τα είδη της 
αιτιολόγησης που υπάρχουν σε αυτά και να συγκρίνουν επαρκώς δύο επιχειρήματα με 
βάση τα είδη της αιτιολόγησης που περιλαμβάνουν. Η εργασία καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πλαισίου που να υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και 
μαθητές στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρημάτων στις Φυσικές Επιστήμες. 
 
 

Μαρία Σταθοπούλου 
Διαγλωσσική διαμεσολάβηση και η πρόκληση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ξένων 

Γλωσσών: Έρευνα και προοπτικές 
 
Σημαντική θέση στην καθημερινή επικοινωνία καταλαμβάνει η διαγλωσσική 
διαμεσολάβηση (cross-language mediation)˙μια λειτουργία που απαιτεί την παράλληλη 
χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, η επιτυχία της οποίας εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική συμμετοχή των ομιλητών στις νέες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ο ρόλος 
του διαμεσολαβητή είναι να μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα από τη μια γλώσσα 
στην άλλη λειτουργώντας ως «ενδιάμεσος» σε μια περίσταση επικοινωνίας και 
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εξηγώντας μηνύματα που άλλοι συνομιλητές δεν μπορούν να κατανοήσουν, επειδή δεν 
γνωρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται (Stathopoulou, 2015). Στον χώρο της 
διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ο όρος «διαμεσολάβηση» επίσημα εισήχθη το 2001, 
όταν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (Συμβούλιο 
Ευρώπης, 2001) την συμπεριέλαβε ανάμεσα στις τέσσερις βασικές επικοινωνιακές 
δραστηριότητες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας (ανάμεσα, 
δηλαδή, στην κατανόηση, την παραγωγή λόγου και τη διάδραση). Παρόλα αυτά, το ΚΕΠΑ 
δεν συμπεριέλαβε περιγραφικούς δείκτες (can-dostatements), όπως συνέβη με τις 
υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίοι να προσδιορίζουν τι αναμένεται να 
μπορεί να κάνει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας (Α1-Γ2) όταν διαμεσολαβεί. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών και, τελικά, να μην εφαρμόζεται ή να μην αξιολογείται 
στην ξενόγλωσση τάξη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μελέτη που διεξήχθη μέσω 
(ηλεκτρονικού) ερωτηματολογίου και η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση. 
Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών, 
που εργάζονται στην δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, γνωρίζουν τι 
συνεπάγεται η διαμεσολάβηση και σε ποιο βαθμό χρειάζεται να επιμορφωθούν, ώστε να 
μπορέσουν να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά στις ξενόγλωσσες τάξεις τους, 
αξιοποιώντας τα διαφορετικά γλωσσικά ρεπερτόρια που φέρνουν οι μαθητές στην τάξη 
(translanguagingskills) (García, 2009). Στην έρευνα συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί Ξένων 
Γλωσσών, ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση, ότι, δηλαδή, η 
έννοια της διαμεσολάβησης στα επιμορφωτικά προγράμματα απουσιάζει και η ανάγκη 
ενσωμάτωσής της σε αυτά γίνεται επιτακτική, δεδομένων των νέων συνθηκών και 
αναγκών που προκύπτουν στις σύγχρονες πολύγλωσσες τάξεις (Meier & Conteh, 2014).  
 
 

Σοφία Σταυροπούλου, Φώτης Μόσχος 
Χρησιμοποιώντας διαδραστικές πρακτικές-λογισμικά οπτικής ανατροφοδότησης για τη 

βελτίωση της τραγουδιστικής φωνής. Για ένα πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό μάθημα 
εκμάθησης τραγουδιού στο Δημοτικό Σχολείο 

 
Το τραγούδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, κομμάτι του 
μαθήματος της Μουσικής στο σχολείο. Όλοι οι δάσκαλοι Μουσικής χρησιμοποιούν είτε 
τη φωνή τους είτε ηχογραφημένες εκδοχές τραγουδιών, καθώς και διάφορα όργανα 
συνοδείας για τη διδασκαλία του. Επίσης, πολλοί δάσκαλοι Μουσικής καλούνται να 
δημιουργήσουν μαθητικές χορωδίες για διάφορους σκοπούς, όπως γιορτές και 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. Όμως, ενώ το τραγούδι αποτελεί 
ένα τόσο σημαντικό κομμάτι για τη διδασκαλία του μαθήματος, δεν δίνεται η απαραίτητη 
προσοχή εξαιτίας διαφόρων πρακτικών κυρίως αιτιών, έλλειψης γνώσης από την πλευρά 
του δασκάλου, αλλά και εξαιτίας της απουσίας μιας δομημένης πρότασης διδασκαλίας 
του από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής. Μερικά από τα προβλήματα που 
καλείται ο εκπαιδευτικός Μουσικής να λύσει είναι φυσικά ο χρόνος, η κατάλληλη 
αίθουσα και τα εποπτικά μέσα, αλλά και η επιλογή των κατάλληλων φωνητικά 
τραγουδιών για τους μαθητές. Σήμερα, η μόνη οργανωμένη πλατφόρμα, εκτός από το 
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Ψηφιακό Ανθολόγιο Τραγουδιών για το Δημοτικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, λέγεται 
Ευτέρπη και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τραγούδια ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, όμως δεν 
παρέχονται πληροφορίες για την παιδαγωγική της φωνής, καθώς και την ακουστική 
συμπεριφορά της˙ πληροφορίες πολύτιμες για την εκτέλεση του τραγουδιού. Επίσης, δεν 
προτείνεται καμία συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας για το τραγούδι. Έτσι, λοιπόν, 
η έρευνά μας αλλά και η πρότασή μας έχει να κάνει με την παρουσίαση μιας 
μεθοδολογίας για τη διδασκαλία του τραγουδιού με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών, 
και συγκεκριμένα λογισμικών τα οποία χρησιμοποιούν την οπτική διάδραση με τον 
μαθητή για τη βελτίωση της τραγουδιστικής απόδοσής του. Η πρότασή μας στηρίζεται 
στη φωνητική παιδαγωγική, αλλά κυρίως στην επιστήμη της Ακουστικής της 
τραγουδιστικής φωνής. 
 
 

Λουκία Στέφου 
Διδάσκοντας Νεοελληνική Λογοτεχνία με τη μέθοδο του λογοτεχνικού αναλογίου: Το 

παράδειγμα του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου στην Α´ ΓΕΛ 
 
Στη σύγχρονη σχολική τάξη, συχνότατα αντιμετωπίζουμε πολυδιάσπαση, νευρικότητα, 
αδυναμία συγκέντρωσης, αδυναμία δημιουργίας σχέσεων «πρόσωπο με πρόσωπο». Μας 
απασχολεί, λοιπόν, πολύ καθοριστικά το πώς θα καλλιεργήσουμε σχέσεις αδιάσπαστης 
και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών μας, δηλαδή πώς θα οργανώσουμε 
κοινότητες ανάγνωσης μέσα στην τάξη. Στην παρούσα εργασία, θα εκθέσουμε τους 
βασικότερους προβληματισμούς μας σε σχέση με: 1. το εύκολο και θελκτικό ανάγνωσμα 
και την απόλαυση του κειμένου και 2. τα μη λογοτεχνικά βιβλία και τον τρόπο με τον 
οποίο τροφοδοτούν τους αναγνώστες της λογοτεχνίας. Κατόπιν, με παράδειγμα το έργο 
Ερωτόκριτος από τη διδακτική πράξη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΓΕΛ, θα 
επιχειρήσουμε να δείξουμε: α. Πώς δημιουργούμε και οργανώνουμε φιλαναγνωστικό 
περιβάλλον μέσα στην τάξη β. Πώς καλλιεργούμε την ανάγνωση ως πολυδύναμο μέσο 
πρόσληψης γνώσης, απόλαυσης, συμμετοχικότητας και κοινωνικής εμπλοκής, γ. Πώς 
συστηματοποιούμε την καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών μας, μέσω των τεχνικών 
ανάγνωσης και παρουσίασης σε ομάδες και στην τάξη και τέλος δ. Πώς οδηγούμαστε 
στην οργάνωση εργαστηρίων γραφής. Είναι πολύ σημαντικό για τη σχολική πράξη να 
συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι η ανάγνωση δίνει απόλαυση και 
να προσπαθήσουμε, (Βενετία Αποστολίδου, 2015) «[…] να αναδείξουμε την ανάγνωση σε 
πολυδύναμο μέσο απόλαυσης, γνώσης και κοινωνικής συμμετοχής. Το χρωστάμε σε όλα 
τα παιδιά αλλά ιδίως στα παιδιά που στερούνται πολλών ευκαιριών». 
 
 

Μαρία Στιβακτάκη 
Περιβάλλοντα ψηφιακής αφήγησης για το Δημοτικό Σχολείο 

 
Στο Δημοτικό Σχολείο, η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών 
αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του μαθήματος της Γλώσσας. Σύμφωνα με 



131 
 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, η γλωσσική διδασκαλία 
αντιμετωπίζει την ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου, είτε ως κείμενα 
προς επεξεργασία, είτε ως κείμενα, που καλείται ή επιθυμεί να συνθέσει ο ίδιος. Αυτά 
καλύπτουν το φάσμα του «αναφορικού» και του «κατευθυντικού» λόγου. Στην κατηγορία 
του αναφορικού λόγου, εντάσσεται η αφήγηση και η σύνθεση ιστοριών από τους 
μαθητές. Οι ιστορίες των μαθητών αρχίζουν με γεγονότα που ωθούν τον πρωταγωνιστή 
να δράσει, για να επιτύχει στόχους υψηλής αξίας. Συχνά, μάλιστα, στις ιστορίες αυτές, οι 
μαθητές προσθέτουν επεισόδια ή γεγονότα που αναδεικνύουν την εσωτερίκευση 
πολιτισμικών αξιών για το ορθό ή το λάθος της συμπεριφοράς ενός χαρακτήρα και της 
επιβράβευσης ή τιμωρίας του από το κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία χρόνια, έχει 
αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των λειτουργιών της 
αφήγησης, δηλαδή της επικοινωνίας και της αναπαράστασης. Η προσπάθεια αυτή 
οδήγησε στην ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων αφηγηματικού τύπου web 2.0 που 
στοχεύουν στην καλλιέργεια της «αφηγηματικής νοημοσύνης» των μαθητών. Ως 
καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση και χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, η ψηφιακή 
αφήγηση μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στους 
μαθητών εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και τη βελτίωση των επιδόσεών τους στην 
παραγωγή γραπτού λόγου. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις δυνατότητες αξιοποίησης 
περιβαλλόντων ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία και τη μάθηση του Δημοτικού 
Σχολείου. Αναλύεται ετυμολογικά ο όρος «ψηφιακή αφήγηση» και παρουσιάζονται 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Επισημαίνονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους και οι δυνατότητες ανάπτυξης ποιοτικών, ψηφιακών, συνεργατικών 
ιστοριών εντός και εκτός της σχολικής μονάδας.  
 
 

Κώστας Στοφόρος, Φιλαρέτη Ισταμπουλούογλου 
Μαθαίνουμε την ιστορία μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια: το παράδειγμα του Μουσείου 

Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσειοπαιδαγωγικές μεθόδους και 
τοποθετούν τα παιδιά στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Πέρα από τους 
γνωστικούς στόχους, στοχεύουν στην αισθητική καλλιέργεια, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και την καλλιέργεια στάσεων και αξιών. Δύο από αυτά τα προγράμματα, το «Περπατάω 
με την τάξη μου στη Πλάκα» και το «Ο θεός Διόνυσος και οι πειρατές», αξιοποιούν μια 
εναλλακτική μέθοδο προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και γνωριμίας με το 
ιστορικό παρελθόν της περιοχής της Πλάκας. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αναφέρθηκαν παραπάνω σχεδιάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που συνοδεύει τα 
προγράμματα. Αφότου πραγματοποιηθεί ο περίπατος και η ξενάγηση σε σημαντικά 
σημεία της περιοχής, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προσπαθούν να ανακαλέσουν 
στη μνήμη τους τις σημαντικότερες ιστορικές πληροφορίες, ώστε να ολοκληρώσουν το 
παιχνίδι. Το παιχνίδι αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά. Χάρη στον παιγνιώδη τρόπο προσέγγισης της 
γνώσης τα γνωστικά αποτελέσματα προκύπτουν αβίαστα και ευχάριστα, ενώ παράλληλα 
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καλλιεργούνται αξίες και στάσεις όπως η συνεργασία, η τήρηση των κανόνων και ο 
σεβασμός στον συμπαίκτη. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή της 
διαδικασίας υλοποίησης του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος, η ανάδειξη των 
θετικών αποτελεσμάτων της ενασχόλησης των παιδιών με επιτραπέζια παιχνίδια στα 
πλαίσια της επίσκεψης σε ένα Μουσείο και η παρουσίαση μιας καλής πρακτικής που 
μπορεί να αξιοποιηθεί και να εφαρμοστεί με τις κατάλληλες προσαρμογές από 
εκπαιδευτικούς, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωματική προσέγγιση και εκμάθηση της 
τοπικής ιστορίας. 
 
 

Άννα Συμεωνίδου, Φωτεινή Αληπασαλή, Τρυφωνία Κόγιου 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων: «Τα ζώα στη λαϊκή παράδοση» 

 
«Τα ζώα στη λαϊκή παράδοση» είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικών 
δραστηριοτήτων διάρκειας έξι μηνών, που υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Περαίας, τη σχολική χρονιά 2015-2016, από μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης τάξης, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, δηλαδή ΠΕ70, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ08. 
Εντάχθηκε στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος, υλοποιήθηκε 
διαθεματικά και είχε ως σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες ότι η 
αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων μέσα στον χρόνο οδήγησε στο γεγονός τα ζώα να 
αποτελέσουν πηγή έμπνευσης σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  
 
 

Κατερίνα Τερζή 
Οι ηθικές αξίες, στάσεις και πρότυπα στο έργο της Ζωρζ Σαρή 

 
Σε μια εποχή κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και ηθικών αξιών, η λογοτεχνία μπορεί 
να συμβάλει στην καλλιέργεια στάσεων και την εδραίωση των ηθικών αξιών στην ψυχή 
του παιδιού και του εφήβου. Στην παρούσα εργασία, πραγματεύτηκα την ηθική διάσταση 
της λογοτεχνίας και την ηθική προσέγγιση στη διδασκαλία της στο Δημοτικό Σχολείο, 
βασιζόμενη στο έργο της Ζωρζ Σαρή. Δεδομένης της σημασίας και της συμβολής της 
λογοτεχνίας στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού, αναλύεται η σχέση ηθικής φιλοσοφίας, 
ιδεολογίας και λογοτεχνίας, η αξία των στάσεων και των προτύπων συμπεριφοράς. 
Παρουσιάζεται, στη συνέχεια, περιληπτικά το έργο και η ζωή της Ζωρζ Σαρή, καθώς και το 
βιβλίο της «Ο πόλεμος, η Μαρία και το αδέσποτο», όπου σκιαγραφούνται οι βασικοί 
χαρακτήρες και οι οικουμενικές αξίες που ενυπάρχουν στο έργο της. Τέλος, προτείνεται 
ένα μοντέλο διδασκαλίας βασιζόμενο στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αξιοποιώντας, 
μεταξύ άλλων, και τα ηθικά διλήμματα του Kolhberg, με στόχο τη συμβολή της 
λογοτεχνίας στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών.  
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Κατερίνα Τζαβάρα 
Η Τέχνη ως ερέθισμα και σκηνικό για ιστορίες Δημιουργικής Γραφής στο σύγχρονο 

Νηπιαγωγείο 
 
Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σύγχρονο πεδίο και εργαλείο για την αισθητική 
απόλαυση, την αποκάλυψη νοημάτων, την επεξήγηση και κατάκτηση εννοιών, την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και την έκφραση συναισθημάτων των παιδιών. Στο πλαίσιο της 
βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, αλλά και της λογοτεχνικής απόλαυσης στην 
προσχολική ηλικία, έχει αναπτυχθεί, τα τελευταία χρόνια, η καλλιέργεια της 
Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο, που προσεγγίζει τα διαφορετικά είδη λόγου και 
τις δυνατότητές του μέσα από το παιχνίδι και τις δραστηριότητες Αισθητικής Αγωγής, 
δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν μία προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. 
Βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι η αυθόρμητη γνωριμία και 
προσέγγιση του έργου των καλλιτεχνών από τα παιδιά και η δημιουργική αξιοποίησή του 
μέσα στη σχολική καθημερινότητα, με απώτερο σκοπό την παραγωγή πρωτότυπου 
πολιτιστικού έργου από τους μαθητές και την εφαρμογή αρχών πολιτισμού σε κάθε 
έκφραση της κοινωνικής συμπεριφοράς τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία των παιδιών, την έμφυτη αγάπη τους για την ποίηση και τη ζωγραφική 
και την ανάγκη τους για παιχνίδι, υλοποιήθηκαν διδακτικές εφαρμογές στην τάξη με 
αφορμή γνωστά εικαστικά έργα τέχνης και τη μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. 
Τα έργα λειτούργησαν ως αφόρμηση, αλλά και ως σκηνικό των δημιουργικών δράσεων 
των παιδιών, με σκοπό την παραγωγή μικρών αυτοσχέδιων ιστοριών και την πρωτότυπη 
παρουσίασή τους.Η ώσμωση μεταξύ των διαφορετικών μορφών Τέχνης γίνεται εργαλείο 
στα χέρια του εκπαιδευτικού και προκαλεί το παιδίγια πειραματισμούς στη Δημιουργική 
Γραφή, καθώς το «πέρασμα» της θετικά αποκλίνουσας σκέψηςαπό το ρεαλιστικό στο 
φανταστικό επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. 
 
 

Μαργιάννα Τζεβελέκου 
Ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου σε περιβάλλον μεικτών ικανοτήτων 

στην ξενόγλωσση τάξη 
 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι σχολικές τάξεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό 
το οποίο μεταμορφώνεται δυναμικά και απαιτεί την απομάκρυνση μονοδιάστατων 
παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard 
Gardner, η οποία βρίσκει πλέον αποδοχή από όλη τη διεθνή εκπαιδευτική και 
επιστημονική κοινότητα, αναφέρει ότι το άτομο δε γεννιέται με μια μόνο νοημοσύνη, την 
οποία δε μπορεί να τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αντιθέτως, καθοριστικό 
ρόλο για την ανάπτυξη ή μη των τομέων διαδραματίζει το περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, το 
ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού, ως προς τη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, 
προσανατολιζόταν στο μέσο όρο των μαθητών της τάξης του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
πολλές φορές, τη σχολική αποτυχία από μια μεγάλη μερίδα μαθητών ή την 
αναποτελεσματικότητα στο να κατανοήσουν προβλήματα γνώσης και πληροφορίας. Για 
αυτούς τους λόγους, η εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης, που 
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θα στηρίζεται στο μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα του μαθητή, 
κρίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ανάμεσα στα υποστηρικτικά εργαλεία του 
εκπαιδευτικού έργου εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν σήμερα οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες υποστηρίζουν τις καινοτομίες που 
απαιτεί μια διαφοροποιημένη διδασκαλία και το βασικό της υπόβαθρο. Οι ΤΠΕ, ως 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά προς το έντυπο υλικό, διευκολύνουν 
τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα ή ακόμα και να το 
προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών μιας τάξης μεικτών ικανοτήτων. Σκοπός της 
παρουσίασης αυτής είναι να αναδειχθεί η συσχέτιση των πολυαισθητηριακών 
προσεγγίσεων της μάθησης (ΤΠΕ) με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, 
με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε πώς αυτή 
η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη της 
δεξιότητας του γραπτού λόγου στην ξενόγλωσση τάξη. 
 
 

Ειρήνη-Μαρία Τζιώγα 
Σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική: Ο ρόλος της καινοτομίας και της εξωστρέφειας 
 
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, η Ελλάδα 
παρουσιάζει μέτρια επίδοση στην καινοτομία, δηλαδή κατατάσσεται κάτω από το μέσο 
όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμφανίζει σχετική υστέρηση στην 
προσπάθεια γεφύρωσης αυτού του χάσματος από τις χώρες ηγέτιδες της καινοτομίας. Οι 
παράγοντες που προσδίδουν επιτυχία στους «ηγέτες της καινοτομίας» είναι η 
επιχειρηματική δραστηριότητα και η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με εθνικά ισορροπημένα 
συστήματα έρευνας. Η πρότασή μαςστη χάραξη μιας σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικής κυριαρχικής 
πολιτικής που διαθέτει οικονομική ευρωστία και επενδύει στην καινοτομία και την 
εκπαίδευση χωρίς οικονομικούς περιορισμούς, αλλά στην εξοικείωση των Ελλήνων με τη 
συμπληρωματική συνεργασία και την ανάδειξη των ταλέντων τους. Η υλοποίηση του 
στρατηγικού αυτού στόχου απαιτεί τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων εκπαιδευτικής 
πολιτικής μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, τα οποία θα απελευθερώνουν τη δυναμική, την 
εξωστρέφεια και την ευρηματική διάθεση των μαθητών. Θα πρέπει οι ΤΠΕ να είναι 
ευπροσάρμοστες και ευέλικτες, ώστεη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να μπορεί να συνδέεται 
άμεσα με τη βιώσιμη καινοτομική επιχειρηματικότητα. Ήδη από την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο να γίνει συνειδητό στον μαθητή ότι κυρίαρχο μοντέλο για τη 
χαρά της ζωής και της επιβίωσης βρίσκεται στην ανάπτυξη μαθητικών κυττάρων 
συνεργασίας για παραγωγή ιδεών σε καινοτόμες, έξυπνες και πρακτικές λύσεις. Στόχος 
μας είναι να τονιστεί ότι το σχολείο, μέσω της χρήσης ΤΠΕ, προωθεί στους μαθητές το 
πνεύμα της καινοτομίαςκαι αναδεικνύεται η χρήση ενός δίγλωσσου κώδικα (εναλλαγής 
Ελληνικών-Αγγλικών), με αποτέλεσμα την πρόκληση ενδιαφέροντος και από ξένους 
επενδυτές στις επιχειρηματικές ιδέες-κινήσεις των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, 
αυτόματα το Υπουργείο Παιδείας θα κατοχυρώνει την πρωτοτυπία της καινοτομίας της 
μαθητικής ομάδας. Τέλος, ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί διπλή προοπτική, νέους 
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δρόμους στις επενδύσεις για τη χώρα, αλλάκαι οικονομική εξέλιξη των νέων στην αγορά 
εργασίας.  
 
 

Ιωάννης Τίγκας 
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης: Μια άσκηση δημοκρατίας, αξιοκρατίας και αξιοπιστίας 

του κράτους 
 
Παρά τις επαναλαμβανόμενες αναμορφώσεις των συστημάτων επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης που δοκιμάζονται στην Ελλάδα, η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των 
σχετικών διαδικασιών παραμένει διάχυτη στους εκπαιδευτικούς κύκλους. Επιπλέον, τα 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού ηγέτη και ο αναβαθμισμένος ρόλος του 
στην πορεία διεκδίκησης ενός νέου, ελκυστικού και αποτελεσματικού σχολείου, όπως 
προσδιορίζονται από τη διεθνή επιστημονική έρευνα, φαίνεται να μην επηρεάζουν 
σημαντικά τη διαμόρφωση των κανονιστικών διατάξεων για την ανάδειξη των στελεχών 
στην Ελλάδα. Η εργασία αυτή, επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό από τον κύκλο ιδεών που 
διαμορφώθηκε σε προηγούμενες περιόδους, αποσκοπεί στη σκιαγράφηση ενός μόνιμου 
και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής εκπαιδευτικών ηγετών, στο επίκεντρο του οποίου 
βρίσκεται η θεσμοθέτηση του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης 
(ΕΜΥΣΕ). Η πρόταση βασίζεται στη σύνθεση εμπειριών που αντλούνται από ξένα 
εκπαιδευτικά συστήματα και αποτελεσμάτων διεθνών ερευνών, με τις αναγκαίες 
προσαρμογές στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. 
 
 

Μανόλης Τουμπακάρης 
Συχνά λάθη των δασκάλων στη διδασκαλία των Μαθηματικών Β΄ και Γ΄ Δημοτικού 

 
«Ναι, όντως. Έχεις δίκιο. Τυπικά είναι λάθος. Αλλά... τα παιδιά τα βολεύει αυτός ο 
τρόπος. Οπότε μάλλον θα το αφήσω έτσι. Ευχαριστώ πάντως»! Τα Μαθηματικά της Β΄ και 
Γ΄ Δημοτικού σίγουρα δεν έχουν την τεράστια ύλη της Ε΄ ήταν πολύ δύσκολα προβλήματα 
της Στ΄. Έχουν, όμως, παγίδες μέσα στις οποίες πέφτουμε συχνά και οδηγούμαστε σε 
τυπικά μαθηματικά λάθη και άτοπα. Η εισήγησή μας δεν αφορά, λοιπόν, σε λανθασμένες 
διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά σε βασικά μαθηματικά λάθη˙ λάθη στα οποία 
υποπίπτουμε είτε χωρίς να το καταλάβουμε είτε επειδή τα θεωρούμε ασήμαντα. Λάθη τα 
οποία ίσως «βολεύουν» βραχυπρόθεσμα τους μαθητές, αλλά που τελικά τους προκαλούν 
λανθασμένες αντιλήψεις τις οποίες κουβαλούν και στις υπόλοιπες τάξεις και οι οποίες 
αίρονται πολύ δύσκολα. Τα λάθη αυτά αποτελούν προσωπική καταγραφή του εισηγητή. 
 Η εισήγηση θα χωριστεί στα εξής 3 μέρη: Α) Λάθη σχετικά με πράξεις. Β) Λάθη στη χρήση 
του «ίσον». Γ) Λάθη στη Γεωμετρία 
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Χαρινέλα Τουρνά 
Μαθησιακή υποστήριξη και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ευάλωτων ομάδων παιδιών 

και εφήβων προσφύγων 
 
H εισήγηση αυτή αναφέρεται στη μαθησιακή υποστήριξη και την ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή των ευάλωτων ομάδων παιδιών και εφήβων προσφύγων, καθώς και τις 
προοπτικές ενδυνάμωσης όλων των μελών μιας πολυπολιτισμικής σχολικής κοινότητας. 
Σύντομη μνεία θα γίνει στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και το εννοιολογικό 
πλαίσιο για την ένταξή τους ως αμοιβαία διομαδική διεργασία μέσα στα εκπαιδευτικά 
πλαίσια, όπως και στην αξιοποίηση της εμπειρίας -σχετικά με τα προαναφερθέντα 
ανοικτά ζητήματα- των διαπολιτισμικών σχολείων. Η περίπτωση του 2ου ΓΕΛ 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, στο οποίο ο αριθμός των μαθητών που 
φοιτούν, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα από όπου 
προέρχονται, αυξάνει γεωμετρικά χρόνο με το χρόνο. Το πρόβλημα της εγγραφής-
κατάταξής τους είναι εξαιρετικά επείγον, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία είναι ως προς το θέμα αυτό ασαφής και, σε πολλά σημεία, οι προβλέψεις της 
αντικρουόμενες. Γενικότερα, εξαιτίας αυτού, η ένταξη των παιδιών αυτών δεν 
αντιμετωπίζεται με ομοιόμορφο τρόπο από Διευθύνσεις Σπουδών και σχολεία. Με βάση 
την παιδαγωγική εμπειρία του συγκεκριμένου σχολείου (που από την ίδρυσή του, στη 
δεκαετία του 1980, λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με στόχο και γνώμονα την ομαλή 
ένταξη παλιννοστούντων-αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική και 
κοινωνική πραγματικότητα, παράλληλα με το σεβασμό των πολιτιστικών τους 
ιδιαιτεροτήτων) επισημαίνεται ότι: Οι δυνατότητες κοινωνικοποίησης και μόρφωσης των 
μαθητών αυτών είναι πολλές φορές εντυπωσιακές, παρά τις υπάρχουσες αντικειμενικές 
δυσχέρειες (διαφορετικό γλωσσικό μέσο έκφρασης, διαφορετικές εμπειρίες, πολιτιστικές 
διαφορές και αντιλήψεις), και οδηγούν στην ένταξη στην ελληνική κοινωνία όσων από 
αυτούς αποφασίσουν να ζήσουν στη χώρα μας. Αρκεί να δοθούν, σε τέτοιου είδους 
σχολεία, η δυνατότητα ευελιξίας στα ΔΕΠΠΣ και, με ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
τη λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων, που επενεργούν θετικά ως προς τη μάθηση, 
τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και τον εγγραμματισμό, την ενθάρρυνση της 
δημιουργικής ικανότητας, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους, αλλά κυρίως, 
κοινωνική και ψυχολογική στήριξη των προσφύγων, που έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές ανάγκες. 
 
 

Παρθένα Τριανταφυλλίδου 
Η Διάσταση του φύλου στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 
Διεθνώς, στις υψηλές βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας δημοσίων και ιδιωτικών 
οργανισμών, παρατηρείται μειωμένη εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου. Ειδικότερα, 
στον τομέα της εκπαίδευσης, παρόλο που «γυναικοκρατείται» στο επίπεδο της 
Πρωτοβάθμιας και της «κατώτερης» Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο), αυτό δε συνεπάγεται 
και την ισότιμη αντιπροσώπευσή τους σε θέσεις που συνεπάγονται υψηλό κύρος και 
ευθύνη. Στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, παρατηρείται 
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αυξημένη συμμετοχή των γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης, ωστόσο ο αριθμός αυτός συνεχίζει να παραμένει χαμηλός, ιδιαίτερα όσο 
ανερχόμαστε στην κλίμακα της ιεραρχίας, υποδηλώνοντας ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν μια «γυάλινη οροφή» που τις εμποδίζει στην επαγγελματική τους 
ανέλιξη. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να προσεγγίσει θεωρητικά μέσα από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, την ιστορική πορεία και την ερμηνεία των παραγόντων και 
των μηχανισμών που επηρεάζουν και παρεμποδίζουν τις γυναίκες στη διεκδίκηση ή μη, 
της ισότιμης συμμετοχής τους, τόσο στη διοίκηση δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών 
και εταιρειών, ειδικότερα δε στην ηγεσία της εκπαίδευσης και στη συμμετοχή τους στα 
όργανα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του κλάδου. Η βιβλιογραφική αναδίφηση έδειξε 
ότι παρά τη βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, 
οι έμφυλες διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται τόσο στο χώρο της διοίκησης των 
επιχειρήσεων, όσο και στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης. Η προτίμηση των 
γυναικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και η απουσία κινήτρων για την ενασχόλησή 
τους με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που 
δρουν αποτρεπτικά στην ανέλιξή τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Άλλοι παράγοντες 
που επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή τους είναι όσοι σχετίζονται με καθαρά 
εξωτερικά εμπόδια, όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η ταύτιση των θέσεων 
διοίκησης με το ανδρικό πρότυπο, η ελλιπής δικτύωση των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και τέλος οι διαφορετικές πρακτικές που υιοθετούν οι γυναίκες διευθύντριες 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μοχλό παρέμβασης με στόχο την τροποποίηση 
των στερεοτύπων και της υφιστάμενης νοοτροπίας, μπορούν να αποτελέσουν οι σχολικές 
μονάδες και οι πανεπιστημιακές σχολές, ιδιαίτερα τα παιδαγωγικά τμήματα. Η έλλειψη 
κινήτρων για την ενασχόληση των γυναικών με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με την παροχή ουσιαστικών αρμοδιοτήτων άσκησης εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γεγονός που  θα μετέτρεπε τους 
διευθυντές σε σχολικούς ηγέτες και όχι γραφειοκράτες.  
 
 

Ευπραξία Τριανταφύλλου, Βασίλειος Πανταζής, Αντώνιος Μπούρας 
Κίνητρα μάθησης στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

 
Καθοριστικό ρόλο στη μάθηση έχουν τα κίνητρα. Είναι οι δυνάμεις που ωθούν τα παιδιά 
να συμμετέχουν στη διεξαγωγή και την υλοποίηση των εργασιών τους και να 
παραμένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Τα κίνητρα καθορίζουν την πορεία 
ενός παιδιού στη μάθηση, αλλά και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του και γενικότερα 
τον χαρακτήρα του. Επηρεάζουν την οργάνωση και την ανάπτυξη των γνωστικών και 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και, κατ’ επέκταση, την επίδοση τους 
(Wigfield & Eccles, 2000, Boekaerts, 2001, Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Είναι, λοιπόν, 
σημαντικό κάθε εκπαιδευτικός να έχει ως βασικό μέλημα να αναπτύσσει στους/στις 
μαθητές/τριές του αισθήματα αγάπης για τη μάθηση και χαράς για την ανακάλυψη της 
νέας γνώσης. Για να το πετύχει, ωστόσο, αυτό πρέπει να εστιάσει τόσο στη διδακτική 
μεθοδολογία όσο και στις εκφάνσεις της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης που 
πραγματοποιείται στη σχολική τάξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 
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διερευνήσουμε τα κίνητρα μάθησης που προωθούνται στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο. 
Για να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης, ελέγχθηκε: α) Κατά πόσο τα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών προωθούν και σε ποιον βαθμό την ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων 
μάθησης και β) Οι τρόποι που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη τόσο των 
κινήτρων μάθησης όσο και της καλής συμπεριφοράς (δειγματοληπτική έρευνα πεδίου). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ως πληθυσμός αναφοράς της έρευνάς μας αποτέλεσε το σύνολο 
των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) που δίδασκαν κατά τις σχολικές χρονιές 
2014-2015 και 2015-2016 στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας.  
 
 

Ευπραξία Τριανταφύλλου, Αναστασία Κοντοσώρου, Αντώνιος Μπούρας 
«Μεσόγειο τη λεν…»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε΄ Δημοτικού 

 
Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών προβάλλουν: (α) τη διαφοροποίηση στη 
διδασκαλία και στην αξιολόγηση, (β) την καθιέρωση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας, (γ) τις ιδέες της αειφορίας και (δ) την ψηφιακή επικοινωνία χωρίς τον 
παραγκωνισμό της «προφορικότητας» και της «εγγραμματοσύνης» (Π.Ι., 2011). Με βάση 
τις αρχές του Νέου Σχολείου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το καινοτόμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Μεσόγειο τη λεν…». Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται στους 
γενικότερους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου και επιχειρούν να 
συνθέσουν το σύνολο των γενικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα, το 
σενάριο αυτό αποσκοπεί στην εμπλοκή των παιδιών σε ερευνητικές διαδικασίες και σε 
επιστημονικές διαδικασίες διερεύνησης, πειραματισμού, παρατήρησης, πρόβλεψης και 
επικοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα διαθεματικό 
σχέδιο εργασίας που καλύπτει όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την Ε΄ Δημοτικού. Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις παιδαγωγικές 
αρχές των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Στόχος μας ήταν, 
μέσα από το «ταξίδι» αυτό, οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και 
τους πολιτισμούς της Μεσογείου, να ευαισθητοποιηθούν σε σοβαρά περιβαλλοντικά 
θέματα, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να επιλύουν τις διαφωνίες 
με ηρεμία. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά ακολούθησαν μια διερευνητική-ανακαλυπτική 
πορεία προς τη μάθηση. Ειδικότερα, με βάση το σχέδιο εργασίας, τα παιδιά εργάστηκαν 
σε ομάδες και, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και με τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, παρήγαγαν εργασίες που εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και αποτέλεσαν 
αφορμή να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. 
Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται και οι απόψεις των μαθητών/τριών και των 
γονέων σχετικά με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 
 

Μαρία Τρύφων 
Σύγχρονη εκπαίδευση με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία 

 
Η εκπαίδευση αποτελεί πάντα πρόσφορο πεδίο συζητήσεων, αντιθέσεων, γόνιμων ή 
λιγότερο γόνιμων διαλόγων. Μέσα από συνεχείς διαδικασίες πειραματισμού, εφαρμογών 



139 
 

και αναπροσαρμογών νέων μεθόδων, προγραμμάτων και καινοτομιών, γίνεται 
προσπάθεια η εκπαίδευση να συγχρονιστεί στα συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα. Το 
σχολείο, ως ο κατεξοχήν χώρος και φορέας παροχής της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να 
αφουγκράζεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
αυτών που λαμβάνουν αυτό το αγαθό. Ένα σύγχρονο σχολείο επιχειρεί να ακολουθήσει 
τις σύγχρονες παιδαγωγικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές, 
με τη χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων. Ένα τέτοιο σύγχρονο εργαλείο είναι το 
Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ όταν και όπου εφαρμόζεται σωστά. Με άξονα το Εκπαιδευτικό 
Μάρκετινγκ, εξετάζεται ο ρόλος του στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος και την εν γένει επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Γίνεται 
αναφορά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και στις/ους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 
αυτό, καθώς και στους παράγοντες που σχετίζονται με την ενημέρωση τους σχετικά με το 
Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν, να προβάλλουν και να 
προωθούν σωστά το εκπαιδευτικό τους έργο.  
 
 

Λητώ Τσακίρη - Παπαθανασίου 
Μουσικό παραμύθι και διαδραστική μάθηση 

 
Ο δυναμικός ρόλος της μουσικής, του έμμετρου λόγου και του μουσικού παραμυθιού 
στον ψυχισμό μας έχει μελετηθεί από πλήθος ερευνητών, όπως ο Papousek, και όλες οι 
μελέτες επιβεβαιώνουν την εκπαιδευτική και διδακτική τους αξία. Η μουσική επηρεάζει 
τον τρόπο αντίληψης μας για την ίδια τη ζωή. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό αν δούμε τη 
σχέση μας με αυτήν, από τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα του Νεάτερνταλ, τον 
Πυθαγόρα, που μελέτησε πρώτος τα συναισθήματα μας σε σχέση με τα μουσικά μας 
ακούσματα, τον Πλάτωνα, που μας είπε για την ηθοπλαστική δύναμη της μουσικής, έως 
και τον Πατέρα της Ιατρικής, τον Ιπποκράτη, που στις θεραπευτικές του μεθόδους είχε 
εντάξει τη μουσικοθεραπεία. Αντιλαμβανόμαστε πως η νοητική, συναισθηματική, 
γνωστική ανάπτυξη των ατόμων με τη χρήση μουσικής είναι μια πραγματικότητα, μέσω 
της οποίας λύνονται ακόμη και σοβαρά ψυχοσωματικά προβλήματα. Τα παιδιά με 
πρώιμη μουσική παιδεία, με τη χρήση τραγουδιών και μουσικών παραμυθιών, αποκτούν 
ένα δυναμικό εργαλείο γνώσης, νοητικής εξέλιξης και αναπαράστασης που τους καθιστά 
ενεργούς ακροατές, τους ζωντανεύει τη φαντασία και αφυπνίζει όλες τους τις αισθήσεις. 
Αποδεικνύεται πως αυτά τα παιδιά έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, ενώ 
επιτυγχάνουν και διαπρέπουν στις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Μέσω της μουσικής, 
τα παιδιά οικειοποιούνται το θέμα που δουλεύουν στην ομάδα τους, ταυτίζονται, 
συνυπάρχουν συμμετοχικά, επικοινωνούν καλύτερα, αμβλύνουν τις πιθανές 
συγκρούσεις, δραματοποιούν και τραγουδούν όλα μαζί, συνεργάζονται, εντάσσοντας στο 
σύνολο ακόμη και τα πιο ευάλωτα μέλη της. Με μηχανισμούς ταύτισης και προβολής, 
κατανοούν τον χαρακτήρα τους, εντοπίζουν τα λάθη τους, αποκτούν κριτική σκέψη. 
Αντιλαμβανόμαστε πως το μουσικό παραμύθι μπορεί να αποκτήσει τη δυναμική ενός 
σχολικού εγχειριδίου προσφέροντας ποιοτικότερη και πιο ουσιαστική διδασκαλία 
βασισμένη στη βιωματική μάθηση. 
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Ιφιγένεια Τσαμήτρου 
Ανάγκες για εφαρμογή δίγλωσσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα: Διαπιστώσεις και προτάσεις 
 
Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών έχει εισέλθει 
στα ελληνικά σχολεία, διαμορφώνοντας μια νέα παιδαγωγική κατάσταση. Δεδομένου ότι 
το σχολείο καθίσταται απαραίτητο εργαλείο προετοιμασίας των νέων, προκειμένου να 
εισέλθουν, όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι και καταρτισμένοι, στη νέα αγορά 
εργασίας και δεδομένου ότι το σχολείο όχι μόνο δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία, 
αλλά είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί και να προσαρμόζεται στις μεταβολές και τους 
μετασχηματισμούς της, γίνεται αντιληπτό ότι το σχολείο του 21ου αιώνα οφείλει να είναι 
δυνάμει διαπολιτισμικό και, εκτός από την αναγνώριση της ετερότητας, να λάβει υπόψη 
του τη συνεκπαίδευση, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Οφείλει, 
δηλαδή, να μετατραπεί σε ένα σχολείο ένταξης, σε ένα σχολείο για όλους.Η παρούσα 
εργασία έχει στόχο να διερευνήσει τις ανάγκες για την εφαρμογή της δίγλωσσης 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να καταλήξει σε 
συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις. 
 
 

Αικατερίνη Τσέκου 
Τα εν χρήσει σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου: Έρευναυπό το 

πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης 
 
Η παρούσα έρευνα αντλεί τα θεωρητικά της ερείσματα από την Παιδαγωγική της 
Ειρήνης, τη Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων και την αντίστοιχη πολιτική προσέγγιση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών. Σκοπός της είναι να ερευνήσει το περιεχόμενο των εν 
χρήσει σχολικών βιβλίων των Θρησκευτικώντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ενταγμένων στο ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και χρήσης τους υπό το πρίσμα της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν έξι (6) σχολικά βιβλία 
Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική 
Ανάλυση Περιεχομένου, με την οποία διερευνήθηκε πώς προβάλλονται η ειρήνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες μορφές βίας (άμεσης και δομικής) παρουσιάζονται και 
πώς και ποια είναι η εικόνα του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» σε αντιπαραβολή με τον 
διαφορετικό θρησκευτικοεθνικά «Άλλο». Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι τα υπό έρευνα 
σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών διακρίνονται από πνεύμα συμβατό με την ειρήνη, 
καταγράφεται σε αυτά σημαντικός αριθμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η 
επιθετικότητα και η βία προβάλλονται ως απόρροια κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. 
Ωστόσο, στοχεύουν στην ενίσχυση και διαμόρφωση της ορθόδοξης εθνικής ταυτότητας, 
δημιουργώντας την ανωτερότητα του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την 
κατωτερότητα του διαφορετικού θρησκευτικοεθνικά «Άλλου», μέσα από την προβολή 
θετικών αυτο-στερεοτύπων για τον ορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και αρνητικών ετερο-
στερεοτύπων για τον διαφορετικό θρησκευτικοεθνικά «Άλλο».  
 
 



141 
 

Έλλη Τσενέ 
Αξιοποίηση νοητικών χαρτών στα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση 

 
Οι νοητικοί χάρτες αποτελούν, τις τελευταίες δεκαετίες, ένα βασικό εργαλείο για τη 
μαθησιακή διαδικασία, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον μαθητή, όσο και για τον 
εκπαιδευτικό. Η γραφική αναπαράσταση εννοιών, αλλά και η υποκειμενική ανάδειξη των 
συσχετισμών που είναι δυνατόν να προκύψουν, επιτρέπουν τη διαμόρφωση 
οργανωμένης συνολικής θέασης της γνώσης και παράλληλα την επιλεκτική εστίαση σε 
επιμέρους εννοιολογικά σημεία. Ειδικότερα, η παρούσα διδακτική πρόταση αξιοποιεί το 
εκπαιδευτικό λογισμικό text 2 Mindmap στο γνωστικό αντικείμενο των Αρχαίων 
Ελληνικών από μετάφραση-Ομήρου Ιλιάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να 
αποτυπώσουν τις προσωπικές τους σημειώσεις για τη Ραψωδία Ζ΄ «Ο Έκτορας στην 
Τροία» στο προαναφερόμενο λογισμικό. Δύο βασικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν η 
προώθηση της αυτονομίας ως προς την κατάκτηση της γνώσης για τους μαθητές, αλλά 
και η δυνατότητα αξιολόγησης αυτού του εγχειρήματος από τον εκπαιδευτικό. Ως προς 
τους μαθητές, οι νοητικοί χάρτες αναμένεται να καλλιεργήσουν πολλαπλές βασικές όσο 
και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ 
κάθε μαθητή, σύμφωνα με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης. Παράλληλα, όμως, 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να ανιχνεύσουν τον τρόπο και την ποιότητα ερμηνείας της γνώσης από τους 
μαθητές τους στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο αλλά και πιθανές παρερμηνείες. Εν 
τέλει, τα δύο μέλη της μαθησιακής διαδικασίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, διαθέτουν 
ένα βασικό εργαλείο που προωθεί τη μεταγνώση, παρατηρώντας τον τρόπο αλλά και τις 
αλλαγές στη δόμηση της γνώσης.  
 
 

Αρμόδιος Τσιβάς 
Η χρήση και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου για την κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου 
 
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μαθησιακών αντικειμένων για το μάθημα της Ιστορίας στο 
πλαίσιο του Φωτόδεντρου αρθρώνεται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης διδακτικών 
περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης με την 
άμεση εμπλοκή των υποκειμένων μάθησης. Η όλη διαδικασία υλοποίησης αξιοποιεί 
βασικές επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της διδακτικής της Ιστορίας, στο 
πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης, και υιοθετεί θεμελιώδη στοιχεία της ιστορικής 
μάθησης, όπως η αξιοποίηση του ιστορικού ερωτήματος, η χρήση και η επεξεργασία 
πρωτογενούς ιστορικού υλικού, αλλά και οι δυνατότητες των ΤΠΕ που εφαρμόζονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και υποβοηθούν σημαντικά στη διαμόρφωση κατάλληλων 
διερευνητικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στο 
παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο διαμόρφωσης μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία 
αξιοποιούν πρωτογενές ιστορικό υλικό στην προοπτική υποβοήθησης της διαδικασίας 
κατανόησης του ιστορικού χρόνου, με την αξιοποίηση ιστοριογραμμών και 
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χρονογραμμών, με τη συνύφανση παραμέτρων του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου 
εκδήλωσης σημαντικών ιστορικών φαινομένων και γεγονότων. 
 
 

Αλέξανδρος Τσικολάτας 
Moodle: Ένα σχολείο στα σύννεφα 

 
Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι 
ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System)˙ ένα σύστημα 
διαχείρισης μάθησης (Learning Management System-LMS) ή σύστημα εικονικής μάθησης 
(Virtual Learning Environment-VLE) ή πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 
μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης. Είναι μια μοναδική εκπαιδευτική πλατφόρμα που συνεχώς εξελίσσεται 
και ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά. Προσανατολίζει την ενέργεια του μανθάνειν σε 
τέσσερις κύριους άξονες: (Α) Την ποικίλη προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα 
από διαφορετικές γλώσσες επικοινωνίας (κείμενα, εικόνες πολυμέσα) και τον 
προσανατολισμό της διδασκαλίας στην δημιουργία περιεχομένου (Β) Την ενεργή στάση 
του μαθητή απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό, την αυτοδιδασκαλία και τη μαθησιακή του 
αυτονόμηση (Γ) Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και (Δ) Την ανάπτυξη της 
συνεργατικότητας και της ευελιξίας στην ανάληψη ποικίλων ρόλων στο πλαίσιο μιας 
ερευνητικής ομάδας. Έτσι, η τάξη μετατρέπεται σε εργαστήριο και ο μαθητής, 
ασκούμενος στην επικοινωνία σε μια πληθώρα γλωσσών, αποκτά ολοένα περισσότερες 
ικανότητες ερμηνείας και αναπαράστασης του κόσμου. Κάποιες από τις 
λειτουργίες/δραστηριότητες είναι: μαθήματα, σημειώσεις, ασκήσεις ή ανάθεση 
εργασιών, απορίες και chat, διάλογοι, βιβλία, εργαστήρια, wikis, λεξικά, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια (κουίζ, σταυρόλεξο, φιδάκι, εκατομμυριούχος, Sudoku). Κάποιες από τις 
ενότητες (blocks) είναι: αναζήτηση, χρήστες, διαχείριση, πρόσφατη δραστηριότητα, 
επικείμενα γεγονότα, ημερολόγιο, αξιολόγηση. Στην παρούσα εργασία θα γίνει 
παρουσίαση του moodle: Εκπαιδευτική Πύλη - Αλέξανδρος Τσικολάτας 
 
 

Βασιλική Τσούνη 
Το οικογενειακό περιβάλλον ως ρυθμιστικός παράγοντας της μαθησιακής επίδοσης των 

μαθητών 
 
Η μόρφωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αξίες στην ελληνική κοινωνία. Η 
οικογένεια σαφώς επηρεάζει αισθητά, σε συνάφεια και με άλλους παράγοντες, τη 
σχολική επίδοση του παιδιού, καθώς η εμπλοκή της βελτιώνει την επίδοση του παιδιού 
και, συχνά, και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Βέβαια δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει πως η πραγματικότητα συχνά αποδεικνύει πως οι γονείς, αν και έχουν διάθεση 
να συμβάλουν, πιέζονται από την έλλειψη χρόνου, αλλά και γνώσεων, καθώς δεν έχουν 
πάντα το μορφωτικό επίπεδο που μπορεί να καλύψει τις μορφωτικές ανάγκες των 
παιδιών τους, αλλά και πως συχνά αντιμετωπίζουν άρνηση και έλλειψη διάθεσης 
συνεργασίας από τα παιδιά τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν 
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και να αναλυθούν κριτικά οι γονεϊκές εκείνες πρακτικές που συνδέονται με τη σχολική 
επιτυχία και, παράλληλα, να εντοπιστούν εκείνα τα σχήματα οικογενειακών συναλλαγών 
που συμβάλλουν θετικά στην επίδοση και, κατ’ επέκταση, την κοινωνική θέση και 
σταδιοδρομία του νέου. 
 
 

Ρία Φελεκίδου 
Χωρίς ταμπέλες: Προγράμματα και πρακτικές που αναπτύσσονται στον άξονα ανατροπής 

των στερεότυπων, την αποποίηση και εναλλαγή των ρόλων στο σχολείο 
 
Τα χαρακτηριστικά των ρόλων εκπαιδευτικού-μαθητή στη σχολική πραγματικότητα 
δημιουργούν ένα ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο σχέσεων και εξυπηρετούν, εν πολλοίς, 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θέτοντας όμως, παράλληλα, όρια στην εξέλιξη των μαθητών, 
αλλά και της ίδιας της μάθησης. Η ίδια τυποποίηση ρόλων λειτουργεί και στις διάφορες 
ηλικιακές ομάδες εκτός σχολείου (νέοι-ηλικιωμένοι) βάζοντας εξίσου περιορισμούς στην 
ουσιαστική συνύπαρξή τους και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή μπορεί να δημιουργήσει. 
Επίσης, η εσωστρέφεια και η μηχανική επανάληψη πρακτικών του σχολείου δε 
διευκολύνουν μια ουσιαστική αλλαγή του τοπίου. Με την πεποίθηση ότι μόνο με την 
πλήρη ανατροπή των στερεοτύπων και την αποποίηση των στεγανών στους ρόλους 
εκπαιδευτικού-μαθητή, νέων-ηλικιωμένων, μέχρι και με την εναλλαγή τους, μόνο με την 
εξωστρέφεια και με εργαλεία τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, μπορούμε να 
επιτύχουμε στόχους, που σε πρώτη ανάγνωση μοιάζουν ουτοπικοί, προχωρήσαμε στην 
υιοθέτηση του παραπάνω άξονα ανατροπής των στερεότυπων και των ρόλων, και 
συγκεκριμένα: 1) Στην υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων («Η ζωή είναι εδώ», 
«Γεφυρώνοντας τα χάσματα», «Μαζί»). 2) Στην υλοποίηση σχολικών γιορτών. 3) Στην ίδια 
τη θεματολογία μαθητικής ταινίας που συμμετείχε σε διαγωνισμό («Δες με τα μάτια 
μου»). Αποτελέσματα όπως η υποχώρηση της απαξίωσης των παιδιών στις σχολικές 
διαδικασίες, η ενεργοποίησή τους, η αντιμετώπιση πρωτόγνωρων και, όπως 
αποδείχθηκε, ελκυστικών για αυτά προκλήσεων, η παραγωγή ολοκληρωμένου έργου, 
είχε πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
κάτι που ήταν ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι το σχολείο στο οποίο επιτεύχθηκαν 
αυτά ήταν ένα Επαγγελματικό Λύκειο. 
 
 

Αικατερίνη Φερεντίνου, Δήμητρα Τσίγκα 
Από θραύσματα αρχαιοελληνικού λόγου… (Οδηγός φιλαναγνωσίας για αρχαιοελληνικά 

και λόγια κείμενα) 
 
Η παραγωγή λόγου από τους μαθητές αποτέλεσε στόχο της διδασκαλίας μας στο μάθημα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. O ίδιος προβληματισμός για την άρθρωση ελληνικού 
λόγου μας οδήγησε στη σκέψη της αξιοποίησης αποσπασμάτων, όχι μόνο σύγχρονων 
έργων αλλά και παλαιότερων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ερέθισμα για τη 
μελέτη τους. Με τη λογική αυτή, φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή έγιναν στόχος και 
για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Η παραδοσιακή διδασκαλία του κειμένου κάθε 
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ενότητας στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα εστιάζει στη νοηματική απόδοση του κειμένου 
(μετάφραση) και την εξέταση συντακτικών σχέσεων και γραμματικών φαινομένων. Η 
έλλειψη χρόνου και η αποσπασματικότητα των κειμένων περιορίζουν σημαντικά την 
εμβάθυνση στο κείμενο και τη συσχέτισή του με το σήμερα αλλά και με γνώσεις/πεδία 
άλλων γνωστικών αντικειμένων. Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, γίνεται 
προσέγγιση των νοηματικών αξόνων των κειμένων από τους μαθητές, οι οποίοι 
συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά, για να γνωρίσουν σημαντικά κείμενα από την 
ενότητα «Ήρωες και τέρατα» (Ανθολόγιο Α΄ Γυμνασίου), καθώς επίσης και: Ι. Να 
προσπαθήσουν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: α) Ποια ήταν τα όπλα που, 
σύμφωνα με τα κείμενα, έπρεπε να έχει κάποιος για να είναι πραγματικός ήρωας; β) 
Ποια η θέση και ο ρόλος της κόρης στο ηρωικό αφήγημα; γ) Υπάρχουν σήμερα ήρωες; Τι 
είναι για τους νέους και τις νέες σήμερα ο ήρωας; ΙΙ. Να συνειδητοποιήσουν την ενότητα 
της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας, με την προσέγγιση κειμένων από 
διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αλλά και να μάθουν σταδιακά να αναγνωρίζουν και 
να απολαμβάνουν το ξεχωριστό ύφος κάθε δημιουργού, καθώς και το κλίμα της εποχής 
που τον γέννησε. ΙΙΙ. Να συζητήσουν συνάφειες των κειμένων με το εικαστικό υλικό που 
τα πλαισιώνει και να παραγάγουν δικό τους λόγο. IV. Να λειτουργήσει η όλη διαδικασία 
ανάγνωσης και κριτικής επεξεργασίας των κειμένων της ενότητας ως οδηγός 
φιλαναγνωσίας.  
 
 

Παρασκευή Φώτη 
Μπορούν να διδαχθούν τα Αρχαία Ελληνικά στο Νηπιαγωγείο; 

 
Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της 
Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, και συγκεκριμένα σε Νηπιαγωγεία, θα δείξουμε πως, με τη μουσική, τους 
μελοποιημένους μύθους του Αισώπου από την ερευνήτρια και μέσα από συγκεκριμένες 
οπτικο-αντιληπτικές ασκήσεις σχεδιασμένες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με 
την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων και την ανάπτυξη μεθοδολογικών 
εργαλείων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αξιοποίησε και την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ 
πραγματοποιώντας και εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές εφαρμογές λογισμικών εμπέδωσης 
και μεταγνώσης των σταθμισμένων δραστηριοτήτων των Αρχαίων Ελληνικών. Το υλικό 
που προήλθε αποτελεί και αφορμή για ένα προτεινόμενο εργαστήριο, εκτός από την 
ανακοίνωση που περιγράφεται. 
 
 

Βασιλική Φωτοπούλου 
Η πρακτική άσκηση στην προπτυχιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Απόψεις φοιτητών 

ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών 
 
Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προπτυχιακής εκπαίδευσης των 
φοιτητών και συντελεί ώστε οι φοιτητές να γνωρίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα 
από την πράξη, να έρθουν σε επαφή με το σχολικό πλαίσιο και τις πραγματικές συνθήκες 
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που το συνθέτουν, καθώς και να προσεγγίσουν τους ρόλους τους ως εκπαιδευτικών. Στην 
παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα δεδομένα μιας εμπειρικής έρευνας, που αφορά 
στη μελέτη των θέσεων και των εμπειριών που αποκόμισαν οι προπτυχιακοί φοιτητές του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) 
του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου. Από την 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης και, παράλληλα, κατανοούν τις 
ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού, τις οποίες 
εντοπίζουν, κατά κύριο λόγο, σε ζητήματα που αφορούν στις εκπαιδευτικές, τις 
διδακτικές και τις παιδαγωγικές ικανότητες που αυτός/ή διαθέτει. Σημείο αναφοράς 
αρκετών φοιτητών στο δείγμα μας αναδεικνύεται η καθεαυτή διδακτική πράξη, η οποία 
δε συνιστά απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά μια διαδικασία που προϋποθέτει κριτική 
σκέψη ως προς το σχεδιασμό και την οργάνωσή της, καθώς και αναστοχαστική 
προσέγγιση για ενδεχόμενη βελτίωση ή τροποποίηση. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι 
ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την προσέγγιση με 
τους μαθητές, ενώ ξεχωριστή αναδεικνύεται η παρουσία και η συμβολή της νηπιαγωγού. 
Συμπερασματικά, οι φοιτητές/τριες, μέσα από τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης, 
προσεγγίζουν τη διδακτική και εν γένει εκπαιδευτική πράξη και αποκτούν εμπειρίες. 
Παράλληλα, μέσα από την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα 
διδακτικά και εκπαιδευτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου, έρχονται σε 
επαφή με το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού και κατανοούν τις ποικίλες διαστάσεις που 
το συνθέτουν και το προσδιορίζουν.  
 
 

Άντρη Χαραλάμπους 
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Ο ρόλος του Επιθεωρητή στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα 
 
Η βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της 
παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή επισημαίνεται μέσα από πολλές 
ερευνητικές μελέτες, οι οποίες σχετίζονται είτε με τον ρόλο που κατέχει ο εκπαιδευτικός 
στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε με τα προγράμματα, τις δράσεις, τους φορείς και τους 
παράγοντες της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών επηρεάζεται, ενισχύεται και συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα και 
την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς οι εκπαιδευτικοί 
μετασχηματίζουν τη διδακτική τους πρακτική μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή 
τους σε τυπικές και άτυπες διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Η επιθεώρηση των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων είναι ένας θεσμός, ο οποίος εφαρμόζεται στις 
πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, με απώτερο και κυρίαρχο σκοπό τη βελτίωση της 
παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης διαμέσου της βελτίωσης των εκπαιδευτικών και του 
διδακτικού τους έργου. Ο επιθεωρητής, μέσα από τη διαμορφωτική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τόσο των εκπαιδευτικών 



146 
 

όσο και της σχολικής τους μονάδας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν είναι απειλητική 
προς τους εκπαιδευτικούς αλλά υποβοηθητική, συνεργατική και αναπτυξιακή στη φύση 
της. Βασίζεται σε πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται κατά τη διαδικασία της 
διδασκαλίας και της μάθησης. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή κατάλληλων δράσεων βελτίωσης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 
ικανοποιώντας τόσο τις ατομικές τους ανάγκες, όσο και τις ανάγκες της σχολικής τους 
μονάδας, αλλά και γενικότερα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό 
του. Ως εκ τούτου, ο θεσμός του Επιθεωρητή στη σχολική εκπαίδευση μπορεί να 
αποτελέσει έναν αξιόλογο παράγοντα και φορέα επαγγελματικής βελτίωσης και 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ο Επιθεωρητής, ως 
ανώτερος εκπαιδευτικός ηγέτης, μπορεί να ασκεί διαμορφωτική αξιολόγηση στους 
εκπαιδευτικούς και, μέσα τις διάφορες δράσεις που αναπτύσσει και προωθεί, μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση και ανάπτυξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της 
παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης στο σύνολό της.  
 
 

Αποστολία Χαρμάνη 
Η συμβολή των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στο διορθωτικό - παιδαγωγικό έργο σε 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει τη μέθοδο διδασκαλίας η οποία 
προσφέρει μια νέα και καινοτόμα χροιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες είναι διαδεδομένες ως εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής επίδοσης 
των μαθητών. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση των καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων εφαρμόζεται σε μικρούς μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με 
σκοπό να καλλιεργήσει δεξιότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε εξελικτικά να εναρμονιστούν 
ομαλά στην τάξη. Στόχος της εργασίας είναι η επαρκής κατανόηση και η γνωριμία της 
μεθόδου, η σπουδαιότητα και σημαντικότητά της και η ανάγκη χρήσης στην σχολική 
τάξη.  
 
 

Ευδοκία Χατζηαβραμίδου 
Διερεύνηση των κινήτρων των εκπαιδευομένων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου 

Αλμωπίας. Πρόσθετη κατάρτιση και αγορά εργασίας. Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Στην κοινωνία του σήμερα, μια κοινωνία γνώσης και εξέλιξης, η μαθησιακή 
δραστηριότητα του ανθρώπου πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η 
μαθησιακή δραστηριότητα είναι στενά συνδεμένη με την πρόσθετη κατάρτιση και την 
εύρεση περισσοτέρων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων 
χαρακτηρίζεται από διαφορετικές προτεραιότητες και στρατηγικές και το περιεχόμενο 
της ποικίλει ανάλογα με τη χρονική περίοδο, αλλά και την οπτική γωνία από την οποία 
την προσεγγίζει κανείς. Υπάρχουν επτά προϋποθέσεις μάθησης στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, όπως: α) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν καταλαβαίνει, δηλαδή η διδακτέα ύλη και η 
δομή του προγράμματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να συγκρατείται από τον ενήλικα. 
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β) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του. 
Αν ο ενήλικας επιλέξει ένα πρόγραμμα που δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα της 
ζωής του, ούτε οι στόχοι του θα επιτευχθούν ούτε οι γνώσεις του θα εμπεδωθούν. γ) Ο 
ενήλικας μαθαίνει όταν κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Επομένως, οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται στην αρχή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. δ) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται. Όσο πιο 
ενεργητικός είναι ο ενήλικας, τόσο καλύτερα μαθαίνει. ε) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ο 
εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιτυχίας και της αποτυχίας. Ο 
ρόλος του εκπαιδευτή είναι σημαντικός, εξηγεί στους εκπαιδευόμενους τους στόχους της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει και προσδιορίζει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. στ) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα. Όσο 
περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ομάδα, τόσο πιο αποτελεσματική 
είναι. ζ) Ο ενήλικας μαθαίνει μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή του. Όσο 
μεγαλύτερη συμμετοχή έχει στην διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο 
καλύτερα επιτυγχάνεται η μάθηση. Στην Ελλάδα, η Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση 
Ενηλίκων έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το 
πλαίσιο, όλοι οι Δήμοι της χώρας, σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υλοποιούν 
προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έτσι, και ο Δήμος Αλμωπίας, την προηγούμενη 
προγραμματική 2012 έως2016, υλοποίησε εκατό τμήματα τόσο στην έδρα του Δήμου όσο 
και στις Τοπικές Κοινότητες. Στον Δήμο Αλμωπίας, το Τμήμα Παιδείας εξέδωσε και 
μοίρασε σε δείγμα περίπου 700ατόμων ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Διερεύνηση των 
κινήτρων των εκπαιδευόμενων στον Δήμο μας - Πρόσθετη Κατάρτιση και Αγορά 
Εργασίας». Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν ποιο είναι το κίνητρο 
που τους ώθησε να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, αν έμειναν 
ικανοποιημένοι από την απόκτηση γνώσεων τους και από την επιπλέον κατάρτιση τους, 
αν τους βοήθησε τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στην προσωπική τους εξέλιξη. Τα 
ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν και χωρίστηκαν ανά ηλικιακές ομάδες, ανά θεματική 
ενότητα, ανά φύλο, ανά μορφωτικό επίπεδο και ανά στόχο επίτευξης των 
προγραμμάτων. Το 70%, ανεξαρτήτως ηλικίας, απάντησε ότι στόχος τους ήταν η 
διεύρυνση των γνώσεων τους και η επιπρόσθετη κατάρτισή τους σε τομείς που τους 
ενδιέφεραν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ το υπόλοιπο 30% απάντησε ότι 
στόχος ήταν η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, με σκοπό περισσότερες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι το 65% των εκπαιδευόμενων που 
παρακολούθησαν τα προγράμματα ήταν άνδρες πάνω από πενήντα χρονών, γιατί 
υπήρχαν προγράμματα αγροτικού ενδιαφέροντος, και το 35% ήταν γυναίκες. Στην 
επιλογή των προγραμμάτων, κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι το 30% επέλεξε 
προγράμματα Ξένων Γλωσσών, και κυρίως την τουρκική γλώσσα, το 40% επέλεξε 
προγράμματα Αγροτικής Οικονομίας-Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και προώθησης 
αγροτικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου. Το υπόλοιπο 30% των εκπαιδευόμενων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, επέλεξε διάφορα άλλα προγράμματα, όπως μορφές εναλλακτικού 
τουρισμού, δεδομένου ότι η περιοχή μας δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός, λόγω 
των Ιαματικών Λουτρών που διαθέτει, αλλά εντοπίζονται σε αυτήν και πολλά στοιχεία 
ιστορικής κληρονομιάς, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο οποίο σώζονται 
απολιθωμένα οστά που χρονολογούνται περίπου 120.000 χρόνια πριν, το κάστρο της 
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Χρυσής, ο αρχαίος οικισμός στην Άψαλο και το Άλωρο κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι εντόπισαν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου ως πεδία για την ανάπτυξη του τουρισμού, ο 
οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο σε μελλοντικό πρόγραμμα Διά Βίου 
Μάθησης. 
 
 

Ελένη Χατζηγεωργίου, Νικολέττα Μαρκοπούλου 
Ανακαλύπτοντας την Ιλιάδα μέσα από θεατρικές τεχνικές 

 
Στο εν εξελίξει πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας την Ιλιάδα μέσα από θεατρικές τεχνικές», 
προσεγγίζεται η Ιλιάδα του Ομήρου μέσα από θεατρικές μεθόδους, οι οποίες συνιστούν 
μια νέα μορφή διδασκαλίας και μάθησης, ενισχύοντας τόσο τη βιωματική εμπλοκή όσο 
και την κριτική ικανότητα του μαθητή. Η μονότονη και παθητική διδασκαλία της Ιλιάδας, 
στο σημερινό σχολείο, μας ωθεί στην αναζήτηση δημιουργικών τρόπων προσέγγισης του 
έπους. Υπό το πρίσμα αυτό, το θέατρο προσφέρει εργαλεία, μέσα, τεχνικές που 
προάγουν μια δυναμική και εναλλακτική εκπαιδευτική μέθοδο, ώστε να αφομοιωθεί η 
γνώση μέσω του βιώματος. Προωθεί την ενεργητική μάθηση και την αυτοέκφραση των 
μαθητών, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και του προβληματισμού, 
προσφέροντας μια στοχαστική οπτική της ομηρικής παράδοσης. Οι στόχοι του 
προγράμματος είναι οι μαθητές: 1.Να αναπτύξουν δημιουργική σχέση με το έπος, 
καλλιεργώντας την ενσυναισθητική τους ικανότητα 2.Να αλληλεπιδράσουν μέσα από την 
αναζήτηση του ρόλου, με σκοπό την διερεύνηση της ανθρώπινης δραστηριότητας 3.Να 
αξιολογήσουν τα κίνητρα της στάσης και συμπεριφοράς των ηρώων που συχνά είναι 
αντίθετη με τη δική τους 4.Να δράσουν και να αναστοχαστούν τις πράξεις τους. Έννοιες 
της Ιλιάδας, όπως πόλεμος, βία, πατρίδα, γυναίκα, ιεραρχία, σύγκρουση, ελευθερία, θα 
αξιοποιηθούν μέσα από θεατρικές μεθόδους, όπως θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτικό 
δράμα, αυτοσχεδιασμός και inquirydrama. Τα θέματα-έννοιες προσεγγίζονται βιωματικά 
και κριτικά και αναπτύσσονται σε στάδια: διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του δράματος, 
χτίσιμο του χώρου και του ρόλου, εισαγωγή στη δραματική ένταση και λύση της πλοκής. 
Τέλος, τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εργασία είναι τα εξής: 1.Ανάπτυξη 
ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας 2.Εξοικείωση με το έπος και μύηση στην τέχνη του 
θεάτρου 3.Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας 4.Ενδυνάμωση της 
γλωσσικής επικοινωνίας 5.Ενσυναίσθηση και ευαισθησία μέσω της αποδοχής και της 
ταύτισης της κατάστασης και των συναισθημάτων του άλλου. Στο τελικό κείμενο της 
εργασία μας, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε μέρος της ραψωδίας Ε της Ιλιάδας, 
προκειμένου να διερευνηθεί κριτικά και βιωματικά το δίλημμα του Έκτορα στη 
συνάντηση του με την Ανδρομάχη. 
 
 

Δημοσθένης Χατζηλέλεκας 
Αδαμάντιος Κοραής - Στέφανος Κομμητάς: Βίοι παράλληλοι 

 
Ευρισκόμενοι ενώπιον των δύο σημαντικών λογίων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, του 
Αδαμαντίου Κοραή και του Στέφανου Κομμητά, καταθέτουμε λόγο συμβιβαστικό, για να 
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άρουμε τον συρρικνωμένο τρόπο, με τον οποίο έγιναν αντιληπτοί οι δύο αυτοί λόγιοι, 
κυρίως, μόνο με τους όρους του γλωσσικού ζητήματος, φτωχαίνοντας, έτσι, πολύ την 
αντίληψη του εύρους των ιδεών τους. Οι δύο αυτοί λόγιοι είναι κυρίως πολεμικά 
γνωστοί. Γίνονται αντικείμενο πολεμικής από ανθρώπους, που δεν τους έχουν μελετήσει. 
Αν διαβάσει κανείς το έργο τους εμπεριστατωμένα, θα μπορέσει να αντιληφθεί τον 
συνταρακτικό ζήλο και τον ενθουσιασμό τους, για τη ριζική πνευματική αναθεμελίωση 
του Ελληνισμού και της Ελλάδας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι, από τη μία, με τη λανθασμένη 
ετεροαναφορά των διάφορων ιδεολογικών ρευμάτων του 20ου αιώνα και της όλης 
παράδοσης του Δημοτικισμού, που προσγράφουν στον Αδαμάντιο Κοραή την απόδοση 
του «ακραίου καθαρευουσιάνου» και στον Στέφανο Κομμητά τον χαρακτηρισμό του 
«ακραιφνή και στείρου αρχαϊστή» και, από την άλλη, με τη στρεβλωμένη αυτοαναφορά, 
την αποτυχημένη, δηλαδή, διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων των δύο λογίων, που 
οδήγησε, στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, στις σφοδρές γλωσσικές 
«ξιφομαχίες» αυτών και των ομοϊδεατών τους.Πολλές είναι οι διανοητικές διεργασίες 
που προηγήθηκαν με το έργο σημαντικών διανοητών, για να αποκατασταθεί και να 
αναδειχθεί το εύρος της επιστημονικής πολυμέρειας του Αδαμάντιου Κοραή, η ιδέα της 
συνθετότητας και της ρηξικέλευθης ματιάς του, της εκσυγχρονιστικής αντίληψής του για 
την αναδόμηση και αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας και κοινωνίας, για να μπουν 
τα θεμέλια μιας ελεύθερης κοινωνίας. Όσον αφορά στον Στέφανο Κομμητά, οι ελάχιστες 
διανοητικές διεργασίες ασφυκτιούν στην επιχειρηματολογία και προσεγγίζουν τον 
άνθρωπο και το έργο του μέσα από το πρίσμα του ακραίου αρχαϊστή και της πολεμικής, 
που αναπτύχθηκε με τον Αδαμάντιο Κοραή, στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 
Κάποια δημοσιεύματα καταγράφτηκαν σε διάφορα περιοδικά, ιδιαίτερα στα περιοδικά 
της Βιέννης: Ερμής ο Λόγιος (όργανο των Κοραϊστών) και της Καλλιόπης (όργανο των 
αντιπάλων του Κοραή). Κατά του Στέφανου Κομμητά ξιφούλκησαν οι πάντες. Η 
θεωρηθείσα, αρχαϊστική τοποθέτηση τού Στέφανου Κομμητά στο γλωσσικό ζήτημα έχει 
δημιουργήσει μία διάχυτη σύγχυση και κάποιοι διανοούμενοι, που θεωρούνται 
προοδευτικοί, τον έχουν εντάξει στους αντιπροοδευτικούς και στους αντιδιαφωτιστές. Ως 
θεωρούμενος, βέβαια, ηττημένος στο γλωσσικό ζήτημα, ο Στέφανος Κομμητάς παρέμεινε 
παρεξηγημένος. Η προαναφερθείσα προσέγγιση, μέσα από την οποία αντιμετωπίστηκαν 
οι δύο αυτοί λόγιοι, είναι ανάγκη να τροποποιηθεί, για να αναδειχθεί η πραγματική 
διάσταση του τιτάνιου διαφωτιστικού έργου που προσέφεραν. Η νέα εμβάθυνση και η 
νέα διερεύνηση πρέπει να γίνουν μέσα από ένα άλλο πρίσμα και είναι ανάγκη να 
επανεξετασθεί η φιλοσοφική, επιστημονική και θεολογική σκέψη αυτών των δύο 
διανοητών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.  
 
 

Αικατερίνη Χατζησάββα 
Ανάδειξη εναλλακτικών πρακτικών αξιολόγησηςτης επίδοσης του μαθητή στο μάθημα της 

Γλώσσας: Μία μελέτη περίπτωσης στο Δημοτικό Σχολείο 
 
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα ευρήματα από τη διεξαγωγή μιας μελέτης 
περίπτωσης αναφορικά με τη διερεύνηση των πρακτικών αξιολόγησης της επίδοσης του 
μαθητή στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, το 
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ενδιαφέρον εστιάζεται στα ευρήματα τα οποία αναφέρονται στις εναλλακτικές τεχνικές 
αξιολόγησης του μαθητή. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, 
ακολουθήθηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης με άμεση, συστηματική και 
συμμετοχική παρατήρηση στην Ε΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου του Ν. Ιωαννίνων. Στο πρώτο 
μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται η θεωρητική τεκμηρίωση του υπό μελέτη θέματος 
με την αποσαφήνιση και οριοθέτηση των βασικών εννοιών. Ειδικότερα, προσδιορίζονται 
εν συντομία ο σκοπός, τα στάδια και η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης του 
μαθητή. Έπειτα, γίνεται λόγος για την αξιολόγηση της επίδοσης στο γλωσσικό μάθημα, 
όπως επίσης και για τις παραδοσιακές και τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης του 
μαθητή. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και αναδεικνύονται τα 
κυριότερα ευρήματα αναφορικά με τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης, όπως 
προέκυψαν από την παρατήρηση στην τάξη. Ακολούθως, πραγματοποιείται συζήτηση επί 
των ευρημάτων, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες τάσεις σχετικά με το υπό διερεύνηση 
ζήτημα. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο εκπαιδευτικός φαίνεται να 
εφαρμόζει, σε μεγάλο βαθμό συνδυαστικά, παραδοσιακές και εναλλακτικές τεχνικές 
αξιολόγησης του μαθητή στο μάθημα της Γλώσσας, με έμφαση στις τεχνικές της 
ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης του γραπτού λόγου.  
 
 

Κωνσταντίνος Χατούπης 
Η αποτελεσματικότητα της άμεσης καθοδήγησης (DirectInstruction): Ευρήματα από την 

εκπαιδευτική έρευνα 
 
Η άμεση διδασκαλία αναφέρεται σε μία βήμα προς βήμα και σαφώς προσδιορισμένη 
καθοδήγηση που δίνεται από τον δάσκαλο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι σαφής 
προσανατολισμός σε ακαδημαϊκούς σκοπούς, προσπάθεια από μέρους του δασκάλου για 
παροχή ευκαιριών για μάθηση και για υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις δραστηριότητες 
της τάξης, άμεση ανατροφοδότηση, επιλογή από τον δάσκαλο των σκοπών και του 
διδακτικού υλικού και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. Ο σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών πάνω στην 
αποτελεσματικότητα της άμεσης καθοδήγησης στη μάθηση. Ανασκοπήθηκαν μελέτες 
που αφορούσαν σε διάφορα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Φυσικής Αγωγής. 
Συμπεριλήφθηκαν μετά-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις και πρόσφατες ατομικές 
μελέτες. Τα δείγματα των μελετών αφορούσαν σε μαθητές κυρίως σχολικής ηλικίας (6-
12). Τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης έδειξαν ότι: (α) Τόσο για τους 
κανονικούς πληθυσμούς όσο και για τα ειδικά άτομα, η άμεση καθοδήγηση συμβάλλει 
στην ακαδημαϊκή επίτευξη στο σχολείο (μεγέθη επίδρασης από 0.25 ως και 0.97) (β) 
Τόσο στην ικανότητα της ανάγνωσης όσο και στην αριθμητική ικανότητα, η άμεση 
καθοδήγηση είναι αποτελεσματική για παιδιά 6-12 χρόνων και (γ) Στη Φυσική Αγωγή, η 
άμεση καθοδήγηση οδηγεί στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων στην πετοσφαίριση, το 
χόκεϊ, το άλμα εις μήκος, την ενόργανη γυμναστική και τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης. Η επιλογή της άμεσης καθοδήγησης πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα χαρακτηριστικά των μαθητών, τους σκοπούς του μαθήματος και το προς 
διδασκαλία αντικείμενο. Σημαντικά οφέλη σε άλλους τομείς, όπως στον συναισθηματικό 
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(π.χ. στάσεις και αυτοεκτίμηση) ή τον γνωστικό (π.χ. ανάπτυξη γνωστικών διεργασιών 
ανωτέρου επιπέδου), μπορούν να αποκομιστούν με διδακτικές προσεγγίσεις πέραν της 
άμεσης καθοδήγησης. 
 
 

Κωνσταντίνος Χατούπης 
Mastery Learning και μάθηση: Τι ισχύει στην περίπτωση της Φυσικής Αγωγής; 

 
Το διδακτικό μοντέλο Mastery Learning αναφέρεται σε μία μεγάλη κατηγορία διδακτικών 
μεθόδων, γνωστών ήδη από τη δεκαετία του 1960. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του 
μοντέλου είναι η καθιέρωση ενός κριτηρίου απόδοσης, βάσει του οποίου καθορίζεται 
εάν ο μαθητής έχει εμπεδώσει κάποια δεξιότητα ή έννοια, η συχνή αξιολόγηση του 
μαθητή για να διαπιστωθεί εάν ικανοποιεί το κριτήριο και η μέριμνα για διορθωτική 
καθοδήγηση του μαθητή που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο κριτήριο, έτσι ώστε, σε 
μία μελλοντική επαναξιολόγησή του, να είναι σε θέση να δείξει ότι πληροί το κριτήριο 
αυτό. Μεγάλης κλίμακας μετά-αναλύσεις έδειξαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, όταν 
εφαρμόζεται μέσα στην τάξη, έχει θετική επίδραση σε σειρά παραμέτρων, όπως η 
επίτευξη, η διατήρηση της μάθησης, η συμμετοχή στις μαθησιακές δραστηριότητες και η 
στάση των μαθητών απέναντι στο μοντέλο τούτο. Η παρούσα εργασία ανασκόπησε τις 
έρευνες που εξέτασαν την επίδραση του μοντέλου Mastery Learning στην επίτευξη στη 
Φυσική Αγωγή. Όλες οι μελέτες δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1982-1999. Οι 
συμμετέχοντες στις έρευνες αυτές ήταν μαθητές όλων των βαθμίδων και φοιτητές που 
μετρήθηκαν σε διάφορες κινητικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης 
έδειξαν ότι το μοντέλο Mastery Learning ήταν αποτελεσματικό για τη μάθηση δεξιοτήτων 
πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και μπάντμιντον, για τη μάθηση της βασικής 
δεξιότητας της ρίψης αντικειμένου και για τη βελτίωση του ακαδημαϊκού χρόνου 
μάθησης. Τα αποτελέσματα συζητούνται στη βάση της θεωρίας του διδακτικού μοντέλου 
και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
 
 

Παντελεήμων Χιονίδης 
Τα νομίσματα ως ιστορική πηγή. Μία κριτική αποτίμηση της παρουσίας τους στο βιβλίο 

Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου και μία διδακτική πρόταση για την αξιοποίησή τους 
 
Τα νομίσματα, ως ιστορικά τεκμήρια, φωτίζουν πολλαπλώς το δημόσιο βίο μιας περιόδου 
-της βυζαντινής στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης-, αφού ανήκουν στις άμεσες και 
επίσημες πηγές. Η απεικόνιση της μορφής του ηγεμόνα σε αυτά επιτρέπει την 
εξακρίβωση πολιτειακών καταστάσεων και δυναστικών σχέσεων. Επιπλέον, τα κοσμικά 
και θρησκευτικά σύμβολα, που εμφανίζονται στις όψεις των νομισμάτων, συνδέονται με 
την κρατική ιδεολογία και παραπέμπουν σε αυτή και σε δογματικά ζητήματα 
αντιστοίχως. Τέλος, η μελέτη της γλώσσας των επιγραφών των νομισμάτων φανερώνει το 
σταδιακό εξελληνισμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η αξιοποίηση των νομισμάτων, ως 
πρωτογενούς ιστορικής πηγής, στο σχολικό εγχειρίδιο «Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 
- Β΄ Γυμνασίου» είναι ποσοτικά και ποιοτικά περιορισμένη. Στις 150 σελίδες του βιβλίου, 
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εμφανίζονται μόλις επτά νομίσματα, ένα από τα οποία προέρχεται από το φραγκικό 
βασίλειο του Καρλομάγνου. Ακόμη, μόνον για δύο από αυτά επιχειρείται η προσέγγιση 
και αποκωδικοποίηση των συμβόλων τους, ενώ τα υπόλοιπα παρατίθενται με απλή 
επισήμανση της περιόδου κυκλοφορίας τους.Η σαφής προτίμηση του σχολικού βιβλίου 
για τα γραπτά παραθέματα σε βάρος χαρτών, μικρογραφιών και νομισμάτων δυσχεραίνει 
την πρόσβαση των μαθητών στις ιστορικές πηγές και αλλοιώνει την αντίληψή τους για τη 
βυζαντινή περίοδο. Στα νομίσματα με την ευρεία κυκλοφορία, που ήταν προσιτά σε 
εγγράμματους και μη, αποτυπώνονται και διακρίνονται ευκολότερα ζητήματα, όπως η 
κληρονομική διαδοχή και τα προβλήματά της, η έννοια του στρατηγού-αυτοκράτορα, η 
«εν Χριστώ» απόλυτη εξουσία του, η διεκδίκηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Σε αυτήν 
την εισήγηση, επιχειρείται η συστηματική κριτική προσέγγιση της παρουσίας των 
νομισμάτων στην Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου και προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για τη 
μελέτη της πρωτοβυζαντινής περιόδου (330-717) μέσα από την εξέταση των 
παραστάσεων και των επιγραφών σε νομίσματα της εποχής. 
 
 

Λουίζα Χριστοδουλίδου, Μιχαήλ Κεφάλας 
Τα «μουσικά» ποιήματα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: Μια διαθεματική προσέγγιση μέσα 

από ένα σχεδίασμα μαθημάτων 
 
Θα μας απασχολήσουν πέντε ποιήματα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, τα οποία 
προτείνονται για πρώτη φορά για σχολική χρήση. Μέσα από τα ποιήματα «Ζίγκα του 
Μπαχ», «Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (ετών 35)» (Στη γλώσσα της υφαντικής, 2013), 
«Για τους χαμένους αυτοσχεδιασμούς του Μπαχ», «Καημένε Μπαχ», «Μπαχ και 
ζητιάνοι» (Πόρφυρας, 2007), προτείνουμε ένα σχεδίασμα μαθημάτων, ώστε οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με το έργο του σημαντικού ποιητή και ταυτόχρονα 
να εντρυφήσουν στον κόσμο της μουσικής, μέσω μίας διαθεματικής-διεπιστημονικής 
προσέγγισης που άπτεται της μουσικής ορολογίας και της έννοιας του αυτοσχεδιασμού, 
της ιστορίας της μουσικής (μπαρόκ, κλασικισμός, σύγχρονη μουσική, βιογραφίες 
συνθετών), της μορφολογίας (μενουέτο, σουίτα, όπερα), της οργανολογίας (συμφωνική 
ορχήστρα, εκκλησιαστικό όργανο, κατηγοριοποίηση οργάνων), του ζεύγους 
γλώσσα/ποίηση αλλά και του χορού, δεδομένου ότι η ζίγκα είναι ένας από τους χορούς 
της σουίτας [συσχέτιση ρυθμολογίας, ποιητικής και μουσικής -εφόσον παρατηρείται 
αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη μουσική και την ποίηση- της κριτικής ανάγνωσης 
κειμένων, της δραματοποίησης (π.χ. δραματοποίηση των «συναντήσεων» τεσσάρων 
διάσημων συνθετών, μεταξύ των οποίων ο Χάυντν και ο Μότσαρτ, οι οποίοι εκτελούν 
κουαρτέτα εγχόρδων), του κινηματογράφου («Αμαντέους» του Μ. Φόρμαν και «Ερόικα» 
του Σ. Τζονς), της εκπαίδευσης ταλαντούχων παιδιών (με αναφορές στον Μότσαρτ, ως 
μία σπάνια ιστορική περίπτωση αναπηρίας παιδιού-θαύματος), της Τεχνολογίας 
(αξιοποίηση διαδικτύου και Τ.Π.Ε.), της θρησκείας και της μουσικής (ιερές μουσικές, 
επίδραση της θρησκευτικής πίστης στη μουσική σύνθεση ανά τους αιώνες)]. 
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Σοφία Χριστοπούλου 
Όταν η Βαϊμάρη συναντά το δυσοίωνο παρόν: Ο εξπρεσιονισμός κάτω από το πρίσμα των 

συγκρούσεων που σημάδεψαν τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης 
 
Η Τέχνη, με τις διάφορες εκφάνσεις της, αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και της 
κουλτούρας των μαθητών. Είναι μέρος της βιωματικής σχέσης που αναπτύσσουν οι 
μαθητές μέσα από τη ζωγραφική, τη μουσική, το χορό, τη δραματοποίηση. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, μπορούν να προσεγγίσουν τα έργα τέχνης μέσα από παιδαγωγικές 
επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (μουσεία, γκαλερί κ.ά.), πράγμα 
σπανιότερο στη διαδικασία του ελληνικού δημόσιου σχολείου. H πλέον συνήθης επαφή 
των μαθητών με τα έργα τέχνης είναι μέσω της παρατήρησης, όχι πάντα μεθοδευμένης, 
των έργων που συναντούν στα σχολικά εγχειρίδια, ειδικά της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας 
και της Γλώσσας. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, θα προσπαθήσουμε να 
παρουσιάσουμε, μέσα από την Τέχνη, και συγκεκριμένα τον γερμανικό εξπρεσιονισμό, 
μια απόπειρα διδακτικής πρακτικής μίας ιστορικής περιόδου, αυτής της «Δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης» (1918-1933), η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση, 
όντας σχετικά νέα χρονικά, χωρίς πολλές ιστορικές προσεγγίσεις (συγγράμματα) και 
εμπεριέχοντας μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, λόγω των επιπτώσεων που είχε στη 
χώρα και τους ανθρώπους ο ναζισμός. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε πώς ένας 
εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει με απλές τεχνικές τους μαθητές του να πλησιάσουν 
μια δύσκολη, όπως προαναφέρθηκε, ιστορική περίοδο, μέσα από τα έργα τέχνης, με τη 
βοήθεια της μεθοδικής παρατήρησής τους, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, 
διεγείρει τον στοχασμό των μαθητών, αλλά και άλλες πτυχές του φάσματος των 
ικανοτήτων τους. 
 
 

Χρήστος Ψάλτης, Ανδρέας Πεπές 
Το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

 
Είναι αλήθεια ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει καταλάβει τα τελευταία χρόνια 
δεσπόζουσα θέση σε ποικίλους τομείς της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα επήλθε ως αναμενόμενο, εξαιτίας τόσο των διαρθρωτικών 
αλλαγών σε οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και λόγω των αναγκών 
που διαμορφώθηκαν από τη συνεχή μεταλλαγή τους και την ευρύτερη εξέλιξη. Οι 
μεταβολές αυτές απαιτούν από τα άτομα, ως εργατικό δυναμικό, να διακατέχουν 
συγκεκριμένες δεξιότητες για την εκπόνηση των εργασιακών υποχρεώσεων. Από την 
άλλη μεριά, οι ανάγκες του ατόμου, στην ανθρώπινή του διάσταση, προβάλλουν ως 
άκρως απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα. Η 
Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο που περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι, που θεωρούνται ενήλικοι από την 
κοινωνία τους, μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Η Εκπαίδευση 
Ενηλίκων περιλαμβάνει, λοιπόν, ως υποσυστήματα της, την αρχική και τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση, τη μαθητεία, την εκπαίδευση σε χώρους 
εργασίας, την πολυδιάστατη εκπαίδευση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Για να γίνει 
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κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η Εκπαίδευση Ενηλίκων εξελίσσεται ραγδαία, θα 
πρέπει να γίνει σαφές το τι σημαίνει ακριβώς «ενήλικας εκπαιδευόμενος», και 
συγκεκριμένα, το πώς ορίζεται, ποια τα βασικά χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν 
από τον «ανήλικο εκπαιδευόμενο», αλλά και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης 
για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν διεξοδικά η εξάπλωση 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι 
τάσεις, οι στρατηγικές και οι προοπτικές. 
 
 

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, Καλλιφρόνη Αβραμίδου 
«Δια ζώσης πένας» με έμπνευση τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών 

 
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στις δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής που 
υλοποιήθηκαν από μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου 
Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το σχολικό έτος 2015-16, με απώτερο στόχο να δοθούν 
στους μαθητές ερεθίσματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργική ανακάλυψη γνώσεων και 
πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα του συγκεκριμένου Μουσείου. Όλες οι 
δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν τόσο 
ατομικά όσο εταιρικά και ομαδικά. Το εργαστήριο βασίστηκε στη διαθεματικότητα και τις 
αρχές της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, ενώ η προσέγγιση του θέματος έγινε 
μέσα από την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τη γλώσσα. Του εργαστηρίου προηγήθηκε 
ομαδική επίσκεψη στο Μουσείο, ενώ, κατά την υλοποίησή του, δόθηκε στους/στις 
μαθητές/τριες η δυνατότητα να προσεγγίσουν τα ποικίλα εκθέματα του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πατρών βιωματικά-δημιουργικά, ώστε να αντιληφθούν την πραγματικότητα 
μιας άλλης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δραστηριότητες 
Δημιουργικής Γραφής. Με τα ποικίλα οπτικά και αισθητικά ερεθίσματα, εμπλουτίστηκε ο 
τρόπος σκέψης και έκφρασής τους, απελευθερώθηκε η φαντασία και εκφράστηκε η 
μοναδική χαρά που προσφέρει ο ιδιαίτερος κόσμος του μουσείου, της γνώσης και της 
γραφής. Οι σχετικές δραστηριότητες είχαν τη μορφή παιχνιδιού, ενός σημαντικού 
μηχανισμού με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά να επικοινωνούν και να δημιουργούν. Τη 
χαρά της δημιουργίας ακολούθησε η χαρά της απαγγελίας, γόνιμος σχολιασμός πάνω 
στα κείμενά τους και λειτούργησαν με όλες τις αισθήσεις: ακούγοντας, βλέποντας, 
δρώντας. Συμπερασματικά, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών, όπως η 
Δημιουργική Γραφή και η συνεργατική διδασκαλία, οι μαθητές προσέγγισαν το Μουσείο 
βιωματικά, διερευνητικά και ανακαλυπτικά. Με «όχημα» τη Δημιουργική Γραφή, που 
αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο καλλιέργειας και κατανόησης του γραπτού λόγου, 
δημιούργησαν ποικίλα κειμενικά είδη και εκφράστηκαν έμμετρα και πεζά με φρεσκάδα, 
πρωτοτυπία και δυναμική χρήση των λέξεων, προβάλλοντας παράλληλα τα εκθέματα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.  
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Παναγιώτα Αρβανίτη 
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας 

 
Καθώς οι ανάγκες των μαθητών για πολύπλευρη γνώση πληθαίνουν, σε έναν κόσμο που 
εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην μαθησιακή 
διαδικασία αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Οι εκπαιδευτικοί του Αγγλικού τμήματος της 
Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne D’Arc Πειραιά, αφουγκραζόμενες τις ανάγκες αυτές, 
παρουσιάζουν τις ακόλουθες δράσεις: Χρήση Ψηφιακής τάξης Edmodo: Πρόκειται για 
ένα δίκτυο επικοινωνίας και εκπαίδευσης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών 
καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Δεδομένης της εξοικείωσης των μαθητών με τις 
νέες τεχνολογίες, ο τρόπος αυτός διδασκαλίας ζωντανεύει το ενδιαφέρον τους για το 
μάθημα και ωφελεί ειδικότερα τους πιο αδύνατους μαθητές που διατηρούν συχνά μια μη 
θετική στάση απέναντι στο συμβατικό -κατά- πρόσωπο μάθημα. Η χρήση της 
συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους μαθητές καθώς τους 
δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης και εμπέδωσης του λεξιλογίου και των γραμματικών 
φαινομένων μέσω ηλεκτρονικών φυλλαδίων εργασίας αλλά και χρήσιμων βίντεο πριν 
από κάθε διαγώνισμα. Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 400 ετών από τον 
θάνατο του William Shakespeare, οι μαθητές της Σχολής συμμετείχαν σε δράσεις που 
αφορούσαν μαθήματα συνοδευόμενα από οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τη ζωή και 
το έργου του μεγάλου ποιητή και θεατρικού συγγραφέα, καθώς επίσης και διαδραστικά 
παιχνίδια αλλά και θεατρικές παραστάσεις και βιωματικά εργαστήρια (τα τελευταία υπό 
την αιγίδα του British Council). Με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα η καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας της Σχολής κα Μαρία Αναπλιώτη παρουσίασε 
στους μαθητές των Γ΄ & Δ΄ τάξεων του Δημοτικού τα βιβλία της: «Εγώ το Περιβάλλον, Εσύ 
ο Άνθρωπος και ο Πλανήτης» και «Η Μικρή Ανακύκλωση». Τέλος, προετοιμάζοντας τους 
αυριανούς πολίτες του κόσμου, η Σχολή μας διοργανώνει ανά διετία εκπαιδευτικό ταξίδι 
στην Αγγλία σε μια προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών της με τον Βρετανικό 
πολιτισμό. Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
θερινά μαθήματα σε Βρετανικά Πανεπιστήμια καθώς και να λάβουν μέρος σε 
καλλιτεχνικές αλλά και αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με μαθητές άλλων 
εθνικοτήτων μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 
 

Παναγιώτα Αργύρη 
Δίκτυο Παυσανίας 2.0 για την σύνδεση του Μουσείου με την σχολική γνώση μέσω 

καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 
Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινοτόμο 
πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική 
ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο. Υλοποιείται από το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο 
Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ, στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 
(Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλία (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα), 
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Πελοπόννησος (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού), Βόρειο Αιγαίο (Μουσείο Βιομηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου). Στην παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν ως στόχο τη σύνδεση της σχολικής 
γνώσης με τα παραπάνω Μουσεία.  
 
 

Άννα-Θεοδώρα Βελίκη 
Αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στο δημοτικό για την εκμάθηση λεξιλογίου από 

μαθητές της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα με διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 
 
Αν και η χρήση της πλατφόρμας Moodle έχει συνδεθεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και με διαδικτυακά περιβάλλοντα που παρέχουν υλικό μελέτης και βαθμολογία σε 
πανεπιστημιακούς φοιτητές, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει τη χρησιμότητα της για την 
εκμάθηση λεξιλογίου από μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού που μαθαίνουν Αγγλικά ως 
ξένη γλώσσα, όταν αυτοί εκπαιδευτούν στην τεχνική, στρατηγική και παιδαγωγική χρήση 
υποστηρικτικού ψηφιακού υλικού. Η πλατφόρμα Moodle προτιμήθηκε για τις 
δυνατότητες που προσέφερε στη δημιουργία ψηφιακού υλικού από την εκπαιδευτικό, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διδακτικής ύλης και τις ανάγκες των μαθητών αυτής της 
ηλικίας και του συγκεκριμένου μαθησιακού επιπέδου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για τη 
δυνατότητα να προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση, αλλά και ως μέσο προβολής άλλων 
εκπαιδευτικών διαδικτυακών τόπων και πολυμέσων, σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης 
μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες 12 και 15 μαθητών, που, 
δουλεύοντας στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μία διδακτική ώρα την 
εβδομάδα, εξασκήθηκαν στο λεξιλόγιο του σχολικού βιβλίου που διδάχθηκε στην τάξη σε 
δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σχετικά με τρεις θεματικές ενότητες, για τρεις 
εβδομάδες με ψηφιακές δραστηριότητες που παρείχαν ανατροφοδότηση. Μόνο η 
πειραματική ομάδα 12 μαθητών εκπαιδεύτηκε στη στρατηγική χρήση της Τεχνολογίας. Οι 
μαθητές και των δύο ομάδων εξέφρασαν θετική άποψη για την εργασία τους στην 
αίθουσα Πληροφορικής, ενώ οι απαντήσεις στην ανοικτού τύπου ερώτηση, που ζητούσε 
να γράψουν τον λόγο, έδειξε την επίδραση της στρατηγικής εκπαίδευσης στην 
πειραματική ομάδα. 
 
 

Παναγιώτα Γιαννάτσικου 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης στη 

διαδικασία εντοπισμού των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών στο Δημοτικό Σχολείο 
 
Εξετάζοντας το ζήτημα των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, γίνεται αντιληπτό πως 
συνδέεται με τις αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει για το τι είναι η αναπηρία. 
Εστιάζοντας στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία επηρεάζεται από αυτές τις αντιλήψεις, 
υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην 
Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση αυτών των 
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών είναι η πρώτη σχολική βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικά 
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το Δημοτικό Σχολείο. Σημαντικό κομμάτι στο έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί η 
ικανότητα εντοπισμού και διάγνωσης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, αλλά και η 
αντιμετώπισή τους με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες έχουν 
μεγαλύτερη αξία στο πλαίσιο του «σχολείου για όλους» και επηρεάζονται από το 
επίπεδο της εκπαιδευτικής ετοιμότητας των δασκάλων. Αυτή η ετοιμότητα σχετίζεται με 
την επιμόρφωση που έχουν δεχθεί οι δάσκαλοι Γενικής Αγωγής και από το εάν έχουν 
διδαχθεί σχετικά μαθήματα κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους. Στην 
περίπτωση της έλλειψης σχετικής επιμόρφωσης, γίνονται έκδηλες οι αρνητικές 
συνέπειες, όπως η αδυναμία των δασκάλων να προσδιορίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές 
δυνατότητες κάθε μαθητή ή η περιορισμένη και μη επαρκής χρήση εκπαιδευτικών 
προσαρμογών και εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών. Περνώντας στο ερευνητικό 
μέρος, παρουσιάστηκαν ο σκοπός και η σημασία της, οι συμμετέχοντες, το εργαλείο 
συλλογής δεδομένων και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος, παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, τα οποία, σε γενικές γραμμές, δείχνουν την 
έλλειψη επιμόρφωσης των δασκάλων της έρευνας σε θέματα Ειδικής Αγωγής και στην 
αντιμετώπιση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών με βάση την εμπειρία τους.  
 
 

Νεφέλη Γκλέζου 
Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις 

 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των εκπαιδευτικών μεταβάσεων οι οποίες 
συντελούνται από την είσοδο του παιδιού στο Νηπιαγωγείο έως και τη μετάβαση στη 
δεύτερη βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση 
του φαινομένου, το οποίο είναι κρίσιμο για την ομαλή πολύπλευρη ανάπτυξη του 
ατόμου. Η ποικιλία των διαφορετικών οπτικών από τις οποίες μπορούν να εξεταστούν οι 
μεταβάσεις οδηγεί στη διάρθρωση της εργασίας σε πέντε ενότητες. Συγκεκριμένα, η 
πρώτη ενότητα παρουσιάζει την έννοια της μετάβασης και, στη συνέχεια, της 
εκπαιδευτικής μετάβασης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εννοιολογικό περιεχόμενο 
του θέματος της εργασίας. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει ορισμένες θεωρίες μετάβασης, 
προκειμένου να αναδειχτούν οι διαφορετικές όψεις του φαινομένου. Η τρίτη ενότητα 
πραγματεύεται το ζήτημα των εκπαιδευτικών μεταβάσεων από την πλευρά των μαθητών. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
κατά τη μετάβαση. Η τέταρτη ενότητα αφορά στην εξέταση του ρόλου του εκπαιδευτικού 
κατά τη μεταβατική διαδικασία, τις ευθύνες του, καθώς και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει διάφορες προτάσεις, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Η 
εργασία αυτή, στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του ζητήματος των εκπαιδευτικών 
μεταβάσεων, επισημαίνει ότι η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς κάθε 
βαθμίδας, καθώς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, όπως και η ενημέρωση για τη 
διαδικασία της μετάβασης από τα σχολεία και τους εξωσχολικούς φορείς κρίνονται 
απαραίτητα για την επιτυχία της αλλαγής αυτής.  
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Ελισάβετ Δημοπούλου 
Η επίδραση του Χριστιανισμού και της ελληνικής κλασικής παιδείας στην εκπαίδευση και 

τα σχολεία των βυζαντινών χρόνων από την ίδρυση έως την κατάλυση του βυζαντινού 
κράτους 

 
Στην παρούσα μελέτη, με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα αναφερθούμε στην 
επίδραση της θρησκείας και την επιβίωση του κλασικού πνεύματος στην εκπαίδευση των 
βυζαντινών χρόνων. Ο ελληνικός πολιτισμός πέτυχε να εμπνεύσει μια συνεχή έλξη προς 
το πνευματικό του περιεχόμενο. Έτσι δικαιολογείται η προσοχή του Βυζαντίου προς το 
εκπαιδευτικό σύστημα και τις αντιλήψεις των αρχαίων περί αγωγής. Το ενδιαφέρον και η 
αγάπη για την κλασική παιδεία κορυφώθηκε τον 9ο αιώνα, ενώ τον 11ο αιώνα 
αποτελούσε ιδανικό να μπορούν να μιμούνται τη γλώσσα και το ύφος των κλασικών 
συγγραφέων. Θα αναφερθούμε, επίσης, στα είδη των σχολείων και τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης (στην κατώτερη, όπου τα πρώτα γράμματα εξυπηρετούσαν θρησκευτικούς 
σκοπούς, στην εγκύκλιο παιδεία, όπου τα σχολεία αποσκοπούσαν στην ένταξη των 
παιδιών στον κρατικό μηχανισμό ή την Εκκλησία, και στα ανώτερα σχολεία όπου 
μορφώνονταν οι διοικητικοί, διπλωματικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι του κράτους). Θα 
γίνει αναφορά στο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα-πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, 
που θεωρείται απαρχή της αναγέννησης της γνώσης. Η αναδιοργάνωση του ανώτερου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος του κράτους, του αυτοκρατορικού πανεπιστημίου, είναι η 
μεγαλύτερη μεταβολή που σημειώθηκε τον 11ο αιώνα. Περιελάμβανε δύο τμήματα: το 
τμήμα της Φιλοσοφίας και το τμήμα της Νομικής. Στο τμήμα της Φιλοσοφίας, οι μαθητές 
διδάσκονταν Γραμματική, Ρητορική και Διαλεκτική και, στη συνέχεια, ασχολούνταν με τη 
μελέτη της Αριθμητικής, της Γεωμετρίας, της Μουσικής, της Αστρονομίας, δηλαδή με 
εκείνες τις επιστήμες που αποτελούσαν την «τετρακτύν», όπως ακριβώς απαριθμούνται 
από τον Πλάτωνα στην «Πολιτεία» του. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ανώτερων 
σχολών, η Φιλοσοφία θεωρούταν «υψίστη των επιστημών». Η προγραμματισμένη 
εποπτεία Εκκλησίας και πολιτείας, όσον αφορούσε στην οργάνωση του ανώτερου 
εκπαιδευτικού συστήματος, έδινε καταρτισμένους αξιωματούχους στο Κράτος και την 
Εκκλησία με ένα κοινά αποδεκτό Πρόγραμμα Σπουδών.  
 
 

Άννα Δούγαλη, Αφροδίτη Μαδίκα 
Αισθάνομαι, παίζω και μαθαίνω 

 
Γοργός ρυθμός ανάπτυξης, αγχώδης ζωή, πληθώρα δραστηριοτήτων ακόμη και στις πολύ 
μικρές ηλικίες των παιδιών, εγκλεισμός στα διαμερίσματα, μετάβαση από τον ένα χώρο 
στον άλλο με τη χρήση αυτοκινήτου, αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του 
21ου αιώνα που διανύουμε. Τι γίνεται όμως με την παιδική αθωότητα; Το ελεύθερο 
παραδοσιακό παιχνίδι με τους φίλους; Η επαφή με τη φύση; Όλα αυτά τείνουν να 
απομακρύνονται και να απουσιάζουν από τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Ως 
εκπαιδευτικοί οφείλουμε να κρούσουμε των κώδωνα του κινδύνου μετασχηματίζοντας 
την εκπαίδευση. Ευνοώντας την εξοικείωση με τη φύση, εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη 
μέσα από τη βιωματική και παραστατική εκπαίδευση ενδέχεται τα αποτελέσματα να 
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καθίστανται ελπιδοφόρα. Η επιστροφή στη φύση επιφέρει πραότητα στον άνθρωπο, τον 
οδηγεί σε μια αβίαστη εξερεύνηση και γνώση. Περιορίζει τις εκδηλώσεις βίας και 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η καλλιέργεια της θετικής αντιμετώπισης των παιδιών 
προς το περιβάλλον τους καθώς και η εξοικείωση με την αειφόρο ανάπτυξη συμβάλλει 
στη δόμηση ορθών προσωπικοτήτων και αυριανών πολιτών, επιμηκύνοντας και 
εξασφαλίζοντας μια ποιοτικότερη μορφή ζωής. Η παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση 
αποσκοπεί στην υπόδειξη και προβολή της σπουδαιότητας της βιωματικής μάθησης στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Σεβασμός στη φύση συνεπάγεται με σεβασμό στην ίδια τη Ζωή. Το 
σχέδιο δράσης έλαβε χώρα σε εξωτερικούς χώρους προασπίζοντας την μάθηση χωρίς 
τοίχους και περιορισμούς. Τα παιδιά αλληλεπιδρώντας με φυσικά περιβάλλοντα, 
χρησιμοποιούν στο έπακρο τις αισθήσεις τους για να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν να 
μάθουν και να ανακαλύψουν ένα καινούργιο κόσμο, όχι τόσο γνώριμο σε αυτούς. Το όλο 
πρόγραμμα απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και διοργανώθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών «Κόκκινες 
Κάλτσες» στην Κοζάνη. 
 
 

Τηλέμαχος Καλομοίρης 
Η Ιστορία της εκπαίδευσης στην υπόδουλη Μακεδονία στις αρχές του 20ού αιώνα. Η 

περίπτωση της Καβάλας 
 
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην 
Μακεδονία και συγκεκριμένα στην πόλη της Καβάλας στις αρχές του 20ού αιώνα. Για την 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε πρωτογενές ιστορικό υλικό από το αρχείο των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους της Καβάλας, αλλά και σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Μέσα από την 
έρευνα αναδεικνύονται οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ελληνική κοινότητα της 
Καβάλας για την εκπαίδευση των νέων μελών της. Οι δυσκολίες αυτές ήταν ποικίλες, 
τόσο ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, όσο και οικονομικές δυσχέρειες. Σε αυτές τις 
δυσκολίες μπορεί να προστεθεί και ο ανταγωνισμός για προσέλκυση μαθητών με τα 
σχολεία των υπολοίπων θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης, τα οποία είχαν μεγαλύτερη 
οικονομική ευχέρεια και όπου διδάσκονταν και ξένες γλώσσες, τομέα στον οποίον 
υστερούσαν τα ανάλογα ελληνικά εκπαιδευτήρια. Μέσα από τους Κανονισμούς 
λειτουργίας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Καβάλας αναδεικνύονται οι 
προσπάθειες των μελών της τοπικής κοινότητας για την προώθηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης στην πόλη. Γίνεται καταγραφή των προσπαθειών των κατοίκων της πόλης 
για την οικονομική στήριξη των εκπαιδευτηρίων, τα οποία διαχειριζόταν η 
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Καβάλας. Η οικονομική στήριξη προερχόταν τόσο από 
τους εύπορους κατοίκους της πόλης, μέσα από τις δωρεές τους, όσο και από τις εισφορές 
των απλών καπνεργατών της Καβάλας, οι οποίοι έδιναν ένα μερίδιο του μισθού τους για 
την ενίσχυση των ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Η προσπάθεια ολόκληρης της ελληνικής 
κοινότητας της Καβάλας είναι μεγαλειώδης και στέφεται με επιτυχία, αν κρίνουμε και 
από το γεγονός ότι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα ο πληθυσμός της Καβάλας 
ήταν στην πλειοψηφία του μουσουλμανικός, στις αρχές του 20ού αιώνα η ελληνική 
κοινότητα εμφανίζεται ακμάζουσα και αποτελεί την πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης.   
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Θεόδωρος Κουτρούκης, Χαρίκλεια Μαρκογιαννάκη 
Αποτίμηση και διδάγματα ενός προγράμματος εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών 

στις «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ» 
 
Η συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕ) θεωρείται πως είναι ένας 
ουσιαστικός επιδραστικός παράγοντας στο εγχείρημα των εργαζομένων να αυξήσουν  τη 
συνδικαλιστική πυκνότητα και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να 
επισκοπήσει τη σχετική βιβλιογραφία σε διάφορες όψεις της ΣΕΕ όπως είναι ο ρόλος, το 
περιεχόμενο, η τυπολογία και οι επιδράσεις της. Στο τέλος, ορισμένες συμπερασματικές 
παρατηρήσεις γύρω από την επίδραση και το μέλλον της ΣΕΕ συζητιούνται. Η 
συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕ) θεωρείται ένας ουσιαστικός 
επιδραστικός παράγοντας στο εγχείρημα να αυξηθεί η συνδικαλιστική πυκνότητα και 
αποτελεσματικότητα, αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις και δεξιότητες των 
εργαζομένων. Σκοπός της αναρτημένης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα στοιχεία 
της αποτίμησης  ενός καινοτομικού και βιωματικού προγράμματος εκπαίδευσης 
συνδικαλιστικών στελεχών του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης σε Τεχνικές 
Διαπραγμάτευσης. Στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της ανακοίνωσης 
αποτυπώνονται ορισμένες προτεινόμενες καίριες επισημάνσεις που αναδύθηκαν από την 
εμπειρία και αποτίμηση του εν λόγω προγράμματος.   
 
 

Βασιλική Κουτσοδήμου 
Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή και λόγοι χαμηλής συμμετοχής 

στη δια βίου μάθηση 
 
Η εκπαίδευση ενηλίκων ξεκίνησε στην Ελλάδα ως μια ανάγκη να καλυφθεί το κενό που 
προκαλούσε η έλλειψη βασικής παιδείας. Στην αρχή, αντικείμενό της ήταν αποκλειστικά 
ο αλφαβητισμός των ενηλίκων. Στη συνέχεια, λόγω της παγκοσμιοποίησης και των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η απόκτηση μόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου έγινε ανάγκη. Στην Ελλάδα, με το πέρασμα των ετών, δημιουργήθηκαν 
αρκετοί φορείς τυπικής και μη τυπικής μάθησης, γενικής αλλά και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Σε ορισμένες χρονικές περιόδους, παρατηρείται 
αύξηση στη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για 
λόγους που σχετίζονται έντονα με το ισχύον κοινωνικό αλλά και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής στη χώρα μας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, δίνεται έμφαση στις περιόδους 
κατά τις οποίες αυξάνεται η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και 
επιχειρείται μια σύνδεση με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια, 
γίνονται προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να τεθεί θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων, αλλά και να αυξηθεί η 
συμμετοχή των πολιτών. Παρά τις πρόσκαιρες αυτές αυξήσεις, στη χώρα μας, 
παρατηρείται χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στη δια βίου μάθηση σε σχέση με άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και 
λόγους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και η απουσία κουλτούρας δια βίου μάθησης, ο 
περιορισμένος αριθμός φορέων τυπικής εκπαίδευσης για ενήλικες, οι ιδιομορφίες και τα 
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προβλήματα του ελληνικού συστήματος, η μη αναγνώριση των τίτλων πιστοποίησης, η 
πιθανή χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων εξαιτίας απουσίας 
αξιολόγησης, καθώς και η αντικειμενική δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της ελληνικής επικράτειας. 
 
 

Μαρία Λιανού, Κυριακή Λιανού 
Διά βίου εκπαίδευση: ένα «συνεχές ταξίδι» στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-

πολιτικό τοπίο 
 
Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή των πληροφοριών και της γνώσης, η ανάγκη για 
γνώση φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Ο σύγχρονος άνθρωπος, για να ανταποκριθεί 
στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής και να εκπληρώσει επιτυχώς τον κοινωνικό και 
οικονομικό του ρόλο, οφείλει όχι μόνο να διαθέτει πλήθος δεξιοτήτων, αλλά παράλληλα 
τακτικά να τις επικαιροποιεί. Αρωγός του είναι η διά βίου μάθηση. Στην παρούσα 
ανακοίνωση θα οριστούν οι έννοιες της «διά βίου μάθησης» και της «συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης», θα διακριθούν οι περιοχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα αναδειχθούν 
οι σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και 
πρωτογενείς πηγές. Στόχος είναι να καταδειχθεί η χρησιμότητα, η σπουδαιότητα και η 
αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης, που αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα παραγωγής 
και ανάπτυξης. 
 
 

Κυριακή Λιανού, Μαρία Λιανού 
ETwinning: Μια διαπολιτισμική ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα συνεργασίας 

 
Θα γνωρίσουμε το θαυμαστό κόσμο του eTwinning, μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας των 
σχολείων της Ευρώπης πάνω στην οποία πραγματοποιούνται διάφορα project 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι να 
γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την πλατφόρμα αυτή και να τη χρησιμοποιήσουν στην τάξη 
και στο σχολείο για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Θα κατανοήσουμε τα θετικά στοιχεία που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα 
από τη συνεργασία των διαφόρων σχολείων, την παιδαγωγική καινοτομία, την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων, αλλά και μέσα από τη χρήση της 
τεχνολογίας. Το eTwinning αποτελεί έξοχο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και 
είναι χρήσιμο να το χρησιμοποιήσουν όλοι ως αξιολόγηση στα προγράμματα που 
εκπονούνται. Στην ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε την προσωπική μας εμπειρία και θα 
αναρτήσουμε παραδείγματα ποιότητας τόσο για το έργο όσο και ατομικά για τον 
εκπαιδευτικό, για τη σχολική του μονάδα και τους μαθητές που συμμετείχαν, τα οποία 
έχουμε κερδίσει. 
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Χαρίκλεια Μαρκογιαννάκη, Θεόδωρος Κουτρούκης 
Διαφοροποιούνται οι ηγετικές/διοικητικές ικανότητες των διευθυντικών στελεχών των 
Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την εμπειρία; Μία εμπειρική 

μελέτη 
 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω της εμπειρικής μελέτης, να διερευνηθεί αν οι 
ηγετικές/διοικητικές ικανότητες των στελεχών διοίκησης προσδιορίζονται από την 
εμπειρία. Ειδικότερα, 189 διευθυντές - υποδιευθυντές των νομών Δράμας, Καβάλας και 
Ξάνθης κλήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου (ποσοτική έρευνα) να απαντήσουν σε 
ερωτήματα βάσει των οποίων αξιολογούσαν τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητές τους. 
Περαιτέρω, διενεργήθηκε έλεγχος μέσων όρων με τη χρήση της τεχνικής ‘one-way 
ANOVA’, ενώ η εμπειρία των στελεχών μετρήθηκε με δύο ερωτήσεις: (α) έτη υπηρεσίας 
ως εκπαιδευτικός, (β) έτη υπηρεσίας ως στέλεχος. Βάσει, λοιπόν, της στατιστικής 
ανάλυσης προέκυψε ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις ηγετικές 
ικανότητες σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός. Ωστόσο, η εμπειρία ως 
στέλεχος επηρεάζει τη συμμετοχική ηγεσία, την ελεγκτική ηγεσία, την ηγεσία μέσω 
παραδείγματος, την καθοδήγηση-υποστήριξη και τη διαχείριση των ανθρώπινων 
σχέσεων. Συνεπώς, η εμπειρία επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη ως μία σημαίνουσα 
παράμετρος που προσδιορίζει την επιλογή και λειτουργία των στελεχών της διοίκησης 
των σχολικών μονάδων. 
 
 

Νικόλαος Νεράντζης 
Σύγχρονες διαδικτυακές συνδέσεις ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 

Γυμνάσιο/Λύκειο και σε Τμήμα Ένταξης Μαθητών με Προβλήματα Όρασης 
 
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά κλήθηκα να υποστηρίξω μαθητές με προβλήματα 
όρασης σε Γυμνάσιο και Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Η μικρή διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού 
υλικού για  μαθητές με προβλήματα όρασης και η συνεχής προσπάθεια για τη λειτουργία 
των Τμημάτων ένταξης στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με οδήγησε στη 
επιλογή των σύγχρονων διαδικτυακών συνδέσεων – είτε εντός του διδακτικού ωραρίου 
είτε στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (δείτε λχ http://bit.do/issc-
2017) – α) ως μέσο σύνδεσης/ενημέρωσης για την επιστήμη του «σήμερα», β) για την 
ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι στους μαθητές με οποιοδήποτε είδος δυσκολίας 
και γ) για την προώθηση της STEM εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε 
εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης (δείτε λχ εδώ http://bit.do/cms-
2017). 
 
 

Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης 
Η Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη στο παράδειγμα της Ασφάλειας και Υγιεινής στην 

Εργασία 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου της Εκπαίδευσης μέσα 
από την Τέχνη στο αντικείμενο της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία. Η εφαρμογή 
της μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα δώδεκα εργαζομένων σε αποθηκευτική 
μονάδα στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Στόχοι του προγράμματος 
αποτέλεσαν σε επίπεδο γνώσεων το να αναγνωρίζουν τα μέσα εξασφάλισης της υγιεινής 
και της ασφάλειας στην εργασία, σε επίπεδο δεξιοτήτων το να εντοπίζουν τη συνδρομή 
τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων, στο να δύναται να επιτευχθεί η ασφαλής 
και υγιείς διαβίωση όλων στους χώρους εργασίας και σε επίπεδο στάσεων το να 
πεισθούν για την αναγκαιότητα της διασφάλισης αυτών των αγαθών, να αποδεχθούν τα 
οφέλη που θα προκύψουν για όλους και να εκτιμήσουν το ποιοι θα είναι αυτοί που θα 
ωφεληθούν. Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε έξι στάδια. Κατά το πρώτο 
στάδιο έγινε ο προσδιορισμός της ανάγκης για την κριτική διερεύνηση του θέματος. 
Δεύτερο στάδιο αποτέλεσε η έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων στο τρίτο 
στάδιο πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών 
ερωτημάτων. Εν συνεχεία, στο τέταρτο στάδιο είχαμε την επιλογή των έργων τέχνης και 
τη συσχέτιση τους με τα κριτικά ερωτήματα και στο πέμπτο στάδιο την επεξεργασία των 
έργων τέχνης και την επανασυσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα. Τέλος, στο έκτο 
στάδιο έγινε ο κριτικός αναστοχασμός και η αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας για 
κριτικό  και δημιουργικό στοχασμό, όπου και διαπιστώθηκαν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα τα οποία και επιβεβαίωσαν θετικότατα την εφαρμογή της μεθόδου. 
 
 

Σοφία Σκλείδα 
Ανάδειξη των συνθηκών που επηρέασαν τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στο 

ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη χρονική περίοδο 1945-1999 
 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση των  συνθηκών που επηρέασαν τη 
διαμόρφωση του Ιταλικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και τη διδασκαλία των κλασικών 
γλωσσών κατά τη χρονική περίοδο 1945-1999. Αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν 
πρωτίστως στο πολυποίκιλο και οπωσδήποτε ιδιόμορφο κοινωνικοπολιτικό και 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον διαφόρων μεταξύ τους, ιστορικών περιόδων. Η χρονική 
έκταση των εν λόγω ιστορικών περιόδων είναι μεγάλη, έχοντας ως αφετηρία χρονολογίες 
πολύ πριν της εξεταζόμενης περιόδου και τέρμα τα μέσα ή και το τέλος αυτής. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι φανερό ότι η μεν διδασκαλία των Λατινικών, βρέθηκε να είναι 
αλληλεξαρτώμενη από τα εκάστοτε γεγονότα και καταστάσεις, ενώ η αντίστοιχη των 
Αρχαίων Ελληνικών δε, απλώς επηρεαζόμενη και συμπαρασυρόμενη από τα εκάστοτε 
γεγονότα και καταστάσεις. Επιπλέον, από το 1945 έως το 1999, μια σειρά ώριμων πλέον, 
διαδικασιών και γεγονότων πίεσαν ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης 
του σχολικού συστήματος,  μέχρι την απεικόνιση της  ιδέας ενός «πολυκεντρικού  
εκπαιδευτικού συστήματος» εννοημένου ως κοινή δομή σε μία «εκπαιδευτική 
κοινότητα». Η διαφορετικότητα των παιδαγωγικών θέσεων, πολλές φορές, είναι έντονη, 
εξαιτίας πολιτικών και ιδεολογικών αιτιών. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος 
κρίθηκε απαραίτητη η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Η χρήση της ανάλυσης 
περιεχομένου στην παρούσα μελέτη μας βοήθησε στην επεξεργασία του υλικού της 
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έρευνας, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση, ταξινόμηση και επεξεργασία του. Τέλος, η 
χρήση αυτής της προσέγγισης μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα.  
 
 

Βασιλική Σμυρνιώτη 
Η Τέχνη, το παραμύθι μας… 

 
Πρόγραμμα στο Τμήμα Ένταξης που υποστήριξε τα θεματικά σχέδια εργασίας: 
1. «Γνωρίζω, κατανοώ ταθέματα της μετανάστευσηςκαι της προσφυγιάς» - Ομάδα Στ΄ - 
2. «Κοινωνικός αποκλεισμός» -Ομάδες Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄,Στ΄-  
3. «Βιβλία με ρόδες», θεματικόςσάκος«Η Τέχνη» - ΟμάδεςΒ΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ -  
Συνεργασίες:  
1. Δ΄ τάξη(Πρόγραμμα για τα συναισθήματα) 
2. Ολοήμερο (Δημιουργώ μοτίβα) 
3. Α΄τάξη (Η ιστορία του Αρλεκίνου) 
Δράσεις: 
1. Συμμετοχή στον διαγωνισμό της Unicef 2016 
2. Εικαστική και μουσική παρουσίαση του τραγουδιού Imagine, J.Lennon 
3. Δημιουργία αφίσας για τη γιορτή του σχολείου  
4. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, επίσκεψη στο Μουσείο Μπουζιάνη 
Συνοπτική περιγραφή του θέματος 
1. Οι μαθητές θα επεξεργαστούνέργα ζωγράφων, αναζητώνταςτα συναισθήματα 
τουκαλλιτέχνη σε σχέση με τα συναισθήματα που παρατηρούμε στο έργο ή που 
νιώθουμε εμείς. 2. Οι μαθητές θα συνδέσουν έργα τέχνης με ερωτήματα που μας 
απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή ή θα αναζητήσουν απαντήσεις ή ανατροπές μέσα 
σε αυτά. 
Παιδαγωγικοί στόχοι 
Με την ενεργήσυμμετοχήτων μαθητών στο Πρόγραμμα,θα επιδιώξουμε: 
- να απολαύσουν αναγνωρισμένα έργαζωγραφικής 
- να προβληματιστούν, να στοχαστούν, να συσχετίσουν 
- να αναπτύξουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη 
- να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές αποδοχής, σεβασμού και κατανόησης 
τουδιαφορετικού 
- να καλλιεργήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης 
- να υπάρξουν ως ισότιμα μέλη στην ομάδα 
Στάδια υλοποίησης και δραστηριότητες 
1. Συγκέντρωση υλικού 
2. Επεξεργασίαμε τη μέθοδο visiblethinking 
3. Δραστηριότητες σε ομάδες (ιδεοθύελλα, το παιχνίδι των ερωτήσεων-συνομιλώντας με 
το έργο, ανάπτυξη φαντασίας) 
4. Σύνδεση έργων ζωγραφικής με λογοτεχνικά είδη 
5. Επεξεργασία έργων τέχνης, σύνδεση με διαθεματικά σχέδια εργασίας 
5. ΔραστηριότητεςΔημιουργικής Γραφής 
6. Εικαστικές δραστηριότητες   
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Το Πρόγραμμα υποστήριξε Σχέδια Εργασίας που υλοποιήθηκαν με τους μαθητές του 
Τμήματος Ένταξης ή με μαθητές όλων των τάξεων σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς.  
 
 

Δέσποινα Στύλα 
Τα διασχολικάProject και η αξία τους στην εκπαίδευση 

 
Η παρούσα θεωρητική μελέτη περιγράφει και αναλύει τα διασχολικά Project, τον τρόπο 
οργάνωσης τους, τη σχέση τους με το διαδίκτυο, τα οφέλη και τους περιορισμούς τους. 
Στόχος της είναι να αποδείξει μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διεθνών ερευνών 
πως τα οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που προκύπτουν από την 
οργάνωση και την υλοποίηση διασχολικών Project, με τη χρήση του Διαδικτύου και 
γενικότερα των Νέων Τεχνολογιών, είναι σαφώς περισσότερα από τις δυσκολίες και, για 
αυτό, αξίζει οι εκπαιδευτικοί να δράττονται κάθε ευκαιρίας για συνεργασία με άλλα 
σχολεία, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
διαθεματικών ερευνητικών εργασιών ή ακόμη και στο πλαίσιο τυπικών μαθημάτων των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα είναι πως 
όταν υπάρχει ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, είτε της ίδιας χώρας είτε 
διαφορετικών χωρών, βελτιώνονται όλες οι δεξιότητες (αναγνωστικές, κοινωνικές, 
ψηφιακές και άλλες) των μαθητών μέσω της αλληλεπίδρασης. Το ίδιο ωφέλιμα 
αποβαίνουν τα διασχολικά Project και για τον εκπαιδευτικό που έχει την ευκαιρία να 
συνεργαστεί με συναδέλφους και να ανταλλάξει απόψεις επί του εκπαιδευτικού του 
έργου. 
 
 

Νικόλαος Τσιρέβελος 
Χριστιανική διακονία και ειρηνική συνύπαρξη σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το 
παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου. (Διδακτική πρόταση για το 

Γυμνάσιο) 
 
Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ένα διδακτικό σενάριο με θέμα τον οικουμενικό 
χαρακτήρα και τις πανανθρώπινες αξίες της χριστιανικής διδασκαλίας. Το πρώτο μέρος 
της ανακοίνωσης αποτυπώνει σύντομα τις θεολογικές προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στο έργο της Χριστιανικής Εκκλησίας σχετικά με τη θεραπεία του κοινωνικού κακού σε 
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τις πρωτοβουλίες για την ειρηνική συνύπαρξη 
των ανθρώπων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το δεύτερο και πιο αναλυτικό μέρος 
αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο που αποσκοπεί στην αναζήτηση, τη μελέτη, τον έλεγχο 
και την κατανόηση των παραπάνω θεολογικών προϋποθέσεων από μαθητές και 
μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου μέσα από ομαδικές και διερευνητικές δραστηριότητες. Το 
σενάριο αυτό είναι σύμφωνο με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο Μάθημα των 
Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου. Στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης πορείας μάθησης ανήκει η διερεύνηση του όρου «διακονία» στην ιστορία 
της Εκκλησίας μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Οι αναζητήσεις αυτές περιλαμβάνουν και τις 
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συνθήκες για τον εντοπισμό και την αντικειμενική αξιολόγηση των εκτροπών της 
εκκλησιαστικής ιεραποστολικής δράσης. Έπεται η έρευνα και η ανακάλυψη των 
πανανθρώπινων αξιών της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως είναι ο σεβασμός και ο 
διάλογος, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη που οδηγούν στην ειρηνική συμβίωση των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνική, θρησκευτική και κοινωνική τους ταυτότητα. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός σύγχρονου 
κληρικού με οικουμενική δράση και παγκόσμια ακτινοβολία, του Αρχιεπισκόπου Τιράνων 
και πάσης Αλβανίας Αναστασίου (Γιαννουλάτου). Τέλος, η διδακτική πρόταση της 
παρούσας ανακοίνωσης επιλέγει και χρησιμοποιεί μια ποικιλία διδακτικών και 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, με εναλλαγή μεθόδων σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον με 
πολυμεσικό υλικό, μεικτές μορφές μάθησης, καθώς και με έμφαση στη συμμετοχική, 
ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. 
 
 

Καλλιόπη Φερεσίδη 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και αξιολόγηση του Γλωσσικού Εγγραμματισμού 
 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και ειδικότερα το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας στο Γυμνάσιο περιγράφει τον ανθρωπογνωστικό και αρχαιογνωστικό 
σκοπό του μαθήματος και τονίζει ιδιαίτερα τη στοχοθεσία που επιδιώκει η διαθεματική 
προσέγγισή του, προτείνοντας ενδεικτικές δραστηριότητες ανά θεματική ενότητα τόσο 
για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής από πρωτότυπο, όσο και της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας από μετάφραση. Η κειμενοκεντρική διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί 
γενικότερα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων Κατανόησης Κειμένου των μαθητών και 
συνακόλουθα της ικανότητάς τους για αποτελεσματική επικοινωνία, στο πλαίσιο του 
Γλωσσικού Εγγραμματισμού που καλλιεργείται στο σχολείο. Σκοπός της εργασίας αυτής 
είναι να αναδείξει, μέσα από την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου του εν λόγω ΔΕΠΠΣ, 
ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαθεματικότητα του μαθήματος, τη στοχοθεσία, 
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και, κυρίως, τον Γλωσσικό Εγγραμματισμό, όπως 
αξιολογείται στις διεθνείς έρευνες PIRLS και PISA. 
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Κατερίνα Αλεξιάδη 
Αυτοβιογραφία και διαφορετικότητα με θεατρικές τεχνικές: Agota Kristof Η αναλφάβητη - 

Μονόλογοι από το Αιγαίο 
 
Το βιωματικό εργαστήριο βασίζεται στα βιβλία: Agota Kristof Η αναλφάβητη και 
Μονόλογοι από το Αιγαίο. Το πρώτο είναι ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, αυτοβιογραφικό. Η 
συγγραφέας ανακαλεί μνήμες από την παιδική και τη νεανική της ηλικία και τις γράφει με 
τη νεανική φρεσκάδα της τότε ηλικίας της. Η Agota Kristof, ουγγρικής καταγωγής, 
αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Ελβετία το 1956 μαζί με την οικογένειά της για να 
γλυτώσουν από τη Σοβιετική επέμβαση στη χώρα τους. Στο βιβλίο περιγράφει τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε στη νέα της πατρίδα. Το δεύτερο βιβλίο έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά με το πρώτο. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε από το Πανελλήνιο Δίκτυο 
για το θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. Τα κείμενα τα έχουν γράψει ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που 
συμμετείχαν σε κύκλο βιωματικών εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε 
ξενώνες φιλοξενίας στην Πάτρα και στην Αθήνα στο πλαίσιο της Δράσης «Μονόλογοι από 
το Αιγαίο». Τα κείμενα είναι αυτοβιογραφικά, τα έχουν γράψει τα ίδια τα παιδιά και 
μιλούν για τη διαφορετικότητα αφού μέσα από αυτά εκφράζουν τις εμπειρίες τους μέχρι 
να φτάσουν στην Ελλάδα, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπισαν με 
τον ερχομό του. Στο εργαστήριο προσπαθούμε με θεατρικές τεχνικές να βιώσουμε τις 
δυσκολίες και τα συναισθήματα που ένιωσαν οι συγγραφείς στην προσπάθειά τους να 
εγκλιματιστούν στις νέες πραγματικότητες που συνάντησαν στις χώρες υποδοχής. Οι 
βιωματικές δράσεις ολοκληρώνονται με ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Οι 
συμμετέχοντες θα γράψουν αυτοβιογραφικά κείμενα για κάποια σημαντικά γεγονότα της 
προσωπικής τους ζωής ή και της οικογένειάς τους. Θα τους ζητηθεί να φέρουν μαζί τους 
3 φωτογραφίες από τα οικογενειακά τους άλμπουμ φωτογραφίας για να πλαισιώσουν τις 
αφηγήσεις τους με φωτογραφίες. Το εργαστήριο έχει πραγματοποιηθεί σε παιδιά 
Γυμνασίου στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας. 
 
 

Ζωή Δεληζώνα  Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 
Δικαίωμά μου είναι…. 

 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γνωρίζει, να αναζητά και να λαμβάνει πληροφορίες για 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να έχει πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών ως αυριανοί ενεργοί πολίτες που θα 
γνωρίζουν, θα διεκδικούν και θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους σχεδιάστηκε το 
παρόν βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Δικαίωμά μου είναι...», στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, στην Ενότητα 12: «Δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις». Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να ορίσουν και να 
κατανοήσουν τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα», να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της 
τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε προσωπικό, κοινωνικό και οικουμενικό 
επίπεδο και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να οδηγηθούν σε δημιουργική αλλαγή 
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στάσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διάχυσης στη σχολική κοινότητα. Η μεθοδολογία των 
δραστηριοτήτων βασίζεται στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου οι 
δραστηριότητες αποτελούν το κεντρικό στοιχείο της διδασκαλίας, προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν από τους μαθητές μέσα από τις διαδικασίες μάθησης και να οδηγηθούν 
στην απόκτησή της γνώσης. Οι Στρατηγικές εκμάθησης βασίζονται σε ομαδοσυνεργατικές 
τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, καταιγισμός ιδεών (παιχνίδι με σαΐτες, η τεχνική του 
world cafe), τεχνικές πρόβλεψης, παιχνίδια με εικόνες, κάρτες δικαιωμάτων, ασκήσεις 
επιχειρηματολογίας, ντοκουμέντα - μαρτυρίες. Τα διδακτικά μέσα και εργαλεία που 
απαιτούνται είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, βιντεοπροβολέας), τα Φύλλα 
Εργασίας, ο Χάρτης Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και γραφική ύλη. Το βιωματικό εργαστήρι 
υποστηρίζεται διαθεματικά από τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος: 
Ιστορία, Νεοελληνικά Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική και Καλλιτεχνικά.  
Προτεινόμενη χρονική διάρκεια για την εφαρμογή του εργαστηρίου στο σχολείο είναι 4 - 
5 διδακτικές ώρες. 
 
 

Κατερίνα Δερματά, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ-ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Με σύμμαχό σου τα βιβλία, διώξε τη βία απ’ τα σχολεία: η παιδική λογοτεχνία σύμμαχος 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 
 
Το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, ιδρυτικό μέλος του 
Δικτύου κατά της Βίας, συγκέντρωσε για τρίτη χρονιά τίτλους ελληνικών και 
μεταφρασμένων βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας που αφορούν στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού. Ο κατάλογος των βιβλίων, με μορφή αφίσας και σύνθημα «Με 
σύμμαχό σου τα βιβλία, διώξε τη βία απ’ τα σχολεία διανεμήθηκε στα σχολεία όλης της 
χώρας, για την Πανελλήνια Ημέρα ενάντια στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό (6η 
Μαρτίου). Παράλληλα, δημιούργησε τη «Βιβλιοθήκη ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό», 
δηλαδή σακίδια με τα βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίησή τους στην τάξη. 
Κατά τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν το υλικό των σακιδίων και τον τρόπο αξιοποίησής τους, να διαμορφώσουν τις 
δικές τους δράσεις με αφορμή τα λογοτεχνικά κείμενα και τις εικόνες και να ανταλλάξουν 
ιδέες για την αξιοποίηση της λογοτεχνίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου του 
σχολικού εκφοβισμού. 
 
 

Αναστασία Ευσταθίου 
Κωδικός Φιλαναγνωσία 

 
Με αφετηρία λογοτεχνικά βιβλία που διαπραγματεύονται ποικίλα και διαφορετικά 
θέματα, βιβλία που απευθύνονται σε αναγνώστες προσχολικής ή ηλικίας δημοτικού 
σχολείου, προτείνονται από την εισηγήτρια πρακτικές φιλαναγνωστικές δράσεις. Μέσα 
από τη συστράτευση των τεχνών επιχειρούμε να ξεκλειδώσουμε τον Κωδικό 
«Φιλαναγνωσία» με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, 
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μετέχοντας σε μικρές ομάδες και μέσα από συνεργατικές διαδικασίες προσεγγίζουν το 
λογοτεχνικό βιβλίο σε ρόλο «μαθητή» με σύνθημα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
στην τάξη. Ειδικότερα κάνουμε λόγο για ένα εργαστήριο που θα περιλαμβάνει: 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, σύνθεση ποιημάτων με καινοτόμες τεχνικές, 
αφήγηση της πλοκής ενός βιβλίου ή σκηνής με τη χρήση χειροποίητης κούκλας, 
αναπαράσταση μιας σκηνής με κουκλοθέατρο (χρήση υφασμάτινου γαντιού με ήρωες 
του βιβλίου), δημιουργία σκηνικού με κινούμενους χειροποίητους ήρωες από ευτελή 
υλικά, θεατρικό δρώμενο, δημιουργία κούκλας με απλά υλικά (νήμα, ύφασμα κ.ά.), 
κατασκευή τρισδιάστατου βιβλίου με γλωσσικές δραστηριότητες πάνω στο βιβλίο που 
επεξεργάζεται η ομάδα. Οι παραπάνω προσεγγίσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου, της αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης, τη βελτίωση του λόγου, τη 
δημιουργία και τη χαρά και τέλος, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με αφορμή πάντα 
ένα βιβλίο που αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη.  
 
 

Μαρίνος Ιωάννου 
Καλλυντικά και Χημεία 

 
Τα καλλυντικά από την αρχαιότητα έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην φροντίδα του 
ανθρώπινου σώματος και στην ανάδειξη της ομορφιάς του. Τα πρώτα στοιχεία της 
ύπαρξής τους χρονολογούνται στην Αρχαία Αίγυπτο του 4000 π.Χ. Η απουσία όμως 
χημικών γνώσεων οδήγησε τους ανθρώπους εκείνων των εποχών στη χρήση υλικών τα 
οποία έχουν πλέον αποδειχθεί ως επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου. Κάποια 
μάλιστα οδηγούν μέχρι και στον θάνατο με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη χρήση 
ενώσεων του μολύβδου για τη λεύκανση της επιδερμίδας στην Αρχαία Ελλάδα και στην 
Κίνα και το περίγραμμα των ματιών στην Αρχαία Αίγυπτο. Στις μέρες μας η εξέλιξη της 
Χημείας έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές στον χώρο των καλλυντικών. Νέα υλικά, 
φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χρησιμοποιούνται με θεαματικά 
αποτελέσματα. Στα πλαίσια της διερεύνησης της ύπαρξης τέτοιων υλικών και 
υπακούοντας το δόγμα ότι στο πρόσωπο και στο σώμα μας βάζουμε ό, τι μπορούμε και 
να καταναλώσουμε ως τροφή, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε τον κυρίαρχο ρόλο που 
διαδραματίζει η Χημεία στην παρασκευή καλλυντικών και σαπουνιών. Βασικός άξονας 
της δράσης μας ήταν ο προσδιορισμός των επιζήμιων για το ανθρώπινο δέρμα και 
οργανισμό χημικών ουσιών που χρησιμοποιούν οι εταιρείες στην σύνθεση των 
καλλυντικών, η διεξοδική μελέτη των παρενεργειών τους και η σύνθεση φυσικών 
καλλυντικών και σαπουνιών αποφεύγοντας την χρήση αυτών των ουσιών. 
Αποπειραθήκαμε να συνθέσουμε ενυδατική κρέμα για το πρόσωπο, αντισηπτικό, 
σαπούνι γλυκερίνης, σαπούνι ελαιόλαδου bath-bombs και lip-balm. Η ομάδα 
επισκέφθηκε το εργαστήριο γνωστής εταιρείας καλλυντικών όπου εκπαιδεύτηκε και 
συμμετείχε στην συνθετική πορεία παρασκευής ενυδατικής κρέμας. Επίσης είχαμε 
συνεργασία με μικρές εταιρείες του χώρου οι αντιπρόσωποι των οποίων μας έδειξαν 
πολλά από τα μυστικά της σύνθεσης σαπουνιού από γλυκερίνη και κυρίως από 
ελαιόλαδο. Σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χημικών, η ομάδα έλαβε μέρος στο 
Athens Science Festival για δύο συνεχή χρόνια όπου παρασκεύασε τα προϊόντα της 
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μπροστά σε κοινό. Η παρουσία της ομάδας απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και 
βραβεύτηκε από την Ε.Ε.Χ. Επίσης, πάντα υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 
παρουσιάσαμε την δουλειά μας στην βραδιά του ερευνητή 2016 όπου μας έγινε πρόταση 
από το ινστιτούτο Pasteur να λάβουμε μέρος σε μια μία μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση 
που οργανώνει. Η συμμετοχή μας στο ACSTAC 2015 επιβραβεύτηκε με το 2ο βραβείο και 
έχει γίνει ήδη αποδεκτή η συμμετοχή μας στο ACSTAC 2017. Επίσης παρουσιάσαμε, με 
ιδιαίτερη επιτυχία, τα καλλυντικά μας σε εκδήλωση του Χημικού τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο bazaar του σχολείου μας. 
 
 

Nίκη Κάντζου, Τριανταφυλλιά Νικολούδη 
Πρόσφυγες… Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας 

 
Mε αφορμή το βιβλίο «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας»  (Ν. Κάντζου, Φ. Νικολούδη, 
Εκδόσεις Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ) θα πραγματοποιηθεί 
εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ώστε να ευαισθητοποιηθούν στην σύγχρονη εκδοχή του 
κοινωνικού ζητήματος της προσφυγιάς, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση απέναντι στις 
δυσκολίες που περνάνε εκατομμύρια συνάνθρωποί μας και να κατανοήσουν το δικαίωμα 
του καθενός για μια καλύτερη ζωή ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή διαμονής. Το 
βιβλίο βασίζεται σε έργα ζωγραφικής παιδιών που εκτίθενται στο Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης στην Πλάκα. 
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως: 
- Δραστηριότητες ενσυναίσθησης 
- Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο με θέμα την προσφυγιά. 
- Αλληλεπίδραση με έργα τέχνης που έχουν σχέση με την προσφυγιά. 
- Φύλλα παρατηρητικότητας που βασίζονται στον Έντεχνο Συλλογισμό (Artful Thinking). 
- Εικαστική έκφραση 
Πάνω απ’ όλα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Τι θα πάρω μαζί μου 
φεύγοντας;» Φεύγοντας από το σπίτι μας, από τον τόπο μας, από τη χώρα μας… αν ήταν 
ανάγκη να φύγουμε αναγκαστικά.  
 
 

Ελένη Καρδαμίτση, Μαρία Μπανούση 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα –Βιωματικές Δραστηριότητες 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 
Το βιωματικό εργαστήρι έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους 
συμμετέχοντες για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από στοχευμένες διαδραστικές 
δραστηριότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
Α΄ Δραστηριότητα: «Παραβιάσεις Δικαιωμάτων: Μίλα και Άκου» 
Στόχος: Ενεργητική Ακοή και προετοιμασία  
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια και μοιράζονται μία ιστορία που έχουν ζήσει, 
διαβάσει ή δει όπου καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο το ένα μέλος του 
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ζευγαριού μιλάει το άλλο δεν αντιδρά λεκτικά ή μη λεκτικά. Η διάρκεια που το κάθε 
μέλος μιλάει είναι 5 λεπτά χωρίς διακοπές. 
Β΄ Δραστηριότητα: «Τα Aνθρώπινα Δικαιώματα στο Σώμα μου»  
Στόχος: Εμβάθυνση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενημέρωση για παραβιάσεις και 
ανάπτυξη ενσυναίσθησης, λειτουργίας σε ομάδα, συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων  
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 6 ομάδες και τους δίνονται 5 διαφορετικά ανθρώπινα 
δικαιώματα και 10 παραβιάσεις τους. Μέσα από συζήτηση, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
επιλέξουν τις 5 παραβιάσεις που ταιριάζουν στα συγκεκριμένα δικαιώματα που έχουν και 
στην συνέχεια να τα κολλήσουν στο σώμα τους. Αφού όλες οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει 
την εργασία τους, θα τους ζητηθεί να κινηθούν στο χώρο σαν αυτή την παραβίαση να 
συνέβαινε στους ίδιους εξασκώντας την ενσυναίσθησή τους. 
Γ΄ Δραστηριότητα: «Ετοιμάζω ταξίδι»  
Στόχος: Περαιτέρω εμβάθυνση στα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο βιωματικό, 
ενσυναίσθηση, εργασία σε ομάδα, διαχείριση συγκρούσεων, αντιμετώπιση στερεοτύπων. 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 5. Στο μέτωπο κάθε συμμετέχοντα έχει 
τοποθετηθεί ένας ρόλος, τον οποίο ο ίδιος δε γνωρίζει (πχ. Μουσουλμάνος, φορέας ΗIV, 
τυφλός) αλλά οι υπόλοιποι μπορούν να δουν. 
Τους δίδεται το εξής σενάριο: «Έχετε απεριόριστα χρήματα στη διάθεσή σας και καλείστε 
να κάνετε ένα ονειρεμένο ταξίδι 5 ημερών. Διαλέξτε προορισμό και φτιάξτε ένα 
πρόγραμμα στο οποίο είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας και 
παρουσιάστε το μετά στην ολομέλεια. Στο ξενοδοχείο παρέχονται 2 δίκλινα και ένα 
μονόκλινο. Αποφασίστε πώς θα μοιραστείτε στα δωμάτια, χωρίς να αποκαλύψετε τις 
ταυτότητές σας».  
 
 

Πόπη Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη 
Τα πληροφοριακά κείμενα στην τάξη: Μάθηση και αισθητική απόλαυση 

 
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα διάφορα είδη των πληροφοριακών κειμένων 
(αφηγηματικά, αμιγώς πληροφοριακά, μικτά), τα χαρακτηριστικά και τις δομές 
οργάνωσης του περιεχομένου τους, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους διδακτικής 
αξιοποίησής τους, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τους μαθητές τους στο να 
μαθαίνουν και ταυτόχρονα να απολαμβάνουν αισθητικά αυτό το είδος των κειμένων. Το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνει κατάλληλα επιλεγμένα 
αυθεντικά πληροφοριακά κείμενα (βιβλία γνώσεων και άλλα), τα οποία αφορούν στο 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές (ιδεοθύελλα, εργασία σε 
ομάδες, χιονοστιβάδα, μελέτη περίπτωσης, εμπλοκή των Τεχνών), που θα υιοθετηθούν 
για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, προέρχονται από την εκπαίδευση ενηλίκων 
και αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλων στη μαθησιακή 
διαδικασία. 
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Θωμάς Κόκκαλης, Μαρία-Τερέζα Κοτρώνη, Ευάγγελος Κουτσώνης, Χρήστος 
Παπαβασιλείου, Ευτυχία Τζέλιου 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω Εργαστηριακών 
Ασκήσεων 

 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστικά αντικείμενα 
που διδάσκονται στα σχολεία και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να συνδέσουν 
τη σχολική γνώση με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και έτσι να 
εφαρμόσουν στην καθημερινή πραγματικότητά τους τη γνώση που οικοδομούν στο 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Δίνεται έτσι η δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών 
με περιβαλλοντικά θέματα ή προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα καλείται να 
αντιμετωπίσει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα της ανθρωπότητας είναι η ενεργειακή κρίση που οφείλεται στη χρήση μη 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου-Τρικκαίων ως σημαντικός παράγοντας 
μη τυπικής εκπαίδευσης, αν και έχει μια οργανωμένη δομή, προχώρησε στη δημιουργία 
εργαστηρίου ΑΠΕ με θεματικούς άξονες την  ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την 
υδροηλεκτρική ενέργεια, τη βιομάζα και την κυψέλη υδρογόνου. Για την υλοποίηση των 
παραπάνω εργαστηριακών ασκήσεων ακολουθήθηκε η εποικοδομιστική μέθοδος 
διδασκαλίας στην οποία περιλαμβάνονται τα στάδια του προσανατολισμού, της 
ανάδειξης, της αναδόμησης και της εφαρμογής των ιδεών καθώς και της ανασκόπησης 
των νέων ιδεών. Για κάθε στάδιο και θεματικό άξονα σχεδιάστηκαν αντίστοιχα φύλλα 
εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν το γνωστικό 
αντικείμενο.  
 
 

Μαρία Κουρκουμέλη 
Ας παίξουμε με τις αφίσες και τα μηνύματα της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου! 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα 
που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ο εορτασμός 
καθιερώθηκε το 1966 από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (International 
Boardon Booksf or Young People-ΙΒΒΥ). Από τότε κάθε χρόνο  ένα διαφορετικό εθνικό 
τμήμα της ΙΒΒΥ προσκαλεί έναν  συγγραφέα και έναν εικονογράφο από τη χώρα του να 
ετοιμάσουν το μήνυμα και την αφίσα αντίστοιχα που θα διανεμηθούν σε όλο τον κόσμο 
με σκοπό να τονιστεί η αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρυνθεί η διεθνή 
συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση  της παιδικής λογοτεχνίας. Το εργαστήρι με 
θέμα «Ας παίξουμε με τις αφίσες και τα μηνύματα της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου!» σχεδιάστηκε από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY-Κύκλος του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου. Περιλαμβάνει αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια και 
δραστηριότητες φιλαναγνωσίας βασισμένα σε διαφορετικά μηνύματα και αφίσες της 
ΙΒΒΥ. Οι δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, 
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παιδικές λέσχες ανάγνωσης με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και την καλλιέργεια 
φαντασίας και δημιουργικότητας των παιδιών. 
 
 

Χριστόφορος Κωσταρής, Μαρία Κατσά 
Γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές μέσα από το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι 
 
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, τα κίνητρα των μαθητών για ενεργό 
συμμετοχή αποτελούν σηµαντική παράµετρο στη μαθησιακή διαδικασία, αφού 
σχετίζονται άμεσα με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζεται να δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης που να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
θέτουν στόχους και να αξιοποιούν τη φυσική τους προδιάθεση για διερεύνηση. Και 
τούτο, μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, αφού 
έτσι, αποδεσμεύονται από την παθητική ακρόαση, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 
αποκτούν κριτική ικανότητα. Αναδεικνύεται, λοιπόν, η ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι και η μάθηση μέσω του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει κανόνες, δομή και στόχους, ενώ 
παράλληλα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας των 
μαθητών. Και τούτο, διότι τους βοηθά στην οικοδόμηση της προσωπικής τους 
ταυτότητας, προσφέροντας συναισθηματική ισορροπία και δίνοντας ερεθίσματα για 
άσκηση της δημιουργικής σκέψης. Συγχρόνως, μέσα από την επίτευξη των στόχων του 
παιχνιδιού ενισχύεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών, γεγονός απαραίτητο και για τη 
βελτίωση της επίδοσής τους. Οι μαθητές, μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, μαθαίνουν 
να επιλύουν προβλήματα, να υποστηρίζουν τη γνώμη τους με λογικά επιχειρήματα και να 
συσχετίζουν παραστάσεις με βάση προηγούμενες εμπειρίες τους, απεικονίζοντας πιθανά 
σενάρια εξέλιξης του παιχνιδιού. Παράλληλα, μαθαίνουν να συγκρίνουν και να 
συσχετίζουν γεγονότα, ενώ αποκτούν καλύτερη αίσθηση του χώρου και του χρόνου, 
αναπτύσσοντας την αντιληπτική  τους ικανότητα. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί σημαντικό παράγοντα, τόσο συναισθηματικής 
αυτορρύθμισης των μαθητών, όσο και απόκτησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Στο πλαίσιο αυτού του Βιωματικού Εργαστηρίου παρουσιάζονται εκπαιδευτικά παιχνίδια 
-ορισμένα εκ των οποίων απαιτούν τη χρήση ΤΠΕ- και δραστηριότητες, που ενισχύουν 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, ενώ συγχρόνως βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αποτελεσματική και ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία.  
 
 

Δήμητρα Κωτσιοπούλου, Γεωργία Μούσιου 
Περί τέχνης …ο λόγος των παιδιών 

 
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις τέχνες προωθεί τη 
βιωματική μάθηση με επιδίωξη την οικοδόμηση της γνώσης μέσω αυθεντικών 
καθηκόντων. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων γίνεται στη βάση της διασύνδεσης της 
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θεωρίας με την πράξη με απώτερο σκοπό τη σύνδεση της παραγόμενη γνώσης με 
γνώσεις που θα χρειαστούν οι μαθητές στην καθημερινή τους διαβίωση, με γνώσεις που 
θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου 
(Herrington & Oliver, 2000). Οι τέχνες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι προϊόν παραγωγικής διαδικασίας της ανθρώπινης 
διανοητικής δύναμης με διαχρονική σημασία και αξία. Είναι πλέον αποδεκτό ότι η επαφή 
με κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία του ανθρώπου καλλιεργεί τη 
δημιουργική του φαντασία καθώς επίσης βοηθά το άτομο να αναπτύξει επικοινωνιακές 
και κοινωνικές δεξιότητες. Η εκπαίδευση στη τέχνη ενισχύει τη δυναμικής της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποκτά μια ευρύτερη παιδαγωγική αξία καθώς συνδέεται 
αναπόσπαστα με την κοινωνική συνείδηση και ζωή. Η εκπαίδευση των μαθητών μέσω 
της τέχνης καθιστά τον νου του παιδιού πιο ευέλικτο και συνεπώς πιο αποτελεσματικό 
στην αναζήτηση της γνώσης, της έκφρασης και της επικοινωνίας (Chapman, 1993). Η 
τέχνη μπορεί να προάγει τον κριτικό και δημιουργικό στοχασμό των μαθητών και μπορεί 
να αποτελέσει μια προσθετική αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έρευνες 
αποκαλύπτουν πως οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στη θετική στάση των μαθητών και, 
κατ' επέκταση, στη σχολική επιτυχία. Άρα το όφελος είναι τεράστιο για το κοινωνικό 
σύνολο γιατί τα παιδιά εφοδιάζονται με εργαλεία όχι μόνο για την κατανόηση του 
κόσμου αλλά και για την προσωπική τους συμβολή σ’ αυτόν. Επιστημονικές έρευνες 
αποκαλύπτουν πως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς όσον αφορά τις απαιτήσεις 
των αναλυτικών προγραμμάτων για την αισθητική αγωγή. Η ελλιπής εκπαίδευση από τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, η αδυναμία εφαρμογής μιας σταθερής επιμορφωτικής 
πολιτικής, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και ανάλογου εξοπλισμού είναι σημαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν τη διδακτική των τεχνών (Buldu & Shaban, 2010, 
Zimmerman, 2010, Μαγουλιώτης κ.ά., 2010). Σκοπός του βιωματικού εργαστηρίου είναι 
να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενεργήσουν ως μαθητές, να εμπλακούν 
στις ευεργετικές διεργασίες της παραγωγής έργων τέχνης και να γνωρίσουν τη 
μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίων παρατήρησης έργων τέχνης. 
 
 

Βάλια Λουτριανάκη, Γιώργος Μπίκος 
Μικρά μαθήματα πολιτικής για αυριανούς πολίτες 

 
Τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε η πολιτική; Πώς μπορεί να αποδείξει σήμερα τη 
χρησιμότητά της; Με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των πολιτών; Πώς 
νιώθει ένας ηγέτης και πώς βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στο να είναι «καλός» και 
«κακός»; Ποιος είναι ο ρόλος της καχυποψίας, του ανταγωνισμού, της ανασφάλειας, της 
συναίνεσης και του καταναγκασμού σε μια πολιτική κοινωνία; Το σίγουρο είναι ότι η 
πολιτική έχει σημασία. Χτίζει και γκρεμίζει, μεταμορφώνει και παραμορφώνει, φορτίζει 
και αποφορτίζει... Με αφορμή τις παραπάνω σκέψεις του David Runciman (2015), 
καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Cambridge, στο βιβλίο του Πολιτική. Μια μικρή 
Ιστορία (εκδ. Πατάκη), το εργαστήριο εστιάζεται σε τρία ερωτήματα: 1. Πώς η πολιτική 
ελέγχει τη βία; 2. Πώς ελέγχουν οι πολιτικοί την τεχνολογία; 3. Γιατί η πολιτική δεν 
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μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των επιτυχημένων και των λιγότερο 
επιτυχημένων κρατών; Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν βιωματικά, 
μέσα από ατομικά και ομαδικά παιχνίδια σκέψης και λόγου, ρητορικά αγωνίσματα, 
θεατρικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις πολιτικών θεσμών, τη σημασία της 
πολιτικής και τον ρόλο του ενεργού συνειδητοποιημένου πολίτη που θέλει να αποφύγει 
την απολιτικοποίηση. 
 
 

Μαίρη Μαρίν 
Γραμματισμός στα ΜΜΕ και δεξιότητες ζωής: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα 

μέσω της διαφήμισης 
 
Η κυριαρχία της εικόνας στον σύγχρονο πολιτισμό μας αναγκάζει να αποδεχθούμε την 
κυριαρχία ποικίλων επικοινωνιακών εργαλείων. Ο σημαίνων ρόλος των ΜΜΕ και των 
διαφημιστικών μηνυμάτων στη διαμόρφωση των στάσεων, αντιλήψεων και του τρόπου 
ζωής των παιδιών είναι αδιαμφισβήτητη. Στη σημερινή εποχή η διαφήμιση κατέχει 
σημαντικό ρόλο και κυριαρχεί σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ένα πλήθος 
σκοπούμενων οπτικοακουστικών μηνυμάτων (έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις) στα 
οποία ο λόγος είναι υποταγμένος στην εικόνα μας κατακλύζουν καθημερινά. Στην εποχή 
του θεάματος και των διευρυμένων κωδίκων επικοινωνίας μέσα από τις νέες ψηφιακές 
μορφές έκφρασης (κινηματογράφος, βίντεο, πολυμέσα, διαδίκτυο), ο ρόλος της 
διαφήμισης επαναπροσδιορίζεται, αποκτώντας μια νέα παιδευτική διάσταση, η οποία, αν 
και εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες 
κοινωνικής μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας στους ανήλικους θεατές. Καθώς 
βασικές έννοιες όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περιβαλλοντική και 
κοινωνική συνείδηση πρέπει να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά, οι αξίες όπως η 
αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός προς τους άλλους, και ικανότητες όπως η 
συνεργασία και η κριτική σκέψη δεν μπορούν να διδάσκονται με τους παραδοσιακούς 
τρόπους. Θα πρέπει να μαθαίνονται μέσω εμπειριών και πρακτικής, μέσω βιώματος και 
συμμετοχής σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον και σε όσο το δυνατό νεαρότερη ηλικία. Με 
την αξιοποίηση των ερεθισμάτων που προσφέρουν σήμερα τα ΜΜΕ (Media Literacy) 
έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικές με το θέμα που εξετάζεται κάθε 
φορά, να αναπτύξουμε δεξιότητες, ερευνητικές, εκφραστικές, συναισθηματικές, αλλά 
κυρίως να προωθήσουμε την ικανότητα κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών τις 
οποίες προσφέρουν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αλλαγή στάσης. 
Το εργαστήριο που απευθύνεται σε γονείς, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων, θα δείξει με συστηματικό και παιγνιώδη τρόπο, ποικίλους τρόπους 
αξιοποίησης έντυπων και διαδικτυακών διαφημίσεων. 
 
 

Κυριακή Μέλλιου, Μαρία Κουτή, Καλλιόπη Νικολοπούλου 
Ταξιδεύοντας ψηφιακά στην κοινότητα «Out of EdenLearn» 
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Στόχος του εργαστηρίου είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με την ψηφιακή 
μαθησιακή κοινότητα «Out of Eden Learn». Η κοινότητα αποτελεί πρωτοβουλία του 
ερευνητικού κέντρου Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard σε συνεργασία με τον 
κάτοχο δύο βραβείων Pulitzer ανθρωπολόγο-δημοσιογράφο και βασικό συνεργάτη του 
National Geographic, Paul Salopek. Μέσα από το «Out of Eden Learn» εκπαιδευτικοί και 
μαθητές από όλον τον κόσμο εμπλέκονται ψηφιακά στο επικό ταξίδι που πραγματοποιεί 
ο Paul Salopek με τα πόδια προκειμένου να ανιχνεύσει την παγκόσμια μετανάστευση των 
προγόνων μας σε μία 7ετή οδύσσεια 21.000 μιλίων. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και 
απευθύνεται σε όλες τις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος «Out of Eden Learn» 
και να παρακολουθήσουν μία σύντομη παρουσίαση της επιτυχημένης πορείας του 4ου 
Νηπιαγωγείου Πειραιά, που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Στη συνέχεια, οι 
συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του προγράμματος που είναι η 
στοχαστική παρατήρηση, η αφήγηση και η αλληλεπίδραση. Επίσης θα γνωρίσουν τις 
καινοτόμες συμμετοχικές μεθόδους και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που πλαισιώνουν τα 
έξι προτεινόμενα μαθησιακά βήματα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα 
οργανωθούν ποικίλες δράσεις ώστε οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τρόπους, με τους 
οποίους θα δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές τους:  
• να παρατηρήσουν τον τόπο και τη γειτονιά τους,  
• να διερευνήσουν την ιστορία και τις παραδόσεις της, και 
• να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ζωές τους εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο 
κοινωνικό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό πλαίσιο. 
Τέλος, μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού που προτείνονται από την ερευνητική 
ομάδα Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard θα δοθεί η δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την εμπειρία του εργαστηρίου και να αναγνωρίσουν τη 
σύνδεση του προγράμματος με τις αρχές της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. 
 
 

Παυλίνα Νικολοπούλου, Μαρία Ευαγγελίου 
Μαθητικό Συμβούλιο 

 
Στο εργαστήριό μας θα παρουσιάσουμε την προσομοίωση μιας συνεργατικής τάξης που 
εφαρμόζει την τεχνική της Παιδαγωγικής Φρενέ: Μαθητικό Συμβούλιο. Η Παιδαγωγική 
Φρενέ στηρίζεται στις ιδέες και τις τεχνικές που πρώτος διατύπωσε και εφάρμοσε ο 
Γάλλος παιδαγωγός από την εποχή του μεσοπολέμου ήδη και τις οποίες αναπτύσσουν 
και εξελίσσουν τα κινήματα Φρενέ ανά τον κόσμο. Η παιδαγωγική αυτή υποστηρίζει ένα 
σχολείο ελεύθερο και δημοκρατικό στο οποίο η συνεταιριστική κοινότητα της τάξης και 
τα μαθητικά Συμβούλια κατέχουν κεντρικό ρόλο για τη λειτουργία της τάξης και του 
σχολείου. Τα παιδιά βιώνουν τη δημοκρατία στο σχολείο τους και συν-διαμορφώνουν το 
περιβάλλον τους με τις δράσεις τους. Σκοπός της παιδαγωγικής Φρενέ είναι να 
δημιουργήσει τους ενεργούς υπεύθυνους και χειραφετημένους πολίτες του αύριο. 
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Μαρία Ρέλλια 
Διδάσκοντας τοπαρελθόν στο παρόν: CLILing History - A Visual Trip to the Paths of 

Mythology 
 
Το παρόν εκπαιδευτικό διδακτικό μοντέλο, που αποτελεί τη βάση του εργαστηρίου, 
αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL στη διδασκαλία του μαθήματος της 
Ιστορίας/Μυθολογίας (Γ΄ Δημοτικού) στην Αγγλική γλώσσα. Οι σχετικές διδασκαλίες 
σχεδιάζονται, σταδιακά, από την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας, σε συνεννόηση με τον 
εκπαιδευτικό του τμήματος, με προσαρμογή του αντίστοιχου υλικού από το σχολικό 
εγχειρίδιο των μαθητών. Τελικό αποτέλεσμα αποτελεί η δημιουργία ιστοριών από τους 
ίδιους τους μαθητές, αξιοποιώντας τα υλικά των αρχαίων μύθων, επιρροές από τη 
σύγχρονη ζωή και ψηφιακά εργαλεία. Βασικοί στόχοι είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση 
της μυθολογίας με χρήση τεχνολογίας και άλλων πηγών πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο 
(ο συγκερασμός δηλαδή του «παλιού» με το «καινούριο»), καθώς και η βελτίωση του 
επιπέδου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. Η διδακτική πρόταση αφορά σε μία 
διδακτική ώρα την εβδομάδα, με χρήση εργαλείων WEB 2.0 για την παραγωγή και την 
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και σχετικών οπτικοποιημένων 
αποσπασμάτων (videos) από το διαδίκτυο. Η μέθοδος εργασίας είναι ομαδοσυνεργατική 
ενώ, εμφανώς, η εν λόγω διδασκαλία έχει χαρακτήρα διαθεματικό. Αρχικά γίνεται μια 
σύντομη θεωρητική παρουσίαση της διδακτικής προσέγγισης CLIL και αναλύονται οι 
τρόποι εφαρμογής της στη διδασκαλία της Μυθολογίας (Γ΄ τάξη) μέσα από την Αγγλική 
γλώσσα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παίρνουν τον ρόλο «μαθητή» της Γ΄ τάξης και 
διδάσκονται μία θεματική ενότητα από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας μέσω CLIL, 
καταλήγοντας στη δημιουργία ενός σχετικού μύθου. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με 
την αποτίμηση/αξιολόγηση του παρόντος εκπαιδευτικού μοντέλου, μέσω συζήτησης και 
ενός σύντομου ερωτηματολογίου. Το εργαστήριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε 
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ70, χωρίζεται σε τρία μέρη. 
 
 

Θεοδώρα Τζιαμπάζη 
Δημιουργική γραφή 

 
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί η δημιουργική γραφή ως εκπαιδευτική μέθοδος 
ανάπτυξης της φαντασίας και καλλιέργειας του γραπτού λόγου. Ενδεικτικά, παραθέτω 
ένα σχέδιο του προγράμματος: 
Α΄ Μέρος: 
Μετά από μια επισκόπηση του όρου και μια συζήτηση θεωρητικής φύσης γύρω από 
συναφείς έννοιες (δημιουργική σκέψη, λογοτεχνία) θα αναζητήσουμε τους τρόπους που 
μπορεί να ενταχθεί η δημιουργική γραφή στην τάξη. Θα διερευνηθεί η σχέση του 
σύγχρονου δασκάλου με τον όρο «δημιουργική γραφή» και πώς νοηματοδοτείται η 
άνοδος της πρακτικής τα τελευταία χρόνια. Τα ερείσματα της συζήτησης τα παρέχει η 
διπλωματική μου εργασία και η εμπειρία μου από την εφαρμογή εργαστηρίων  
δημιουργικής γραφής σε παιδιά, στοιχεία που θα αναμιχθούν γόνιμα με τα σχόλια των 
συμμετεχόντων.  
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Στο Β΄ μέρος θα εστιάσουμε στην μελέτη επιλεγμένων παραδειγμάτων, αυθεντικών 
δημιουργιών παιδιών που συμμετείχαν στα πρότζεκτ που σχεδίασα και υλοποίησα. Τα 
κείμενα θα συζητηθούν, θα αναλυθούν και θα γίνουν το υλικό μέσα από το οποίο θα 
συνθέσουμε επαγωγικά κάποιες διαπιστώσεις για πρακτικές παραμέτρους και 
δυνατότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή στην τάξη (εκπόνηση αυτόνομων 
ασκήσεων, σύνδεση με λογοτεχνικά βιβλία, ομαδικές εργασίες).  
Γ’ μέρος: Οι εκπαιδευτικοί θα χωριστούν σε ομάδες και θα δοκιμαστούν σε μια άσκηση 
δημιουργικής γραφής. Εναλλακτικά, θα σχεδιάσουν μια δραστηριότητα για εφαρμογή 
στην τάξη. 
 
 

Φανή Τριπολιτσιώτου 
Ανακαλύπτω Παλαιοντολογικούς Θησαυρούς 

 
Οι βαθιές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, τόσο στη φύση και τα 
χαρακτηριστικά της επιστημονικής γνώσης, όσο και στην αντίληψη για το περιεχόμενο 
και τις μεθόδους εκπαίδευσης, έδωσαν χώρο ώστε να αναπτυχθεί και ένα τρίτο πεδίο 
διάδοσης της επιστημονικής γνώσης, ένα πεδίο όπου συναντώνται οι μηχανισμοί της 
εκλαΐκευσης και του διδακτικού μετασχηματισμού αυτής της γνώσης (Κολιόπουλος, 
2005). Σύμφωνα με τον Escot (1999), το σχολείο επένδυσε σε άλλους χώρους, όπως τα 
μουσεία για να εισαγάγει μία άλλη παιδαγωγική αντίληψη. Το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, από την ίδρυσή του, στοχεύει στην προσφορά 
γνώσης με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μέσα από την σχεδίαση και οργάνωση 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Τα εκπαιδευτικά αυτά  προγράμματα συνδέονται 
με την ύλη των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό τα 
προγράμματα, επεκτείνονται διαμορφώνονται και τροποποιούνται ώστε να αντιστοιχούν 
στις γνωστικές ανάγκες της κάθε τάξης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αντλεί το θέμα του  από την Παλαιοντολογία. Πρόκειται 
για την παρουσίαση μίας μικρογραφίας ανασκαφής, με αληθινά απολιθώματα.  
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:  
Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των απολιθωμάτων  
Να γνωρίσουν τι είναι ανασκαφή  
Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας της ανασκαφής  
Να αναγνωρίσουν απολιθώματα και να τα ταξινομήσουν.  
Να αναγνωρίσουν την γεωλογική κληρονομιά, ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ενός τόπου. 
Το πρόγραμμα συνδυάζει και τη χρήση ΝΤ τόσο για την διδασκαλία όσο και για την 
αξιολόγηση μέσα από διαδραστικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 
Δημοτικού Γ΄- Στ΄ τάξης καθώς και σε μαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων του Γυμνασίου και η 
δράση του είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τώρα το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει περίπου 
150 μαθητές τού Δημοτικού και πιλοτικά έχουν συμμετάσχει σε αυτό 20 ενήλικες.  
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Μαρία Τρύφων 
Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Η συμβολή τους στη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (πώς - πού - πότε - γιατί) 
 
Γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ως 
προς την ανάδειξη και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αναφέρεται 
η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς πριν, κατά την 
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 
Επισημαίνονται τα θετικά, αλλά γίνεται αναφορά και στα τρωτά σημεία από αυτές τις 
διαδικασίες. Κυρίως τονίζονται τα αποτελέσματα, που οδηγούν στην προώθηση, την 
ανάδειξη και τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, καθώς  και 
τη δυνατότητα δημιουργίας και παροχής ισότιμων ευκαιριών στη γνώση, την  
παρεχόμενη εκπαίδευση και πρόσβαση στην πληροφορία. Δομή Εργαστηρίου: 1) 
Θεωρητικό πλαίσιο (βιβλιογραφικές αναφορές, η θέση τους στην εκπαιδευτική 
καθημερινότητα σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών,  χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων). 2) Μεθοδολογία ως προς την επιλογή και την υλοποίηση 
(πώς -πού -πότε - γιατί: τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σε κάθε στάδιο της 
επιλογής και υλοποίησης του προγράμματος). 3) Η σημαντικότητα της δημιουργίας 
πλαισίου βιωματικής προσέγγισης των θεμάτων και δημιουργία ισότιμων μαθησιακών 
και εκπαιδευτικών ευκαιριών στον μαθητικό πληθυσμό (παράθεση παραδειγμάτων, 
αναφορά των συμμετεχόντων σε ανάλογα προσωπικά τους παραδείγματα και 
επεξεργασία τους). 4) Μελέτες περιπτώσεων (επιλογή χαρακτηριστικών παραδειγμάτων 
και επεξεργασία τους με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και την προτεινόμενη μεθοδολογία). 
 
 

Λητώ Τσακίρη-Παπαθανασίου 
Ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από ένα μουσικό παραμύθι 

 
Εργαστήριο με ερέθισμα το μουσικό παραμύθι «Σεβαστιανός ο Φοβερός!» από την 
παιδαγωγό και συγγραφέα του βιβλίου Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου. Στόχος του είναι η 
συνειδητοποίηση των διαστάσεων του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και οι 
τρόποι  επίλυσής του μέσω των βιωματικών δράσεων και της πρώιμης παρέμβασης. Οι 
συμμετέχοντες θα μπουν διαδραστικά μέσα στην ιστορία του παραμυθιού 
αντιλαμβανόμενοι τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ θύτη και θύματος. Θα χωριστούν σε 
ομάδες θα λάβουν ρόλους, θα θέσουν ερωτήματα και θα βρουν απαντήσεις μέσα από 
συζήτηση στην ομάδα, αναστοχασμό και καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Θα 
εντοπιστούν  τα στοιχεία που μπορεί να συντελούν στη δημιουργία ενός περιστατικού 
βίας, τα αναδυόμενα συναισθήματα των συντελεστών τα όρια που διαφοροποιούνται 
καθώς οι ηλικίες των παιδιών γίνονται μεγαλύτερες. Η ομάδα εναλλάσσει κυκλικά τους 
ρόλους και βιώνει τα ξεχωριστά συναισθήματα. Θα δουλέψουμε πάνω στο περίγραμμα 
του σώματος του παιδιού θύτη μπαίνοντας στη θέση του, θα γράψουμε στο χαρτί του 
μέτρου τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσουμε αν εμείς είμαστε σε αυτή την άβολη 
θέση, ενώ  μελετάμε και καταγραφούμε τι μπορεί να μας οδήγησε σε αυτή την 
κατάσταση. Θα κουβεντιάσουμε για τις παραμέτρους που δημιουργούν παιδιά θύτες, το 
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βάθος χρόνου και το πόσο νωρίς μπορεί κάνεις να παρέμβει για να αποτραπεί το 
φαινόμενο. Η ηθική και η αξιοπρέπεια των παιδιών μας όταν θίγονται μπορεί να 
δημιουργήσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές, τα συναισθήματα όταν κυριαρχούν στα 
παιδιά μας μπορεί να τα οδηγήσουν σε λάθη. Πώς όμως μπορεί να ενταχθούν και πάλι 
στην ομάδα; Υπάρχει άραγε κακό παιδί, ή κακό περιβάλλον; Θα μελετήσουμε τις 
παραμέτρους και θα βγάλουμε συμπεράσματα, εντοπίζοντας τις λεπτές ισορροπίες 
μεταξύ της αποδοχής και της απόρριψης, της καταστροφικής και διαστρεβλωμένης 
συμπεριφοράς και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι βασισμένη στην αποδοχή, 
στην επιβράβευση, στη δημιουργική συνεργασία στο παιχνίδι και τη δραματοποίηση που 
αμβλύνουν και τις πιο δύσκολες καταστάσεις και δημιουργούν συνοχή στην ομάδα. 
 
 

Ιωάννα Φώκου, Χρυσαφία Λάμπρου 
Για το αμίλητο νερό, παραμύθι θε να πω να το κάνω μιλημένο και με όλους μοιρασμένο 

 
Το θέμα του βιωματικού αυτού εργαστηρίου είναι το νερό, η σπουδαιότητά του, η 
ρύπανση/μόλυνση, η κακοδιαχείριση και οι τρόποι εξοικονόμησής του. Εντάσσεται στη 
θεματολογία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και συνδέεται με την 
εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη (global citizen ship). Αξιοποιώντας 
στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, όπως παροιμίες των Βαλκανίων και λαϊκά παραμύθια 
από όλον τον κόσμο, αναδεικνύει τόσο τη σπουδαιότητα του νερού για τη βιωσιμότητα 
του πλανήτη όσο και το μέγεθος του προβλήματος της κακοδιαχείρισης του νερού σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιάζει μεθόδους/πρακτικές για την προστασία/εξοικονόμησή 
του. Μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά, αλλά και μέσα από παιχνίδια, τίθενται 
προβληματισμοί, ενισχύεται η ενσυναίσθηση και αναδεικνύονται προσωπικές απόψεις. 
Ταυτόχρονα, μέσα από φύλλα εργασίας και δραστηριότητες, διαμορφωμένα για τις 
μικρές και για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, τόσο ως προς τη μέθοδο όσο και ως 
προς το περιεχόμενο, συνδέεται διαθεματικά/διεπιστημονικά με διδακτικά αντικείμενα, 
όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, 
Θρησκευτικά, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Φυσική Αγωγή. Αποτελεί επέκταση εργαστηρίου που υλοποιήθηκε σε επιμορφωτική 
ημερίδα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλων και ειδικοτήτων) 
που υλοποίησε η ΠΕΕΚΠΕ (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης) Αττικής τον Μάρτιο του 2017, με θέμα: «Το παραμύθι στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση». Ταυτόχρονα, μέρη της διδασκαλίας έχουν εφαρμοστεί, ακολουθώντας τη 
δομή που περιγράφεται στο εργαστήριο, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες τάξεις, σε 
δημοτικά σχολεία της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. 
 
 

Ιωάννα Μαρία Χρονοπούλου, Ιωάννα Δημητρακάκη, Ελένη Ντζάνη, Ιωάννα Χαλεπά 
Δραστηριότητα φιλαναγνωσίας με όχημα το βιβλίο «Το παλιόπαιδο» της Α. Δαρλάση 

 
Το βιβλίο της Αγγελικής Δαρλάση «Το παλιόπαιδο» προσφέρεται για ανάγνωση σε 
σχολική τάξη, καθώς θίγει τα ζητήματα της φτώχειας και της κοινωνικής 
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περιθωριοποίησης, δίνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα ελπίδας. Καλλιεργεί την αγάπη για 
την τέχνη μέσα από την προβολή αυτής ως μέσου αλλαγής και διεξόδου από τις 
δυσχερείς συνθήκες ζωής. Το γεγονός ότι βασίζεται σε πραγματική ιστορία κάνει πιο 
έντονη την επίδρασή του στο αναγνωστικό κοινό. Το συγκεκριμένο εργαστήριο στηρίζεται 
στο διδακτικό μοντέλο των Benton- Fox για την προσέγγιση της Λογοτεχνίας στο σχολείο, 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα κι άλλες αναγνωστικοκεντρικές θεωρίες της λογοτεχνίας. 
Στόχος του είναι να παρουσιάσει ένα παράδειγμα αξιοποίησης λογοτεχνικού βιβλίου στη 
σχολική τάξη. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για το πώς να 
διδάξουν Λογοτεχνία, καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία σε μαθητές Δημοτικού, μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες με παιγνιώδη τρόπο.  
 

 
 


	20-21 Μαΐου 2017: Ελληνογαλλική Σχολή  Jeanne d’ Arc

