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Παρασκευή 27/11/2015  Παρασκευή 27/11/2015  Παρασκευή 27/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Α1 
17:00-18:40 

 

Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης-∆ήµητρα Κολάση-Βιβή Τσελέντη :  
Όταν τα παράσιτα αποκτούν φωνή (2010-2015). Έρευνα για τα µαθησιακά αποτελέσµατα της δηµιουργίας και λειτουργίας µα-
θητικής ραδιοφωνικής οµάδας σε Λύκειο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η έρευνα ενός προγράµµατος σχολικής δραστηριότητας (πολιτιστικών 

θεµάτων) που βασίζεται στη δηµιουργία µαθητικής ραδιοφωνικής οµάδας στο 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Η-

ρακλείου Αττικής και στην εβδοµαδιαία παραγωγή τρίωρης εκποµπής στον ∆ηµοτικό Ραδιοφωνικό Σταθ-

µό, Επικοινωνία 94 Fm, µε τίτλο «Σχολικά παράσιτα». Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των µαθη-

σιακών αποτελεσµάτων του προγράµµατος και η βιωσιµότητα αυτών σε βάθος χρόνου µε βάση τη θεωρία 

της αναστοχαστικότητας, της βιωµατικής-επικοινωνιακής παιδαγωγικής και της µετασχηµατίζουσας µάθη-

σης. Με στοιχεία έρευνας-δράσης οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη σχολική χρονιά παρακολούθησαν και 

διαµορφωτικά αξιολόγησαν την ανάπτυξη του προγράµµατος, στο οποίο στα τρία πρώτα χρόνια συµµετεί-

χαν περισσότεροι από 150 µαθητές (το πρόγραµµα συνεχίζεται µέχρι σήµερα-2015). Στην έρευνα εκτός 

από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς-συντονιστές ερευνήθηκαν επιπλέον όσοι εµπλέκονται στη δια-

µόρφωση του πλαισίου, όπως εκπαιδευτικοί, διευθυντές, γονείς, στελέχη του ραδιοφωνικού σταθµού.  Στο 

παρόν παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της έρευνας από το 2010 έως 2013, 

τα οποία υπογραµµίζουν την υψηλή παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σε επίπεδο ανά-

πτυξης δεξιοτήτων πρωτίστως και δευτερευόντως απόκτησης νέων γνώσεων καθώς και τη µακροπρόθεσµη 

διατήρηση της γνώσης, όπως αυτή θεωρήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος µε όρους κονστρουκτιβιστι-

κής µάθησης. 

 

Σπύρος Κιουλάνης-Ζαχαρούλα Χαρπαντίδου - Θεοδώρα Τραχανοπούλου: 
Πανελλαδική διερεύνηση  επιµορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών και η διοργάνωση του ετήσιου βιωµατικού σεµιναρίου εφαρ-
µοσµένης διδακτικής της ∆∆Ε ∆ράµας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας µε σκοπό τη διερεύνηση 

των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, που πραγµατοποίησε η ∆∆Ε ∆ράµας στο τέλος του σχο-

λικού έτους 2014-2015 κατά την προετοιµασία του αφιερώµατος  του σχολικού έτος 2015-2016 στη βιω-

µατική µάθηση. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 397 Εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Με βάση τα αποτελέ-

σµατα της έρευνας διοργανώσαµε µία επιµόρφωση µεικτής φύσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως),  η οποί-

α αποτελείται από έναν ετήσιο κύκλο 40  βιωµατικών σεµιναρίων που υλοποιούνται στη ∆ράµα, αλλά και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, διαδικτυακά σεµινάρια και εισηγήσεις εστιασµένα στις ανάγκες των συµµε-

τεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε η αναγκαιότητα για επι-

µόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης και διδακτικής και συγκεκριµένα στη λήψη αποφάσεων 

σε θέµατα διοίκησης, στη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, σε διδακτικές τεχνικές και παιχνί-

δια ρόλων, στην προώθηση και υποστήριξη καινοτόµων και βιωµατικών δράσεων.  
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Παρασκευή 27/11/2015  Παρασκευή 27/11/2015  Παρασκευή 27/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Α1 
17:00-18:40 

 

Αθανάσιος ∆εβετζίδης-Ανδρέας Οικονόµου: 
Επιχειρώ αλληλέγγυα: Ένα οµαδο-συνεργατικό εργαστήρι γνωριµίας µε την Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονοµία. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τις νέες δυνατότητες που αναδύονται 

στην Ελλάδα της πολύπλευρης κρίσης, µέσα από τους θεσµούς και τις εφαρµογές της Κοινωνικής και Αλ-

ληλέγγυας Οικονοµίας. Επιµέρους στόχοι του εργαστηρίου είναι να απαντήσει µε τη χρήση της επίλυσης 

προβλήµατος, σύντοµης εµπλουτισµένης εισήγησης, παιχνιδιού ρόλων, εργασίας σε οµάδες, συζήτησης 

και διαλόγου µεταξύ των συµµετεχόντων στα ερωτήµατα: «Σε τι συνίσταται η Κοινωνική Οικονοµία - Επι-

χειρηµατικότητα;», «Ποιες είναι οι ψυχοκοινωνικές προϋποθέσεις συµµετοχής των πολιτών σε συνεργατι-

κά-συνεταιριστικά σχήµατα;», «Ποιες οι απαραίτητες δεσµεύσεις και ποια τα οφέλη από τη συµµετοχή στο 

κοινωνικό επιχειρείν;». Μέσα από το συγκεκριµένο οµαδοσυνεργατικό εργαστήριο, οι συµµετέχοντες θα 

ανακαλύψουν τις δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα για Συνεργατισµό, ∆ηµοκρατία και Αλ-

ληλεγγύη στην πράξη, ώστε αφενός να ενηµερωθούν βιωµατικά για το θέµα και αφετέρου να καταστούν 

ικανοί να µεταδώσουν το µήνυµα ότι ένας διαφορετικός τρόπος παραγωγής και δράσης είναι εφικτός, για 

µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς.  

Καρολίνα Ιακωβίδου: 
Η καινοτοµία στην επιχειρηµατικότητα µέσα από συµµετοχικές τεχνικές εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία αυτή, αναφέρεται σε ένα σχέδιο διδασκαλίας συµµετοχικών τεχνικών εκπαίδευσης, το όποιο 
έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και αποτελεί µέρος του προγράµµατος Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα 
– ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης.  

Η διδασκαλία αυτή, δηµιουργήθηκε προκειµένου να καλύψει κάποιους από τους βασικούς στόχους του 

προγράµµατος, όπως ο ορισµός της καινοτοµίας και ο ρόλος της στην επιχειρηµατικότητα. Στην ουσία 

όµως, αυτό το σχέδιο διδασκαλίας, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να µπορεί να µεταδώσει κάποιες εξειδικευµέ-

νες γνώσεις της οικονοµικής επιστήµης, που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα, σε όλο τον πληθυσµό, 

ανεξαρτήτου ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου. 

Στην εργασία αυτή, γίνεται αναλυτική αναφορά στις τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκαν, στα 
κριτήρια επιλογής τους και στον τρόπο που συνδυάστηκαν µεταξύ τους. Φυσικά αναφέρονται οι στόχοι, 
περιγράφεται η πορεία της διδασκαλίας και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. 

Το σχέδιο αυτό, που εφαρµόστηκε στην τάξη, αξιολογήθηκε τόσο από τους εκπαιδευόµενους των Κ∆ΒΜ 
όσο και από το διδάσκοντα. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β3 
09:00 - 10:20 

 

Έφη Ταµπακάκη-Ιωάννης Νταουλτζής: 
Τάκης Σινόπουλος: Ο καιόµενος, µια βιωµατική προσέγγιση του ποιήµατος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο πλαίσιο της βιωµατικής προσέγγισης γνωστικών αντικειµένων και της αυτενέργειας των µαθητών, οι 

τελευταίοι καλούνται κατά µόνας ή σε οµάδες να αποδώσουν σκηνοθετικά το ποίηµα του Τάκη Σινόπου-

λου Ο καιόµενος. Κατ’ αρχάς προβάλλονται (ppt) στους µαθητές βιογραφικά στοιχεία του ποιητή και χα-

ρακτηριστικά του έργου του που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ποίηµα και θα συµβάλουν στην ερµηνεία 

του. Ακολούθως προβάλλονται και διαβάζονται από τους µαθητές αποσπάσµατα ειδήσεων και άρθρων 

που αφορούν στην αυτοπυρπόληση ως φαινόµενο διαµαρτυρίας. Προβάλλονται οι δηλώσεις του ποιητή 

για το ποίηµα και τη λογική του. Προβάλλεται σε video (ήχος, εικόνα) η απόδοση του ποιήµατος. Οι µα-

θητές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή, προσπαθούν να σκηνοθετήσουν το ποίηµα, στο πλαίσιο σενα-

ρίου που τους καλεί ως σπουδαστές σχολής κινηµατογράφου να παραγάγουν µια ταινία µικρού µήκους 

χωρίς λόγια. Αυτοσχεδιάζουν, συνοµιλούν, διευκρινίζουν, αλληλοσυµπληρώνονται. Συντίθενται τα επιµέ-

ρους σε ενιαίο σύνολο. Προβάλλονται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας παράλληλα κείµενα. Ανατί-

θεται στους µαθητές ελεύθερη εργασία. Το σενάριο συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία µε καινοτό-

µες δράσεις (βιωµατικότητα, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., σύνδεση του µαθήµατος µε την ιστορία αλλά και την 

τρέχουσα πραγµατικότητα. 

 

Εύα Ζαρκογιάννη: 
Η διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου: πεποιθήσεις και πρακτικές των φιλολόγων του Γυµνασίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ανάγκη διερεύνησης των πρακτικών µε τις οποίες οι διδάσκοντες προσεγγίζουν τα λάθη του γραπτού 

λόγου έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές και µελετητές, καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την αποτε-

λεσµατικότητα της ανατροφοδότησης που λαµβάνουν οι µαθητές στη διαδικασία παραγωγής του. Σκοπός 

της ποσοτικής έρευνας που ακολουθεί είναι η καταγραφή των πρακτικών που εφαρµόζουν οι φιλόλογοι 

του Γυµνασίου κατά τη διόρθωση των λαθών στο γενικό πλαίσιο των στρατηγικών της άµεσης και 

έµµεσης διορθωτικής ανατροφοδότησης και η διερεύνηση της σχέσης των πρακτικών αυτών µε τις πεποι-

θήσεις για την αποτελεσµατικότητα τους και τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, χρόνια προϋ-

πηρεσίας). Μέσα από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων διαπιστώθηκε ότι ενώ οι φιλόλογοι του Γυ-

µνασίου υιοθετούν κυρίως τη στρατηγική της άµεσης ανατροφοδότησης στη διόρθωση του γραπτού λό-

γου, οι πεποιθήσεις τους για την αποτελεσµατικότητα επιµέρους πρακτικών δεν συµβαδίζουν στον αναµε-

νόµενο βαθµό µε τη συχνότητα εφαρµογής τους και ότι ο τρόπος διόρθωσης του λάθους δεν σχετίζεται µε 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β3 
09:00 - 10:20 

 

Αναστασία Φιλτσόγλου: 
«Θαλασσινά Τραγούδια» Γεωργίου ∆ροσίνη, διδακτικός σχεδιασµός µε βάση τις αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης της δια-
φοροποιηµένης διδασκαλίας  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται σχέδιο διδασκαλίας για το ποίηµα του Γεωργίου ∆ροσίνη Θαλασσινά Τρα-

γούδια, µέρος της  ∆ιδακτικής Ενότητας  Ο άνθρωπος και η φύση του βιβλίου Λογοτεχνικών Κειµένων 

της Α΄τάξης Γυµνασίου.. Ο σχεδιασµός της διδασκαλίας καθορίστηκε από τις αρχές των θεωριών µάθη-

σης, διδακτικής µεθοδολογίας  τους διδακτικούς  στόχους  που ορίζονται από το ΑΠΣ τις θεωρίες προσέγ-

γισης του λογοτεχνικού κειµένου που ασπάζεται η διδάσκουσα και το ίδιο το ποίηµα . Συνεπώς µέθοδοι 

και οι τεχνικές που προτείνει ο σχεδιασµός δεν αποτελούν  αυτοσκοπό. Κατά το σχεδιασµό  διδασκαλίας 

ελήφθησαν υπόψη οι αρχές των κοινωνικοπολιτισµικών  θεωρήσεων της µάθησης του Vygotsky και η  

θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης Howard Gardner σύµφωνα µε την οποία κάθε άτοµο διαθέτει όλα τα 

είδη νοηµοσύνης σε επαρκές επίπεδο. Οι στόχοι της διδασκαλίας εναρµονίζονται  µε τους ειδικούς γνωστι-

κούς σκοπούς της ενότητας για την κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση, αλλά  και 

µε την  καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων, και ανάπτυξης οριζόντιων δραστηριοτήτων- ικανοτήτων σύµ-

φωνα µε τις ταξινοµίες των στόχων του Bloom και των τεσσάρων επιπέδων της Unesco . Για την υλοποίη-

ση των στόχων αυτών  ο σχεδιασµός του µαθήµατος  βασίζεται στις αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκα-

λίας  και ενσωµατώνει ποικιλία τεχνικών. Η διδακτική ανάλυση του ποιήµατος, ως πυρήνας του διδακτι-

κού σχεδιασµού, εστίασε στην εξοικείωση µε τις λογοτεχνικές τεχνικές και συµβάσεις που καθορίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο ένα κείµενο παράγει τα νοήµατά του. Παράλληλα ενθαρρύνθηκε η διέγερση της φα-

ντασία των µαθητών και η δηµιουργικότητά τους ώστε να καλυφθούν  τα κενά απροσδιοριστίας του κειµέ-

νου. Η προσέγγιση του ποιήµατος έχει επιρροές από τις αρχές της ερµηνευτικής θεωρίας του Hirsch, αλλά 

και τις  αναγνωστικές θεωρίες των H. R. Jauss και W. Iser και ρητορική εκδοχή της αναγνωστικής θεωρίας 

Μαρίλη ∆ουζίνα: 
Συνοµιλώντας δηµιουργικά µε τη νεότερη ποίηση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην αξιοποίηση της δηµιουργικής ανάγνωσης και της δηµιουργικής γραφής 

κατά τη διδακτική πράξη στην προσέγγιση της «παιδικής» ποίησης του Γιάννη Ρίτσου στην Α’ Γυµνασίου. 

Η ερµηνεία των «παιδικότροπων» ποιηµάτων του Γ. Ρίτσου (από τις συλλογές «Παιχνίδια τ’ ουρανού και 

του νερού», «Πρωινό Άστρο» και «Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού», συµπεριλαµβανοµένων των ποιη-

µάτων του Γ. Ρίτσου που ανθολογούνται στο σχολικό εγχειρίδιο «Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ 

Γυµνασίου») υλοποιείται µέσω ήπια καθοδηγητικών ερωτήσεων και η κατανόηση της ποιητικής ρητορι-

κής του µέσω της βιωµατικότητας που εξασφαλίζει η δηµιουργική γραφή. Τη δηµιουργική και βιωµατική 

προσέγγιση των ποιηµάτων διαδέχεται δοκιµασία αξιολόγησης των µαθητών σε αδίδακτα ποιήµατα του Γ. 

Ρίτσου συναφούς δυσκολίας, όπου διαφαίνονται οι δεξιότητες λογοτεχνικού γραµµατισµού που κατέκτη-

σαν οι µαθητές. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β3 
09:00 - 10:20 

 

Αναστασία Τσοκαταρίδου: 
Συνεργάζοµαι βιωµατικά. Η περίπτωση του Ν. ∆ράµας µέσω της εφαρµογής του καινοτόµου προγράµµατος: Αλλάζω το σχο-
λείο µου  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα καινοτόµα Προγράµµατα και η εφαρµογή τους στα σχολεία αποτελούν µία από τις παραµέτρους του 

παιδαγωγικού πλαισίου που αλληλεπιδρούν και διασυνδέονται µεταξύ τους και ορίζουν τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελώντας παράλληλα µοχλό εξέλιξης και αναβάθµισης της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης. Προκειµένου να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης  η 

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. ∆ράµας από το σχολικό έτος 2010-2011 ξεκίνησε και ε-

φαρµόζει στα σχολεία του νοµού δύο καινοτόµα προγράµµατα έρευνας και δράσης. Πρόκειται για τα προ-

γράµµατα «Αλλάζω το σχολείο µου» και «Ευαισθητοποιούµαι για το σχολείο µου». Το πρόγραµµα 

«Αλλάζω το σχολείο µου» βασίζεται στο γεγονός ότι το περιβάλλον του σχολείου ως χώρος επιδρά στις 

διεργασίες µάθησης, απόκτησης δεξιοτήτων, συµπεριφοράς και ωρίµανσης των µαθητών και µπορεί να 

αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών διευκολύνοντας εκπαιδευτικές δράσεις στην αυλή του 

σχολείου, στους εσωτερικούς χώρους συνάθροισης και στις τάξεις. Σκοπός του προγράµµατος  είναι µέσα 

από τη διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, τη διασαφήνιση εννοιών, τη χρήση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

τη βιωµατική προσέγγιση (learning by doing) που συνοδεύεται από νέες εναλλακτικές διδακτικές µεθό-

δους, οι µαθητές να οδηγηθούν σε θετικές στάσεις, αξίες και συµπεριφορές. 

Η έρευνα για το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 σε 466 µαθητές της Α’, Β’, Γ’ Λυκεί-

ου,  Ηµερήσιων Γενικών και Επαγγελµατικών  του Ν. ∆ράµας 

Η αποτίµηση του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι ότι ορίζει ένα ιδιαίτερο πλαίσιο της σχολικής µονά-

δας µέσω της δυναµικής που αναπτύσσει σε αυτήν, ενισχύει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 

υιοθετεί τη διαχείριση, την εξέλιξη και αναβάθµιση της. Με τους νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης  

που εφαρµόζονται στην υλοποίησή του, την ενασχόληση των µαθητών µε επίκαιρα και καθηµερινά θέµα-

τα που άπτονται τη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής και του σχολικού περιβάλλοντος, την 

καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών στους µαθητές δίνει προστιθέµενη αξία στην ποιότητα της εκπαί-

δευσης. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β4 
10:40 - 12:00 

 

Βασιλική Ματιάκη-Μαρία Κωνσταντινίδου: 
"Χρῆ τέχνης... ο χρόνος" Μια πρόταση για τη δηµιουργική διδασκαλία της έννοιας του χρόνου    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το Σχέδιο ∆ιδασκαλίας είναι µέρος ενός σχεδιαζόµενου από τις συγγραφείς project το οποίο αφορά στη 

διδασκαλία του χρονικού προσανατολισµού µέσα από την Τέχνη σε ολιγοµελείς οµάδες µαθητών τµηµά-

των ένταξης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθµό την α-

ναγνωστική δεξιότητα καθώς και την ικανότητα απαρίθµησης µέχρι τον αριθµό 1000, αλλά έχουν δυσκο-

λίες στην αντίληψη και στον προσανατολισµό τους στον χρόνο. Αντιπροσωπευτικά, παρουσιάζεται συγκε-

κριµένο σχέδιο διδασκαλίας που αναφέρεται στο Ηµερολογιακό Έτος και αποτελεί µέρος του προγράµµα-

τος (project). Το πρόγραµµα αποτελεί πρόταση, µε µέρη του να έχουν υλοποιηθεί σε πραγµατικές συνθή-

κες, ήδη, σε µαθητές τµήµατος ένταξης. Ως τρόπος προσέγγισης επιλέχθηκε η διαθεµατική και ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης για την ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να προσδιορίζει γεγονότα αλλά και 

να αυτοπροσδιορίζεται µέσα στο χρόνο. 

∆ηµήτριος Σιδηρόπουλος: 
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση των µαθητών ως αυριανοί ενεργοί και δηµοκρατικοί πολίτες. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία γίνεται µία σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά µε τους τρόπους παι-

δαγωγικής αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση των µαθητών µε σκοπό τη διαµόρφωσή τους σε ενερ-

γούς και δηµοκρατικούς πολίτες στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Ως τέχνη λογίζεται το σύνο-

λο των διαφορετικών ειδών και µορφών των τεχνών (εικαστικά, µουσική, λογοτεχνία, γραφή, χορός, θέα-

τρο, κινηµατογράφος, mass media), που συνδέει τον ορθό λόγο µε το συναίσθηµα και τη βούληση, που 

προάγει τη διαλεκτική, που καλλιεργεί την εποικοδοµητική αυτο-έκφραση και την κοινωνική συνείδηση, 

και που παράγει νόηµα µε τη χρήση ποικίλων και διαφορετικών σηµειωτικών  συστηµάτων. Σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία και έρευνα οι µαθητές που εµπλέκονται σε δοµηµένες, δηµιουργικές και εκφραστικές εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες τέχνης στο σχολείο υποστηρίζονται και ενισχύονται θετικά στην ενεργή και 

δηµοκρατική πολιτότητα. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί, επειδή µέσω της τέχνης οι µαθητές ασκούνται σε 

ατοµικές και συλλογικές δράσεις, που ενισχύουν την εννόηση, την ενσυναίσθησή και τον κοινωνικο-

γνωστικό µετασχηµατισµό δυσλειτουργικών θεωρήσεων και πρακτικών σε θέµατα, που σχετίζονται µε: 

την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την ανεκτικότητα του ξένου/διαφορετικού, την προστα-

σία των φυσικών οικοσυστηµάτων, την άµβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, την 

ένταξη σε τοπικές, οργανώσεις πολιτών. Έτσι οι µαθητές αναλαµβάνουν ευθύνες και δεσµεύσεις στην 

προαγωγή των θεµελιωδών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισµού για δηµοκρατία, ελευθερία, ισότητα και 

κοινωνική δικαιοσύνη στην προσωπική, σχολική και κοινωνική τους ζωή.  
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β4 
10:40 - 12:00 

 

Βασιλική Μελισσουργού: 
"Η Λογοτεχνία µέσα από την Τέχνη " “Τὴν µὲν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῡσαν”  Σιµωνί-
δης ο Κείος (556 – 468 π. Χ)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Η κοινωνία του 21ου αιώνα είναι µια κοινωνία πλουραλιστική και πολιτισµική. Οι µαθητές αντιµετωπί-
ζουν καταιγισµό ιδεών και πληροφοριών, δέχονται επιδράσεις και ερεθίσµατα από ποικίλες ιδεολογίες , 
στάσεις ,συµπεριφορές και πολιτισµούς. Καθηµερινά εµπλέκονται βιωµατικά σε ένα ευρύ φάσµα δραστη-
ριοτήτων µε διάφορες µορφές τέχνης (ζωγραφική ,µουσική, κινηµατογράφος, γλυπτική ) αναπτύσσουν 
συναισθήµατα , σκέψεις και προβληµατισµούς, ενώ διανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας και µια ανταλ-
λαγή µηνυµάτων και επενεργειών 

Το συγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιδασκαλίας αφορά στη γοητεία και τη δύναµη της Τέχνης σε συνδυασµό µε το 
ποιητικό και το λογοτεχνικό κείµενο των Βιβλίων της Μέσης Εκπαίδευσης. Επιχειρείται η συσχέτιση Τέ-
χνης και Λόγου ,ώστε οι µαθητές µε αφόρµηση την αισθητική απόλαυση και εµπειρία να ανιχνεύσουν και 
να κατακτήσουν τα πανανθρώπινα µηνύµατα  Τέχνης και  Λόγου. Ενθαρρύνεται έτσι η ενεργητική συµµε-
τοχή πρόσληψης της γνώσης , η καλλιέργεια της ευαισθησίας και του προβληµατισµού, η ενσυναίσθηση 
και η αρετή της συνεργασίας µέσω της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου.   

Κωνσταντίνος Μαρούγκας: 
∆ιδάσκοντας ιστορία της Τέχνης: Η τέχνη στον Μεσαίωνα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν Σχέδιο ∆ιδασκαλίας τοποθετεί τους µαθητές χρονικά στον Μεσαίωνα, για να ερευνήσουν τα 

στοιχεία της τέχνης που εµφανίζονται την περίοδο εκείνη. Οι γνωστοί στους περισσοτέρους υπό τον χαρα-

κτηρισµό «σκοτεινοί» αιώνες του Μεσαίωνα διαθέτουν πτυχές που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαµόρφω-

ση των πλούσιων, από άποψη καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, επόµενων αιώνων και οι µαθητές θα κληθούν 

να τις ανακαλύψουν. Μέσα από τη διδασκαλία αυτή γίνεται φανερή η σύνδεση της κοινωνίας µε την τέχνη 

και πώς η δεύτερη εξυπηρετεί τους σκοπούς της πρώτης. Η ιστορία της τέχνης ενδείκνυται ως πεδίο 

έρευνας και αναζήτησης από την πλευρά των µαθητών, διότι είναι µια περιορισµένη µορφή ιστορικής µε-

λέτης όσον αφορά στην ύλη του µαθήµατος. Ωστόσο διαφέρει ως ένα βαθµό από τη συνηθισµένη διδα-

σκαλία των άλλων ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου, καθώς επιδέχεται πολλαπλά επίπεδα εστίασης µε 

σκοπό την κριτική επεξεργασία και συζήτηση που προκύπτει από τα καλλιτεχνήµατα του παρελθόντος µέ-

σα από µια δηµιουργική και πρωτότυπη διαδικασία. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β5 
12:30 - 14:30 

 

Ελισάβετ Παπαδοπούλου: 
Εκπαίδευση µέσα από την τέχνη. Σχέδιο διδασκαλίας της θεµατικής ενότητας: “Μη λεκτικές µορφές επι-
κοινωνίας» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε το σχεδιασµό και την υλοποίη-
ση µιας δίωρης εκπαιδευτικής παρέµβασης, κατά την διάρκεια ενός επιµορφωτικού προγράµµατος, εφαρ-
µόζοντας τη µέθοδο «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσα από την Τέχνη». 

Το θέµα της εκπαιδευτικής παρέµβασης είναι: «Μη λεκτικές µορφές επικοινωνίας» και υλοποιείται µε την 
παραπάνω µέθοδο, επιχειρώντας την αξιοποίηση έργων τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία.  

Στόχος του «µαθήµατος» είναι ο µετασχηµατισµός των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων 
σχετικά µε τις µη λεκτικές µορφές επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν µε αποτελεσµατι-
κό τρόπο τόσο στο επαγγελµατικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Κατερίνα Κεδράκα-Μαρία ∆ηµάση: 
∆ιδάσκοντας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόµιο; 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

Στην παρούσα µελέτη ο στόχος είναι να παρουσιαστεί µια προβληµατική για το ζήτηµα της διδασκαλίας 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, για το οποίο δεν γίνεται συχνά λόγος, καθώς θεωρείται, αφενός δεδοµένο 
και αφετέρου, δευτερευούσης σηµασίας σε σχέση µε το θέµα της έρευνας, που κυριαρχεί στη συζήτηση 
σχετικά µε την ποιότητα στα ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προσεγγίζεται µέσα από τρία κρι-
τικά ερωτήµατα: Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν σήµερα το προφίλ της Ελληνι-
κής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης; Πώς προσεγγίζεται θεσµικά στη χώρα µας το θέµα αυτό, από την ίδρυση 
του πρώτου  Ελληνικού Πανεπιστήµιου µέχρι και σήµερα; Πώς το αντιµετωπίζει η διεθνής ακαδηµαϊκή 
κοινότητα και ποιες τάσεις διαµορφώνονται στην Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο αλλά και διεθνώς; Μέσα 
από την σύντοµη αυτή  µελέτη φαίνεται πως πρόκειται για ένα θέµα, στο οποίο χρειάζεται να δοθεί 
έµφαση, µέσω της αναβάθµισης  της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων.  
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β5 
12:30 - 14:30 

 

Αναστασία Παπαδοπούλου: 
Εκπαίδευση µέσα από την Τέχνη. Ίδιοι και διαφορετικοί  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου διδασκαλίας που στόχο έχει την ενδυνά-
µωση, την οικοδόµηση της αυτοεκτίµησης των µαθητών της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου και 
την ανάδειξη της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Επιπλέον αναδεικνύεται η συµβολή της τέχνης στην 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων της κριτικής σκέψης, της δηµιουργικής σκέψης και 
της ενσυναίσθησης των µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού το σχέδιο διδασκαλίας υλοποιή-
θηκε µε τη µέθοδο «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσα από την Τέχνη», η οποία βασίζεται στην αξιοποίη-
ση έργων τέχνης µε στόχο την ανάπτυξη των παραπάνω οριζόντιων ικανοτήτων των µαθητών, προσεγγίζο-
ντας το θέµα της διαφορετικότητας και της µοναδικότητας των ανθρώπων. Έχοντας ως αφετηρία δείγµατα 
του γραφικού χαρακτήρα των παιδιών και των γονέων τους επιδιώκουµε µέσω της τέχνης να µετασχηµατί-
σουµε τις αντιλήψεις των παιδιών για την αξία της προσπάθειας και την επιτυχία στη µάθηση.    

Ευπραξία Βλαχοδήµου: 
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης µέσα από την τέχνη στο Σχολικό  Επαγγελµατικό  Προσανατολισµό 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αφορµή για την εργασία αυτή στάθηκε η συµµετοχή µου σε σεµινάριο µε τίτλο «Ανάπτυξη κριτικής σκέ-
ψης µέσω της τέχνης» και η υλοποίηση µιας δραστηριότητας βασισµένης σε αυτή τη µεθοδολογία στα 
πλαίσια του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ΣΕΠ. Ο ΣΕΠ επιδιώκει για τον µαθητή, εκτός 
των άλλων, µέσα από την εσωτερική και κριτική διερεύνηση του εαυτού του να µπορέσει να οδηγηθεί σε 
προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη προκειµένου να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στα διάφορα µεταβατι-
κά στάδια της ζωής του και στις απαιτήσεις ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου εργασιακού τοπίου. ∆ιαπιστώ-
σαµε ότι οι µαθητές µας βιώνουν πολύ έντονα τη µετάβαση από το γυµνάσιο στο λύκειο και επιλέξαµε να 
συζητήσουµε µαζί τους αυτή την έννοια και να την προσεγγίσουµε χρησιµοποιώντας έργα ζωγραφικής, 
κόµικ, ποίηµα και απόσπασµα µυθιστορήµατος. Η προτεινόµενη µεθοδολογία  είχε πολλαπλή χρησιµότη-
τα για τους µαθητές, καθώς αφενός τους έφερε σε επαφή µε µορφές τέχνης και αφετέρου έδωσε αφορµή 
για γόνιµο διάλογο και προβληµατισµό. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β5 
12:30 - 14:30 

 

Φωτεινή Μίκικη-Ανδρέας Οικονόµου: 
Οδική Ασφάλεια Σχολικών Μετακινήσεων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για την Οδική Ασφάλεια των σχολικών 

µετακινήσεων µε σκοπό αυτοί να αξιοποιήσουν, στη συνέχεια, τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα 

προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Επιµέρους στόχοι του εργα-

στηρίου είναι να απαντήσει, µε χρήση θεωριών (Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς, Θεωρία Πλαισιοθε-

τηµένης Μάθησης), εργαλείων παρέµβασης (βίντεο, προτροπές), διδακτικών µεθόδων (εµπλουτισµένη ει-

σήγηση, ανάθεση εργασιών, επίλυση προβλήµατος σε οµάδες, συζήτηση) και διαλόγου µεταξύ των συµµε-

τεχόντων, στα ερωτήµατα: «Σε τι συνίσταται η Οδική Ασφάλεια σε αστικές περιοχές;», «Ποιες οι απαραί-

τητες δεσµεύσεις (εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών) και ποιες οι δυνατότητες για ασφαλείς σχολικές µετα-

κινήσεις;» «Σε τι συνίσταται ένα Σχέδιο Ασφαλών Μετακινήσεων - ΣΑΜ;». Το εργαστήριο, µε διεπιστη-

µονική θεώρηση και βιωµατική, οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, αποκαλύπτει στους συµµετέχοντες τις δυ-

νατότητες για αλλαγή στάσης απέναντι στην οδική ασφάλεια και έµπρακτη ενεργοποίησή τους, ώστε να 

αναµεταδώσουν το µήνυµα “Η Οδική Ασφάλεια δεν είναι παιχνίδι”, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την 

αειφορία.  

Κατερίνα Προδροµίδου-ΩραιοζήληΤελίδου :   
«Συνέντευξη µέσω Skype από τον culinary chef κύριο Βαγγέλη ∆ρίσκα» µε στόχο τον ενίσχυση και τον εµπλουτισµό του λεξι-
λογίου των µαθητών/τριών στο µάθηµα της Γερµανικής και Αγγλικής γλώσσας  µέσω µετάφρασης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια της εφαρµογής των διαφόρων µορφών σχολικών δραστηριοτήτων και λαµβάνοντας υπόψη τα 
δεδοµένα προγράµµατα σπουδών για την αγγλική και γερµανική γλώσσα οι εκπαιδευτικοί του 3ου Γυµνασί-
ου Γιαννιτσών, Προδροµίδου Κατερίνα, καθηγήτρια Γερµανικής γλώσσας και Τελίδου Ωραιοζήλη καθηγή-
τρια Αγγλικής, πραγµατοποίησαν την καινοτόµο δράση «Συνέντευξη από τον culinary chef κύριο Βαγγέλη 
∆ρίσκα» µε στόχο τον ενίσχυση και τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των µαθητών/τριών µέσω µετάφρα-
σης, διατροφικές συµβουλές στους µαθητές/τριες καθώς και την γνωριµία µαζί του. 
Έπειτα από συνεννόηση µε τον κύριο ∆ρίσκα οι µαθητές/τριες της Β’ τάξης είχαν την ευκαιρία και τη χαρά 
να συνοµιλήσουν µαζί του και να διατυπώσουν ερωτήσεις, να αποκτήσουν άµεση αντίληψη για τον συγκε-
κριµένο chef. Συγχρόνως κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης, να ενδια-
φερθούν για την αγγλική και γερµανική γλώσσα, ώστε, όπως ορίζει και το Υπουργείο Παιδείας στο πρό-
γραµµα του ψηφιακού σχολείου να αποκτήσουν µεταγλωσσική ικανότητα στις δυο ξένες γλώσσες.  
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β6 
17:00 - 19:00 

 

Γεώργιος Κυριακίδης- Σπυρίδων Παπαδάκης: 
∆ιδασκαλία Αλµάτων (µήκος, τριπλούν, ύψος, επί κοντώ) Κλασικού Αθλητισµού στο Γυµνάσιο µε την Υποστήριξη Προηγµέ-
νων Τεχνολογιών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν σχέδιο µαθήµατος, έχει σαν αντικείµενο τη διδασκαλία των αλµάτων στον Κλασικό Αθλητισµό, 

ο οποίος αποτελεί βασικό διδακτικό αντικείµενο της ύλης των τριών τάξεων του Γυµνασίου, σύµφωνα µε 

τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ). Υλοποιείται εξ 

ολοκλήρου ψηφιακά και εκτελείται σε Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελούµενο από τα Συστήµατα ∆ιαχεί-

ρισης Μάθησης (Σ∆Μ) Moodle και LAMS, ολοκληρωµένα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Για την επίτευξη 

του γενικότερου σκοπού, που είναι η ενίσχυση της παρακίνησης των µαθητών για την ενασχόλησή τους µε 

τον αθλητισµό, χρησιµοποιείται µια ακολουθία  µαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαµβά-

νουν ενεργές παρουσιάσεις, βίντεο, µικρές έρευνες, ψηφοφορίες, ιστοσελίδες, τίθενται θέµατα για προβλη-

µατισµό και συζήτηση και προτείνονται δραστηριότητες για τη σύνδεση της διδασκαλίας µε τον πραγµατι-

κό κόσµο.  

Σταύρος Νίκου-Νικόλαος Μακρής-Παναγιώτα Αργύρη: 
"SCIENTIX: Μια σύγχρονη προσέγγιση για τη ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών (STEM)" 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

To Scientix είναι ένα τεράστιο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχοµένου και η µεγαλύτερη ανοιχτή ψηφια-

κή κοινότητα για την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών στην Ευρώπη.  ∆ηµιουργήθηκε  για να διευκο-

λύνει την διάδοση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης 

των Φυσικών Επιστηµών στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα εργασία  παρουσιάζει συνοπτικά τις δυνα-

τότητες που προσφέρει το Scientix στον εκπαιδευτικό των Φυσικών Επιστηµών αφενός στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και αφετέρου στον εµπλουτισµό  των δεξιοτήτων του και στην περαιτέρω 

επαγγελµατική του αναβάθµιση. Το πλαίσιο αναφοράς είναι το Πλαίσιο ∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτικών 

(Competency Framework for Teachers) της UNESCO. Επίσης αναδεικνύει  τη σηµασία που έχουν  οι ψη-

φιακές κοινότητες µάθησης αλλά και η αξιοποίηση του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στην επαγγελµατι-

κή ανάπτυξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού και όλων όσων ενδιαφέρονται για την έρευνα και τη διδακτική 

των Φυσικών Επιστηµών. Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών  είναι 

απαραίτητη σε µια εποχή που η αξία της εκπαίδευσης στις STEM (Science, Education, Technology,  

Mathematics)  αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β6 
17:00 - 19:00 

 

Ελένη Μελισσόβα - Ραχήλ Κολτσίδα Κοτινοπούλου: 
"Εάν παγιδευτούµε σε µια πυρκαγιά": ∆ιδακτικός Σχεδιασµός στο πλαίσιο της ∆ιαφοροποιηµένης ∆ιδασκαλίας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας αποτελεί η ανάδειξη τρόπων πρόληψης, εκδήλωσης και προ-

στασίας από πυρκαγιά. Ο ανωτέρω σκοπός υλοποιείται µέσω του εποικοδοµητικού µοντέλου και των αρ-

χών της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, από τις οποίες προκύπτουν οι εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές 

που αξιοποιούνται στο εν λόγω σχέδιο. Αρχικά, γίνεται προσδιορισµός του µαθησιακού αντικειµένου  µε 

ανάλογη αξιοποίηση των προαπαιτούµενων γνώσεων των µαθητών, ώστε να αναδειχθούν οι ιδέες  µέσω 

οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων, καθώς και διαλόγου. Στη συνέχεια, επιδιώκεται η αναδόµηση των 

ιδεών τους, µέσω της προβολής βίντεο, µε σκοπό την πρόκληση συζήτησης σχετικά µε τo φαινόµενο. Ακο-

λούθως, στη φάση της εφαρµογής των ιδεών  και στο πλαίσιο παιχνιδιού ρόλων πραγµατοποιείται ανταλ-

λαγή απόψεων µεταξύ των οµάδων µε ζητούµενο, την επίτευξη ενσυναίσθησης και ανάπτυξης ευελιξίας 

και προσαρµοστικότητας σε ανάλογες καταστάσεις. Τέλος, πραγµατοποιείται η ανασκόπηση και ο έλεγχος 

του βαθµού επίτευξης των µαθησιακών στόχων µέσω της επιχειρηµατολογίας µεταξύ των οµάδων και των 

ερωταποκρίσεων ανάµεσα στους µαθητές και τον εκπαιδευτικό. 

  

Ελένη Κανταρά- Ελευθέριος Τσιτσόπουλος: 
Συνδιδασκαλία Μαθηµατικών-Νεοελληνικής Γλώσσας: Η Επαγωγική µέθοδος µέσα από µια ∆ιαθεµατική Οπτική 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Αφετηρία και αφορµή του παρόντος εκπαιδευτικού πολυτροπικού σεναρίου υπήρξε η ανάγκη διερεύνησης 

και εφαρµογής µέσα στα πλαίσια της βιωµατικής µάθησης καινοτόµων διδακτικών πρακτικών που στηρί-

ζονται στις επιταγές του Νέου Σχολείου µε δεδοµένη και τεκµηριωµένη πάντοτε τη συµβατότητα µε ΑΠΣ 

και ∆ΕΠΠΣ. Στόχος µας συνεπώς, είναι η συνειδητοποίηση της πρακτικής εφαρµογής της διαθεµατικότη-

τας στα σχολικά πλαίσια και µάλιστα αναφορικά µε επιστηµονικά πεδία που εσφαλµένα θεωρούνται ασύµ-

βατα (µαθηµατικά- νεοελληνική γλώσσα). Κατά την εφαρµογή στην τάξη του συγκεκριµένου (3ωρου) εκ-

παιδευτικού σεναρίου βασιστήκαµε στη θεωρία του εποικοδοµιτισµού, στην ανακαλυπτική µάθηση και 

την καθοδηγούµενη ανακάλυψη. Κυρίως όµως βασιστήκαµε στις κοινωνιοπολιτισµικές θεωρίες, που εν-

θαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Τέλος, καταθέτουµε 

αυτήν την εκπαιδευτική πρόταση κατόπιν θετικότατης αξιολόγησής της τόσο από συναδέλφους και ανώτε-

ρα στελέχη της εκπαίδευσης που µας τίµησαν µε την παρουσία τους αλλά και µε την κριτική- ανατροφοδό-

τηση της προσπάθειάς µας, όσο και από τους µαθητές που συµµετείχαν. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β6 
17:00 - 19:00 

 

∆ηµήτριος Λούµπας- Αριστέα Καλογεροπούλου- Μαρία Βασιλείου : 
∆ιδάσκοντας Περιβαλλοντολογική εκπαίδευση  σε µαθητές γυµνασίου , µέσω της µεθόδου "Έρευνας ∆ράσης" (Learning by 
Doing) και του λογισµικού ΤΠΕ Hot Potatoes.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το σενάριο αυτό αφορά σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 6µηνης διάρκειας για τη ∆ευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση. Τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σώµα του Αναλυτικού Προ-
γράµµατος του σχολείου και υλοποιείται µετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Συνδέεται µε τα µαθήµατα 
Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία , της Α’ Τάξης Γυµνασίου. Οι συναντήσεις των οµάδων πραγµατο-
ποιούνται 2 ώρες εβδοµαδιαία ή 4 ώρες µηνιαία. Το σύνολο των συναντήσεων για την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος ανέρχεται σε 24 ώρες . Το σενάριο του προγράµµατος είναι συµβατό µε τους στόχους των 
µαθηµάτων Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
(ΑΠΣ). Επίσης λόγω της ∆ιεπιστηµονικότητας του σεναρίου οι Γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται µε βάση 
τους άξονες Γνώση και Μεθοδολογία, Συνεργασία και Επικοινωνία και Επιστήµη και Τεχνολογία στην 
καθηµερινή ζωή µε βάση όσα αναφέρονται στο Γενικό µέρος του ∆.Ε.Π.Π.Σ. Οι διδακτικοί στόχοι επιτυγ-
χάνονται µέσω της έρευνας δράσης και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µε την οποία « οι µαθητές 
µαθαίνουν  πώς να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να µαθαίνουν, γεγονός που περιορίζει δραστικά 
τα προβλήµατα συµπεριφοράς»( Ματσαγγούρας, όπ., σελ.14-16). 

  

∆ηµήτριος Λούµπας- Αριστέα Καλογεροπούλου- Μαρία Βασιλείου : 
Η κινηµατογραφική τεχνική του animation στην εκπαίδευση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Πρώτα µε τους µαθητές, δηµιουργήσαµε ένα σενάριο και στην συνέχεια φτιάξαµε το σκηνικό, και τους 
ήρωες .Αφού πρώτα ηχογραφήσαµε τους διαλόγους µε βάση το σενάριο, φωτογραφίσαµε καρέ-καρέ την 
κάθε κίνηση µε φωτογραφική µηχανή, βάλαµε στον υπολογιστή τις φωτογραφίες και χρησιµοποιήσαµε το 
πρόγραµµα Adobe Premier Pro για το µοντάζ.  
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Οδυσσέας Κοψιδάς-Ιωάννα Μανέ: 
Έρευνα για την κοινωνοικονοµική αποτίµηση της ρύπανσης µε την χρήση της µεθόδου υποθετικής αξιολόγησης (CVM) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σκοπός της παρούσας Εκπαιδευτικής Έρευνας στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι να εκµαιεύσει τα περιβαλλοντικά οφέλη της διατήρησης και αποκατά-

στασης της αστικής αισθητικής και να εκφράσει αυτά τα άυλα οφέλη σε νοµισµατικές µονάδες µε τη χρή-

ση τεχνικής µεθόδου οικονοµικής αποτίµησης. Η συντήρηση / αποκατάσταση του αστικού περιβάλλοντος 

συχνά συνεπάγεται υπερβολικό κόστος (που καταβάλλεται από τους ανθρώπους µέσω της φορολογίας), 

ενώ πρόκειται για µια πηγή συµπληρωµατικών εισοδηµάτων για την κοινωνία αλλά και για το κράτος, λό-

γω του τουρισµού. Επειδή η αξιολόγηση του εν λόγω αγαθού δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί σε όρους 

αγοράς, εφαρµόστηκε  µια τροποποιηµένη εκδοχή της Μεθόδου Οικονοµικής Αποτίµησης, δηλαδή της 

Μεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης, για να διερευνήσει τη σηµασία που αποδίδεται στο περιβαλλοντι-

κό αγαθό από τους ανθρώπους και πόσο είναι πρόθυµοι να πληρώσουν (Willingness to Pay) για την υπο-

στήριξη των δραστηριοτήτων σχετικά µε τη διατήρηση / αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων σε 

περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β7 
19:30 - 21:30 

 

Παναγιώτης ∆εληκανλής: 
Γεωµετρική εποπτεία και απόδειξη αλγεβρικών προτάσεων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία αυτή υπάγεται στη Θεµατική Ενότητα 2  και έχει στόχο να περιγράψει µια δραστηριότητα που 
χρησιµοποιεί τη γεωµετρική εποπτεία σε περιβάλλον δυναµικής γεωµετρίας µε σκοπό την απόδειξη αλγε-
βρικής ταυτότητας. Η δραστηριότητα αναδεικνύει το ρόλο της δυναµικής γεωµετρίας στην εισαγωγή, κα-
τανόηση, αποδεικτική διαδικασία  και χρήση των αλγεβρικών ταυτοτήτων. Το περιβάλλον αυτό είναι ένα 
δυναµικό αλληλεπιδραστικό πλαίσιο τόσο για τους µαθητές/τριες όσο και για τους εκπαιδευτικούς.  

  

Ιωάννα Θεοφίλου-Αικατερίνη Ηµέλλου:  
Αφηγούµενοι ιστορίες από την καθηµερινότητά µας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η συµπλοκή της δραµατοποίησης, του αυτοσχεδιασµού και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µπορούν 
να συγκροτήσουν ένα εναλλακτικό µαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων, 
όπως αυτού της Έκφρασης – Έκθεσης της Α’ Λυκείου. Το δίωρο σενάριο διδασκαλίας που παρουσιάζεται, 
εφαρµόστηκε σε τµήµα Α΄ τάξης Πειραµατικού Λυκείου και αφορά το κειµενικό είδος της Αφήγησης. ∆ί-
νει στους µαθητές την ευκαιρία να υποδυθούν έναν ρόλο κατά το προσυγγραφικό στάδιο, να συνεργα-
στούν µεταξύ τους, να διερευνήσουν τον κόσµο της καθηµερινής εµπειρίας και να µεταφέρουν τις κοινωνι-
κοπολιτισµικές και γλωσσικές πρακτικές της κοινότητας στη σχολική τάξη. Νιώθοντας συναισθηµατικά 
ασφαλείς και αξιοποιώντας την καθηµερινή γλωσσική χρήση µέσα από αυτοσχεδιαστικές σκηνές είναι 
έτοιµοι να προχωρήσουν στο συγγραφικό στάδιο, να επεξεργαστούν κειµενικό υλικό και να παράξουν τα 
δικά τους αφηγηµατικά κείµενα. Έτσι, οι µαθητές συγκροτούν µέσα από βιωµατικές και συνεργατικές δια-
δικασίες ένα κοινό, αλλά προσωπικά νοηµατοδοτηµένο γνωστικό πλαίσιο για το κειµενικό είδος της αφή-
γησης, µε αφετηρία την ικανοποίηση αυθεντικών και καθηµερινών επικοινωνιακών αναγκών.  
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β7 
19:30 - 21:30 

 

Γεωργία Τσίγκα: 
Στους δρόµους του Βυζαντίου. Σχέδιο διδασκαλίας για την Ιστορία Β’  λυκείου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η σχολική πραγµατικότητα και η συζήτηση στο πεδίο της διδακτικής και της παιδαγωγικής προωθούν την 

υιοθέτηση νέων µοντέλων διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία αφορά στην εφαρµογή ενός διαθεµατικού 

σχεδίου διδασκαλίας για την Ιστορία της Β’ τάξης Λυκείου. Αφορά στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού 

εγχειριδίου, «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου 565-1815», που καλύπτει την ιστορία 

δύο αιώνων ακµής του Βυζαντίου. Ο σχεδιασµός έγινε µε βάση τις αρχές της εποικοδοµητικής θεωρίας µε 

σκοπό τη νοητική και φυσική εµπλοκή των µαθητών/µαθητριών στη διαδικασία µάθησης. Για την επίτευξη 

των στόχων υιοθετήθηκε η στρατηγική ενός σεναρίου διδασκαλίας, η τεχνική της αφήγησης, το παιχνίδι 

ρόλων. Οι µαθητές προσέγγισαν βιωµατικά αντιπροσωπευτικές όψεις της ζωής στην αυτοκρατορία. Μέσα 

από τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, οι µαθητές αξιοποίησαν το µαθησιακό υλικό του σχολικού 

βιβλίου Ιστορίας και Νεοελληνικής Γλώσσας αλλά και επιπλέον υλικό. Ο σκοπός για τον οποίο εφαρµό-

στηκε το σχέδιο διδασκαλίας επιτεύχθηκε ποιοτικά και ποσοτικά σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι θα επέτρε-

πε η συνήθης βιβλιοκεντρική πρακτική στη συγκεκριµένη τάξη.   

  

Αλεξάνδρα Γερακίνη: 
"Βγαίνοντας από το σχολειό": Ξεκλειδώνοντας την υπερρεαλιστική ποίηση στο γυµνάσιο. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το συγκεκριµένο σχέδιο διδασκαλίας εστιάζει στην προσέγγιση ενός υπερρεαλιστικού ποιήµατος στο Γυ-

µνάσιο µέσα από τη αξιοποίηση του οπτικού γραµµατισµού και τη διαδικτυακή συνεργατική γραφή. Οι 

µαθητές κατανοούν µε βιωµατικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά  του υπερρεαλιστικού κινήµατος όπως 

είναι η απελευθέρωση της φαντασίας, η φυγή από την πραγµατικότητα, το ονειρικό στοιχείο  και η τολµη-

ρή εικονοποιεία. Παράλληλα οι µαθητές ασκούνται σε δεξιότητες του νέου γραµµατισµού που θέλει το 

άτοµο να ενεργεί αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιµοποιώ-

ντας γλωσσικά και µη γλωσσικά κείµενα. Τέλος η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δίνει πρόσθετη αξία 

στο παρόν σχέδιο διδασκαλίας, αφού αξιοποιείται ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργατικής γραφής το οποίο 

υποστηρίζει δηµιουργικά τη διδασκαλία του µαθήµατος της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο των πολυγραµµατι-

σµών. 

  

ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

11  

11ο ο  ∆ιεθνές Βιωµατικό Συνέδριο   Εφαρµοσµένης ∆ιδακτικής 

1st International Experiential Conference on Applied Teaching 



 20 

 

Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β7 
19:30 - 21:30 

 

Χαραλαµπία Βαµβακά: 
Τα είπαµε, τα συµφωνήσαµε; 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το συγκεκριµένο σχέδιο διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί για ενήλικες εκπαιδευόµενους που φοιτούν σε Σχο-

λεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και µπορεί να εφαρµοστεί στα πλαίσια οποιουδήποτε γραµµατισµού, κατά τις 

πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις, πριν ακριβώς την σύναψη του µαθησιακού συµβολαίου. Για την ολο-

κλήρωση του απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες.  Ο κύριος στόχος του είναι οι εκπαιδευόµενοι να µπορέσουν 

να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης και τήρησης κανόνων στο σχολείο και έτσι να εµπλα-

κούν πιο ενεργά στην διαδικασία κατάρτισης του µαθησιακού συµβολαίου. Η µέθοδος που προτείνεται για 

την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσω της Αισθητικής Εµπειρίας».  

 

Ερµόλαος Ψαριανός: 
Η αισθητική εµπειρία ως φιλοσοφία της τέχνης στον John Dewey  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Στη µετασχηµατιστική θεωρία του Jack Mezirow το άτοµο προκειµένου να προσδώσει κά-
ποιο νόηµα στις νέες του εµπειρίες και να κατευθύνει τη δράση του, χρησιµοποιεί διάφορους νοηµατικούς 
συσχετισµούς (‘σύνολο προσδοκιών’) που έχουν αποκτηθεί βάσει παλιότερων εµπειριών. Αυτά οι νοηµα-
τικοί συσχετισµοί µπορεί να σχετίζονται µε τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ένα άτοµο και την κοινωνική 
και ψυχολογική του υπόσταση. Σε αυτούς εντοπίζονται τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και κάποιες πά-
γιες θέσεις που δύσκολα εγκαταλείπει το άτοµο. Μερικές φορές, όµως, συµβαίνει να µην επαρκούν για τη 
νοηµατοδότηση ή ενδέχεται να έρχονται σε αντίφαση µε µια νέα εµπειρία, γεγονός που τα καθιστά 
‘προβληµατικά’. Ο ρόλος της µετασχηµατιστικής µάθησης είναι να βοηθήσει το άτοµο να ξεπεράσει τη 
γνωστική ή ακόµα και συναισθηµατική κρίση που θα επέλθει µε το να επανεκτιµήσει αυτά τα προβληµατι-
κά πλαίσια αναφοράς και να ελέγξει την αξιοπιστία τους, ούτως ώστε να αποδεσµευτεί από αυτά και να 
προβεί σε νέους τρόπους σκέψης και ερµηνείας των εµπειριών του. 
H µετασχηµατίζουσα µάθηση συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική ψυχολογία, όσον αφορά στη γνωστική 
επεξεργασία των πληροφοριών και την ανάπτυξη των γνωστικών δοµών, την ανθρωπιστική θεωρία µάθη-
σης, όσον αφορά στον κεντρικό ρόλο του ατόµου στη µαθησιακή διαδικασία, την κοιωνική θεωρία µάθη-
σης, όσον αφορά στην επίδραση του περιβάλλοντος και του κοινωνικού περίγυρου και την κριτική θεωρία 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, όσον αφορά στον απελευθερωτικό της χαρακτήρα. Κινητήριος µοχλός της µε-
τασχηµατιστικής µάθησης είναι η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τις εµπειρίες του, προκειµένου να 
καθοδηγήσει σωστά τη δράση του. Κατανοεί τις εµπειρίες του αποδίδοντας κάποιο νόηµα σε αυτές. Σκο-
πός της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση της νοηµατοδότησης της εµπειρίας και των νοηµατοδοτικών 
δοµών στη µετασχηµατιστική θεωρία. Η εισήγηση φιλοδοξεί να αναδείξει το κεντρικό ρόλο της εµπειρίας 
και της διαµόρφωσης των νοηµατοδοτικών δοµών στη διεργασία της µετασχηµατίζουσας µάθησης. 
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Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015  Σάββατο 28/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β8 
09:00 - 10:20 

 

Σοφία Κανταράκη: 
Το µοντέλο της Αντεστραµµένης τάξης ( Flipped Classroom) στη διδασκαλία της Ιστορίας.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα καινοτόµος δράση επιχειρεί να συµβάλει στον προβληµατισµό σχετικά µε τους τρόπους διδα-
σκαλίας του µαθήµατος της ιστορίας. Αποσκοπεί να προσδώσει ένα διαφορετικό χρώµα και ύφος, στη δι-
δασκαλία της ιστορίας µε τη µέθοδο της αντεστραµµένης τάξης. Αφετηρία είναι η θέση ότι ο χρόνος που 
δαπανάται µέσα στην τάξη «επαναπροσδιορίζεται» και επιµερίζεται σε έρευνα, εφαρµογή και αξιολόγηση, 
προκειµένου να ανταποκριθεί µε τον βέλτιστο τρόπο στις εξειδικευµένες ανάγκες κάθε µαθητή.  Έτσι, ο 
µαθητής εµπλέκεται ενεργά δεν αποστηθίζει την έτοιµη διδακτέα ύλη, αλλά στοχάζεται και παράγει ιστο-
ρική γνώση µε την κατάλληλη καθοδήγηση από τον διδάσκοντα. Έρχεται σε αντιδιαστολή µε το δασκαλο-
κεντρικό µοντέλο στο οποίο ο εκπαιδευτικός πρωταγωνιστεί στην τάξη και µέσω διαλέξεων παρουσιάζει 
τη θεωρητική προσέγγιση, ενώ ο µαθητής καλείται να αφοµοιώσει τη γνώση µέσω της κατ' οίκον επίλυσης 
εργασιών και ασκήσεων, ακολουθώντας τις παιδαγωγικές θεωρίες περί κατασκευής της γνώσης, προωθώ-
ντας το µαθητοκεντρικό µοντέλο και καλλιεργώντας την ιστορική σκέψη. Συµβάλλει στην ανάπτυξη της 
ιστορικής τους συνείδησης και της καλλιέργειας των µεταγνωστικών δεξιοτήτων τους, ενώ προωθεί την 
βιωµατική εµπλοκή των µαθητών ως πρωταγωνιστικό παράγοντα µάθησης. 

  

Σπυριδούλα ∆ηµητρακοπούλου: 
Η µέθοδος του «Οδηγού λογοτεχνικής ανάγνωσης», εφαρµογή στη διδασκαλία λογοτεχνικού κειµένου: «Στα 200 π.Χ.», 
Κ.Π.Καβάφης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

  

Στο παρόν Σχέδιο ∆ιδασκαλίας επιχειρείται η αξιοποίηση του υποστηρικτικού σηµειωτικού εργαλείου ενός 

«Οδηγού λογοτεχνικής ανάγνωσης». Η τήρηση ηµερολογιακών καταγραφών ή έστω τα παράλληλα αυτο-

σχέδια σχεδιαγράµµατα ανάγνωσης ως αναγνωστική οδηγία κατά τη διάρκεια της παράδοσης ή ως γενικό-

τερη πρακτική στην τάξη, αποδείχτηκε ότι στρέφουν την προσοχή στο κείµενο, προωθούν µια διαδραστική 

ανάγνωση και αξιοποιούν λογοτεχνικές στρατηγικές. Μέσω αυτής της πρακτικής θα δοθεί λόγος στους µα-

θητές – αναγνώστες και αίσθηση κυριαρχίας πάνω στο αντικείµενο, κάτι για το οποίο τα τυποποιηµένα 

τεστ και οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου δεν αφήνουν συχνά περιθώρια. Οι ίδιοι πιθανόν να κατορθώ-

σουν να υπερασπίζονται ή να αναστοχάζονται πάνω στις ερµηνευτικές τους απόπειρες µέσα από έναν οδη-

γό για «δυνατούς» αναγνώστες στα πλαίσια µιας τάξης που η γνώση οικοδοµείται και ο πλουραλισµός των 

οπτικών αξιοποιείται µε ενεργό τρόπο. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β8 
09:00 - 10:20 

 

Μαρία Θεοδωροπούλου: 
Η Ελλάδα στο γύρισµα του 20ου αιώνα µέσα από το παράδειγµα της Αθήνας’’ (1897- 1909): Μία διδακτική εφαρµογή στο µά-
θηµα της ιστορίας της ΄Γ γυµνασίου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας αφορά το γνωστικό αντικείµενο της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της ΄γ 

γυµνασίου και πιο συγκεκριµένα την ενότητα που σχετίζεται µε την ελληνική οικονοµία και κοινωνία κατά 

τον 19ο αιώνα συνδυάζοντας στοιχεία τοπικής ιστορίας καθώς, εστιάζει στην Αθήνα λόγω της τοποθεσίας 

και της ανθρωπογεωγραφίας του σχολείου για το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Οι στόχοι και ο 

τρόπος προσέγγισης ήταν µέσω της αξιοποίησης οπτικών και γραπτών πηγών οι µαθητές οµαδοσυνεργατι-

κά να ανασυνθέσουν και να ερµηνεύσουν τις αλλαγές που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία στο γύρισµα 

του 20ουαιώνα µέσα από το παράδειγµα της Αθήνας, να κατανοήσουν δηλαδή την έννοια της αστικοποίη-

σης ώστε να καλλιεργήσουν την ‘’ οπτική’’ τους σκέψη  και κατ’ επέκταση την ιστορική τους σκέψη και τη 

γενετική ιστορική τους συνείδηση, ξεφεύγοντας από το καθιερωµένο πλαίσιο της γεγονοτολογικής διδα-

σκαλίας της ιστορίας. 

  

Χρήστος Ντόγας-Περσεφόνη Λαµπροπούλου-Ιωάννα Κοντζίνου: 
Μπρος γκρεµός και πίσω ρέµα: διαµόρφωση αξιών στο µάθηµα του ΣΕΠ µε την αξιοποίηση του κινηµατογράφου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας προτείνει τη βιωµατική προσέγγιση, του θέµατος της διαµόρφωσης προσω-
πικών και επαγγελµατικών αξιών στο διδακτικό αντικείµενο «Σχολικός και Επαγγελµατικός Προσανατολι-
σµός» της Γ’ τάξης του Γυµνασίου. Οι αξίες, ως εκφράσεις της ανθρώπινης δράσης και της πολιτιστικής 
εξέλιξης, µεταβαλλόµενες καθώς διαφοροποιούνται οι συνθήκες και οι ανάγκες της κοινωνικής ζωής, επι-
λέχθηκαν ως θέµα µε σκοπό την κριτική προσέγγιση στη διαµόρφωσή τους. Ως µεθοδολογικά εργαλεία 
χρησιµοποιήθηκαν η µετασχηµατίζουσα µάθηση και η αξιοποίηση της τέχνης του κινηµατογράφου, στο 
πλαίσιο της βιωµατικής παιδαγωγικής και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Μεταξύ των στόχων που 
τέθηκαν ήταν η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της διαµόρφωσης των προσωπικών και επαγγελµατικών 
αξιών, η κατανόηση και ο σεβασµός διαφορετικών αξιών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων συναισθηµατικής νο-
ηµοσύνης, η ανάπτυξη κοινωνικής κριτικής των δεδοµένων και των σχέσεων, η λήψη αποφάσεων µε ευθύ-
νη ως προς το κοινωνικό σύνολο µε την αξιοποίηση των εµπειριών και την προοπτική του επιθυµητού µέλ-
λοντος.  
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β8 
09:00 - 10:20 

 

Bisera Jevtić 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ζούµε στο 21ο αιώνα, στο αιώνα των ραγδαίων αλλαγών σε όλους τοµείς της ανθρώπινης ζωής. Το σχολεί-
ο είναι κατεξοχήν χώρος στο οποίο λαµβάνει χώρα η µάθηση η οποία νοείται ως απόρροια των ενεργειών 
της διδασκαλίας. Το σχολείο µεταδίνει στους µαθητές ορισµένες γνώσεις και αξίες, αλλά και εκπαιδεύει 
τους µαθητές να γίνουν ώριµες προσωπικότητες. Στο σχολείο οι µαθητές βιώνουν την επιτυχία ή την απο-
τυχία. Όµως το πρόβληµα της σχολικής αποτυχίας η οποία εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές εξακολουθεί 
να είναι ένα επίκαιρο ζήτηµα. ∆εδοµένου ότι ο εκπαιδευτικός θεωρείται ένα µόνο πρόσωπο ή κοινωνικό 
σύνολο ή ακόµη και τα αντικείµενα που επιδρούν στην ψυχοπνευµατική ανάπτυξη του µαθητή, ο σκοπός 
της εργασίας µας είναι µελέτη του ρόλου του εκπαιδευτικού θεσµού στην σχολική αποτυχία. Η έρευνα µας 
επικεντρώνεται κυρίως στους µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση, δηλ. στους ''κακούς µαθητές''.  Το 
µεγαλύτερο µέρος του χρόνου οι µαθητές περνούν στο σχολείο και φαίνεται πως ο µαθητής είναι υποχρεω-
µένος να υπακούει τον  εκπαιδευτικό του. Η διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται, κυρί-
ως, στο βαθµό της µεταδοτικότητας του και στην δυνατότητα συµβουλής του, στην προαγωγή των γνώσε-
ων, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων των µαθητών. Άρα στην παρούσα µελέτη θα προσπαθήσουµε να ανακα-
λύψουµε µε ποιο τρόπο ο εκπαιδευτικός είναι βασικός παράγοντας της σχολικής αποτυχίας.  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β9 
10:40 - 12:00 

 

Πανδώρα Μάρκου: 
Πρόσφυγας στον τόπο µου :Μια βιωµατική και πολυπρισµατική προσέγγιση των γεγονότων της τουρκικής εισβολής το 1974 
στην Κύπρο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας µε τίτλο “Πρόσφυγας στον 
τόπο µου”  που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015  και στηρίζεται στη διαθεµατική σύνδεση τη 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυµνάσιου µε τη Γλώσσα και τα Εικαστικά. Βασικός στόχος της 
διδακτικής πρότασης είναι η πολυπρισµατική προσέγγιση της ιστορίας µέσω της διερεύνησης, επεξεργασί-
ας και αποδόµησης γραπτών και παραστατικών ιστορικών πηγών µε σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής 
πραγµατικότητας. Αρχικά, οι µαθητές εµπλέκονται στην αναζήτηση, επιλογή και παρουσίαση πληροφο-
ριών που σχετίζονται µε την ιστορική περίοδο 1960-1974 στο νησί της Κύπρου,  αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. 
Στη συνέχεια, µελετούν και επεξεργάζονται  γραπτές µαρτυρίες  Ελληνοκύπριων και ένα λογοτεχνικό 
έργο, στα οποία αποτυπώνονται τα γεγονότα της εισβολής και οι συνέπειές τους. Μέσα από τη νοηµατική 
αποδόµηση ιστορικών πηγών συνδέουν το γραπτό κείµενο  της πηγής µε το δηµιουργό του ανιχνεύοντας  
τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τα συναισθήµατα των ανθρώπων που βίωσαν τα ιστορικά γεγονότα στην 
Κύπρο. Τέλος, εµπλέκονται ενεργητικά µε οµαδοσυνεργατική µέθοδο στη σύνθεση ποικίλων ειδών γρα-
πτού λόγου µπαίνοντας στη θέση των πρωταγωνιστών που βίωσαν τα γεγονότα εµπνεόµενοι µέσω της πα-
ρατήρησης και του κριτικού στοχασµού έργων τέχνης. 

  

Χρήστος Ζαφειρόπουλος-Μαρία Τάγαρη: 
Ένα διαφορετικό Οστοµάχιον  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι µαθητές ,της Β΄ Γυµνασίου  µε τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας  και τα στατικά µέσα αναπα-

ράστασης δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι το εµβαδόν ενός τριγώνου ισούται µε το µισό του εµβαδού 

του αντίστοιχου παραλληλογράµµου. Επιπλέον δυσκολεύονται να διακρίνουν οι ίδιοι οι µαθητές το ποιο 

παραλληλόγραµµο θα µπορούσε να είναι κατάλληλο. Για τον λόγο αυτό δεν προτείνεται η παρουσίαση 

προκατασκευασµένου ψηφιακού προγράµµατος από τον διδάσκοντα στο οποίο να παρουσιάζεται µε µορ-

φή έτοιµης κίνησης η εν λόγο µεταφορά, αλλά η δηµιουργία κατάλληλου παραλληλογράµµου από τους 

ίδιους τους µαθητές µέσω ενός διαφορετικού οστοµάχιου, ενός µετασχηµατισµού του γνωστού παιχνιδιού 

του Αρχιµήδη. Η κύρια  διδακτική αξία του παρόντος σεναρίου έγκειται στην  κατασκευή από τους µαθη-

τές και της απόδειξης, η οποία λόγω της δυσκολίας της απουσιάζει από τα επίσηµα σχολικά εγχειρίδια. 

Επιπλέον η διαδικασία ανακάλυψης των µαθηµατικών κανονικοτήτων µέσα από την εικασία και τον δυνα-

µικό µετασχηµατισµό  drag mode που προσφέρει το χρησιµοποιούµενο λογισµικό Geogebra έχει ιδιαίτερη 

διδακτική αξία αφού στην συνήθη πρακτική ο µετασχηµατισµός σχηµάτων είναι η κατάληξη και όχι η α-

φετηρία των διερευνήσεων.     
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β9 
10:40 - 12:00 

 

Ειρήνη Παπαδοπούλου: 
Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων- Εβραίων της Θεσσαλονίκης στο Λύκειο µε τη µέθοδο project στα πλαίσια προ-
γράµµατος Αγωγής Υγείας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση µιας ερευνητικής εργασίας (project) όπως αυτή πραγ-

µατοποιήθηκε σε λύκειο της Αττικής στα πλαίσια προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα το Ολοκαύτωµα 

των Ελλήνων Εβραίων της κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η εφαρµογή της είχε διάρκεια 7 µήνες µε δίω-

ρες συναντήσεις κάθε εβδοµάδα. Χαρακτηριζόταν από την πολυδιάστατη πραγµάτευση του θέµατος µέσω 

της ιστορίας, της λογοτεχνίας, του κινηµατογράφου και του θεάτρου και την εφαρµογή συµµετοχικών εκ-

παιδευτικών τεχνικών και βιωµατικών εκπαιδευτικών µεθόδων. Στόχος ήταν οι µαθητές µέσα από την προ-

σέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου και επίµαχου θέµατος να αποκτήσουν ιστορική ενσυναίσθηση και λειτουρ-

γώντας επαγωγικά να  καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να ενδυναµώσουν τη δηµοκρατική τους 

συνείδηση. Τέλος προτείνεται η συνέχεια του προγράµµατος κατά το επόµενο σχολικό έτος  µε συνεργασί-

α µέσω ενός κλειστού χώρου κοινωνικής δικτύωσης µε κάποιο σχολείο της Ευρώπης µε συναφή θεµατολο-

γία.  

  

Ιωάννης Νταουλτζής-Ηλίας Αρδίττης: 
Ρατσισµός. Αφήγηση µιας διαθεµατικής, βιωµατικής δράσης στο πλαίσιο της προσέγγισης του φαινοµένου του ρατσισµού 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο πλαίσιο της διαθεµατικής και βιωµατικής προσέγγισης γνωστικών αντικειµένων τρεις καθηγητές 

(βιολόγος, φιλόλογος και κοινωνιολόγος) δίδαξαν από κοινού το θέµα του ρατσισµού στους µαθητές της 

δευτέρας λυκείου των τµηµάτων. Οι µαθητές στην αρχή απάντησαν ηλεκτρονικά σε ερωτηµατολόγιο που 

περιείχε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά µε το ρατσισµό και την ξενοφοβία. ∆ιαλεκτικά, ο βιολό-

γος προσέγγισε το θέµα από άποψη γενετική, ο φιλόλογος από άποψη ιστορική και ο κοινωνιολόγος από 

άποψη κοινωνιολογική. Στο τέλος του µαθήµατος παρουσιάστηκαν τα στατιστικά αποτελέσµατα των δύο 

προαναφερθέντων ερωτηµατολογίων. Τη συνδιδασκαλία ακολούθησε, άλλη µέρα, συζήτηση µαθητών µε 

µέλος της επιτροπής πολιτογράφησης ενώ άλλη πάλι µέρα µαθητές επισκέφτηκαν, σε συνέχεια των πιο 

πάνω, το εβραϊκό µουσείο όπου ξεναγήθηκαν και όπου ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώ-

µατα του Ανθρώπου, που είχε προσκληθεί επί τούτω, συζήτησε µε τους µαθητές για το ρατσισµό. Η όλη 

δράση συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία µε καινοτόµες δράσεις (διαθεµατικής συνδιδασκαλίας, 

δράσεις βιωµατικού χαρακτήρα, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., σύνδεση του µαθήµατος µε την κοινωνία, αυτοα-

ξιολόγηση των µαθητών και αξιολόγηση από µαθητές των δράσεων καθώς και ουσιαστική σύνδεση του 

αναλυτικού προγράµµατος µε τις Μορφωτικές επισκέψεις). 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β10 
12:30 - 14:30 

 

Ελένη Κιοσσέ-Βασίλειος Μεσσής-Βασιλική Πετρά: 
Στερεότυπα και φύλα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Του Νεκρού Αδελφού:  µια διδακτική πρόταση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Εκκινώντας από την παραλογή του Νεκρού Αδελφού, οι µαθητές της Α’ Λυκείου θα ανιχνεύσουν τα στε-

ρεότυπα που συνδέονται µε τη γυναίκα και τον άντρα σε λογοτεχνικά έργα διαφορετικών ιστορικών περιό-

δων. Θα ερευνήσουν και θα αξιολογήσουν τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που παράγουν τα στερεότυπα 

αυτά, κάνοντας τους απαραίτητους εγχρονισµούς.  Η εργασία γίνεται µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, µε 

φύλλα εργασίας, διαθεµατικά και µε τη χρήση των ΤΠΕ. Οι δύο οµάδες θα διερευνήσουν τη θέση της γυ-

ναίκας σε αποσπάσµατα από το κείµενο  Ελένη ή ο Κανένας  της Ρέας Γαλανάκη, ενώ οι άλλες δύο το στε-

ρεότυπο του άνδρα νεοπρόσφυγα, στο θεατρικό έργο « Το γάλα» του Β. Κατσικονούρη.  

  

Ελισάβετ ∆αλαµπύρα: 
Η διδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου» στα πλαίσια των προγραµµάτων Voucher 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα έτη 2010-2015 η χώρα µας βιώνει µία έντονη οικονοµική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε αυξηµένη 

ανεργία.  Προς αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού οργανώθηκαν από ιδιωτικούς φορείς (ΚΕΚ) σεµινά-

ρια κατάρτισης εισόδου στην εργασία, τα οποία αποτελούνταν από θεωρητικό και πρακτικό µέρος.  Ένα 

πολύ µικρό µέρος( από 2 έως 10 ώρες στην καλύτερη περίπτωση) ήταν αφιερωµένο στην παρουσίαση της 

ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας. Στις ώρες αυτές ο κάθε εκπαιδευτής έπρεπε να παρουσιάσει το συγκε-

κριµένο αντικείµενο σε ένα κοινό ανθρώπων, κατά πλειοψηφία απογοητευµένων από το χώρο εργασίας. 

Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο 3 ωρών (άλλωστε αυτός ήταν ο συνήθης 

προβλεπόµενος πραγµατικός χρόνος), το οποίο σχεδιάστηκε, έτσι ώστε η ύλη να γίνεται κατανοητή ανε-

ξαρτήτως µορφωτικού ή γνωστικού επιπέδου.  Το σηµαντικότερο εµπόδιο στη διδακτική διαδικασία ήταν 

ότι η πλειοψηφία των καταρτιζοµένων βλέπει το αντικείµενο, αλλά και το σύνολο του προγράµµατος µε 

δυσπιστία, η οποία έχει προφανώς βαθύτερα αίτια που συνδέονται µε το ευρύτερο περιβάλλον. 
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12:30 - 14:30 

 

Σουλτάνα Σµάγα - Μαρία Σαράντη:  
Κλικ! Μέριασέτο να διαβώ-Κάντε χώρο να περάσω…  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το project «Κλικ! Μέριασέτο να διαβώ-Κάντε χώρο να περάσω» αποτελεί µία καινοτόµα και εναλλακτική 
εκπαιδευτική πρόταση προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε βιωµατικό χαρακτήρα. Το πλαίσιο 
εφαρµογής του είναι σε τάξεις προσχολικής αγωγής και στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. Το 
πρόγραµµα έχει ως κύριο στόχο του την προάσπιση και υπεράσπιση του δικαιώµατος του κάθε πολίτη µίας 
µεγαλούπολης να βαδίζει ελεύθερα και ανεµπόδιστα στα πεζοδρόµιά της. Η καταγραφή των «εµποδίων» 
που περιορίζουν και αίρουν το δικαίωµα αυτό αποτυπώνεται και καταγράφεται από τον φωτογραφικό φα-
κό των παιδιών που µετέχουν στο πρόγραµµα. Οι προτάσεις επίλυσης ή/και εξοµάλυνσης του προβλήµα-
τος είναι αποτέλεσµα συζήτησης και δράσης της οµάδας εργασίας του project. Το σενάριο εντάσσεται στο 
επιστηµονικό πεδίο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» και ακολουθεί τους στόχους που θέτει το ∆ιδακτικό 
Μαθησιακό Αντικείµενο της «Φυσικής Αγωγής» στην Α/θµια Εκπαίδευση και στο επιστηµονικό πεδίο 
«Τέχνες-Πολιτισµός» και ακολουθεί τις µεθοδολογικές επισηµάνσεις της δραστηριότητας 
«Οπτικοακουστική έκφραση» για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία..   

  

Ελένη Μπουροτζόγλου: 
"Το τραγούδι του ποταµού" Μια πρόταση βιωµατικής διδασκαλίας για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, στο πλαίσι-
ο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο, βασισµένη σε ένα παραµύθι και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τον Κύκλο 
του Νερού  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διδακτική πρόταση αυτή έχει ως στόχο τη βιωµατική επαφή των νηπίων µε τον κύκλο του νερού και την 

ρύπανση/µόλυνση του νερού µέσα από παραµύθι, αυτοσχεδιασµό, ζωγραφική, συζήτηση, µελέτη συναι-

σθηµάτων, προτάσεις επίλυσης προβλήµατος. Θα καταλήξει στη δηµιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού όπου 

θα αποτυπωθεί η εµπειρία των νηπίων/εκπαιδευόµενων. Θα γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας οι εµπειρίες 

των νηπίων/εκπαιδευόµενων που συµµετέχουν, µε συζήτηση µέσα στις οµάδες επιδιώκοντας αλλαγή στά-

σης. Θα ανιχνευθούν και θα αναλυθούν τα συνοδευτικά συναισθήµατα. Με την εργασία σε οµάδες θα προ-

σπαθήσουµε να προωθήσουµε την ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας τους, ενδυναµώνοντας τη διάθεσή 

τους για µάθηση, εξάπτοντας τη φαντασία, προάγοντας την περιέργεια, τη δηµιουργικότητα και τον πειρα-

µατισµό. Με την ενεργό εµπλοκή τους κατά την µαθησιακή διαδικασία θα γίνει προσπάθεια να παράγουµε 

προς την κατεύθυνση ενός συγκεκριµένου έργου: την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς που σε λίγα χρόνια 

θα διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους, επεµβαίνοντας στο περιβάλλον.  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β10 
12:30 - 14:30 

 

Αµαλία Καζιάνη: 
Ο ρόλος  του συντονιστή-εµψυχωτή οµάδας στις οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες  στην εκπαίδευση και η συµβολή του στη 
διαχείριση της δυναµικής της οµάδας ένα σχέδιο διδασκαλίας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το Σχέδιο ∆ιδασκαλίας βασίζεται στη βιωµατική – οµαδοσυνεργατική διδακτική  µεθοδολογία και στοχεύ-
ει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών που θα το εφαρµόσουν στη σχολική τάξη, µε το ρόλο του συντο-
νιστή – εµψυχωτή οµάδας και β) στην αξιοποίηση του ρόλου αυτού για την επίτευξη τόσο γνωστικών όσο 
και κοινωνικοσυναισθηµατικών στόχων µέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Μέσα από το παρόν Σχέδιο 
∆ιδασκαλίας επιδιώκεται µία διττή θεώρηση του ρόλου του συντονιστή – εµψυχωτή οµάδας: αφ’ ενός 
όπως αυτός ασκείται από τον εκπαιδευτικό ως εµψυχωτή της οµάδας – τάξης και αφ’ ετέρου όπως αυτός 
ασκείται από τους µαθητές – συντονιστές των οµάδων εργασίας στο πλαίσιο µίας οµαδοσυνεργατικής δι-
δακτικής µεθοδολογίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο, οι αρµοδιότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για 
την άσκηση του ρόλου αυτού, καθώς και τα παιδαγωγικά οφέλη από την αξιοποίησή του στην τάξη, περι-
γράφονται αδρά στο παρόν Σχέδιο ∆ιδασκαλίας, στο οποίο θα βασιστεί το βιωµατικό εργαστήριο, κατά το 
οποίο οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ασκηθούν στην πράξη µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά που ο 
ρόλος του εµψυχωτή περιλαµβάνει, προκειµένου να τον εφαρµόσουν στη σχολική τάξη. 

 

Αγαθή Πάνκου: 
∆ηµιουργώντας αυτοσχέδια µουσικά όργανα µε υλικά της καθηµερινότητάς µας. Η ένταξη των αυτοσχέδιων µουσικών οργάνων 
σε δράσεις του µουσικού σχολείου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ως εκπαιδευτικός µέσα από την επερώτηση πώς µπορώ να βελτιώσω τη µάθηση, ποιες πρακτικές χρειάζε-
ται ν΄ αλλάξουµε ως Σύλλογος ∆ιδασκόντων για ν΄ αλλάξει η κουλτούρα µάθησης στο σχολείο θεώρησα 
πως η συστηµατική προσπάθεια και η συνεργασία εκπαιδευτικών- µαθητών σε ένα διαθεµατικό πλαίσιο 
µάθησης προσθέτοντας την βιωµατική εµπειρία των µαθητών (Καπετανίδου, 2006) ήταν η καλύτερη απά-
ντηση. Με αυτό το συλλογισµό ξεκίνησα την δηµιουργία του σεναρίου που θα σας παρουσιάσω.  
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσέγγιση οργάνωσης επιστηµονικού θεωρητικού υπόβαθρου για τα 
αυτοσχέδια µουσικά όργανα ώστε να κατασκευαστούν από οµάδα µαθητών του Μουσικού Σχολείου, να 
παρουσιαστούν σε αίθουσα µουσείο του Σχολείου σε όλους τους επισκέπτες αλλά και να µεταλειτουργή-
σουν σαν µια αυτοσχέδια µουσική ορχήστρα από τους κατασκευαστές αλλά και από άλλους µαθητές του 
σχολείου. Η οµάδα µέσα από εκπαίδευση σε συγκεκριµένες µέρες και ώρες κατάφερε να φτιάξει την 
Έκθεση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου µε επιτυχία. 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β11 
17:00 - 19:00 

 

Αναστασία Παναγιωτίδου- Ελένη Ταρατόρη-Ελευθερία Παναγιωτίδου: 
Το µοντέλο των τεσσάρων σταδίων P.Ο.Α.Ε. (Planning, Organization, Application, Evaluation) στην προοπτική της συνεχούς 
βελτίωσης και αναπροσαρµογής της διαδικτυακής επιµόρφωσης στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων εκπαι-
δευτικών. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
Στην  παρούσα ανακοίνωση εκτίθεται ένα µοντέλο τεσσάρων σταδίων P.Ο.Α.Ε. (Planning,  Organiza-

tion,  Application,  Evaluation)  στην προοπτική της συνεχούς βελτίωσης και αναπροσαρµογής της διαδι-

κτυακής επιµόρφωσης στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες προτάσεις αναφορικά µε τη δηµιουργία µαθησιακών περιβαλλόντων 

στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες συγκλίνουν ότι τα σηµαντικά στοιχεία για το σχεδιασµό και την υλοποίη-

ση ενός µαθησιακού περιβάλλοντος είναι η βιωµατική εκπαίδευση,, το κοινωνικό περιεχόµενο 

της µάθησης, η  αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η ενίσχυση της ενεργητικής µάθησης, η αυτενέργεια 

και ´οι πρωτοβουλίας των συµµετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται µία βιβλιογραφική αναφορά σε σχετι-

κές έρευνες, εκτίθενται τα αποτελέσµατα έρευνας που υλοποιήσαµε προς αυτή την κατεύθυνση και περι-

γράφεται το µοντέλο των τεσσάρων σταδίων. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας συνάγεται ότι 

ο σχεδιασµός εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο πρέπει να λαµβάνει υπόψη µία σειρά από ψυ-

χολογικές, παιδαγωγικές, φιλοσοφικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις.  

  

Νικόλαος Μανάρας: 
A visit to local Math Museum: Using tablets creatively in classroom 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Tablets with their simple interface, portability, speed, affordability and their variety of apps are quickly 

moving into schools across Europe and a growing number of teachers are experimenting with tablets or are 

interested in doing so. In the context of monitoring the MOOC “Creative use of Tablets in Schools” pro-

vided by the European Schoolnet Academy, the final activity was to create a lesson or a project plan. To 

design the lesson plan we used a very nice tool called the “Learning Designer” which was developed by 

the London Institute of Education. According the Scenario student will visit the local Math Museum during 

Mathematical Week and create Augmented Reality posters for the school. From the implementation of this 

scenario students will come in contact with the beauty of mathematics, its history and get to know great 

mathematicians and their works.  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β11 
17:00 - 19:00 

 

Ευστρατία Σφαγµένου: 
Α Project-based Teaching of Reading in English with the Web Quest Tool 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σχέδιο διδασκαλίας για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και 

πιο συγκεκριµένα της κατανόησης γραπτού λόγου µε το εργαλείο WebQuest. Πρόκειται για ένα εναλλα-

κτικό µάθηµα Αγγλικής γλώσσας στο οποίο γίνεται χρήση νέας τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τη µέθοδο 

Project (Σχέδιο δράσης).  Στόχος της σειράς µαθηµάτων διάρκειας 4,5 ωρών  είναι  η βελτίωση των ανα-

γνωστικών στρατηγικών των εκπαιδευοµένων µε τη χρήση ενός εργαλείου Web 2.0, µε την ταυτόχρονη 

βελτίωση των µεταγνωστικών ικανοτήτων τους και κυρίως την προώθηση της αυτονοµίας τους στη µάθη-

ση. 

  

Ιουλία Χάρµπαλη: 
Η εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας µέσα από ένα διαθεµατικό σενάριο διδασκαλίας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  
  

  

Η εργασία αυτή είναι ένα διδακτικό σενάριο που προέκυψε ύστερα από τη συνεργασία του σχολείου µας 

µε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών κα Μαργαρίτη 

Μαριγούλα στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Ενηµέρωσης για τον Εγκέφαλο. Το κοµµάτι που µελετήσαµε µε 

τους µαθητές αναφερόταν στον τοµέα του Ύπνου και των Ονείρων. Η προσέγγιση του θέµατος έγινε διεπι-

στηµονικά και διαθεµατικά εµπλέκοντας διδακτικά αντικείµενα όπως η Βιολογία, οι ΤΠΕ και η Αγγλική 

γλώσσα. Επιπλέον, έµφαση δόθηκε στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την 

έκφραση της δηµιουργικότητας των µαθητών µέσα από τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία και τα ψηφιακά έργα 

που δηµιούργησαν χρησιµοποιώντας Web2.0 εφαρµογές. Σηµαντική ήταν η προσπάθεια να ενσωµατωθούν 

οι σχετικοί µε το θέµα επιστηµονικοί όροι στη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών όσο το δυνατό 

γίνεται µε απλούστερο τρόπο ούτως ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη βιολογική διεργασία του ύπνου 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β11 
17:00 - 19:00 

 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου- Αλεξάνδρα Αναστασιάδου: 
«Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα»: συνοδοιπόροι στην κατάκτηση του κριτικού γραµµατισµού  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση σχεδίου διδασκαλίας που αναδεικνύει τις πρακτικές του 

κριτικού γραµµατισµού αξιοποιώντας τη δραστηριοκεντρική προσέγγιση. Γενικός σκοπός είναι να κατα-

στήσει τους µαθητές ικανούς να συνδιαλέγονται µε κειµενικά είδη, να αναστοχάζονται και να παράγουν 

υβριδικά κείµενα µε τα οποία θα διαµορφώνουν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Συγκεκριµένα, µέσω της µελέτης 

συγκεκριµένης ραψωδίας της Ιλιάδας, οι µαθητές καλούνται να κατανοήσουν τις εκφάνσεις του πολιτι-

σµού σε διάφορες εποχές, να εντρυφήσουν σε πανανθρώπινες αξίες και να εγκλιµατιστούν σε νέους γραµ-

µατισµούς. Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι να αξιοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση για να παρά-

ξουν συνεργατικά υβριδικά κείµενα µε ίδιο θέµα αλλά διαφορετικούς αναγνώστες, γεγονός που θα ενισχύ-

σει την ενεργή συµµετοχή τους σε οµαδική εργασία και θα ενδυναµώσει τη δεξιότητά τους να παρουσιά-

ζουν κείµενα µε τα οποία επεµβαίνουν στη διαµόρφωση και διαφοροποίηση της κοινωνικής πραγµατικότη-

τας. Συγχρόνως αξιοποιείται η ετεροαξιολόγηση µέσω γόνιµων διαλόγων καθηγητή - µαθητή και µαθητή - 

µαθητή. 

  

Σπύρος Κιουλάνης-Αλέξανδρος Καράκος-Αναστασία Παναγιωτίδου-Αννούλα Πασχαλίδου-∆ήµητρα 
Πατρωνίδου-Ζαχαρούλα Χαρπαντίδου: 
Building the school of the future:Ένα βιωµατικό διαδικτυακό project στην προοπτική του σχολείου του µέλλοντος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα βιωµατικό διαδικτυακό project το οποίο υλοποιήθηκε από 

τη ∆∆Ε ∆ράµας στο πλαίσιο του ετήσιου αφιερώµατος στη βιωµατική µάθηση κατά το σχολικό έτος 2015 

2016. Στο project συµµετείχαν 453 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι χωρισµένοι σε τέσσερις 

οµάδες σχεδίασαν το σχολείο του µέλλοντος, µε βασικούς άξονες τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τη διδα-

κτική µεθοδολογία, την εσωτερική και την εξωτερική κουλτούρα του σχολείου. Στη διαδικασία υλοποίη-

σης του project ακολουθήθηκαν τεχνικές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνδιασµένες µε µεθόδους συνερ-

γατικής και  δηµιουργικής µάθησης. Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της διαδικτυακής επιµόρφωσης έγινε 

µε την εφαρµογή του µοντέλου ῾στοχαστική αλληλεπίδραση µέσω εικονικών συµµετεχόντων῾. Από την 

αξιολόγηση της διαδικασίας έγινε φανερό ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων κινήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα, καθώς και ότι το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω µεθόδων, όπως η 

µετασχηµατίζουσα µάθηση, η προσωποκεντρική θεωρία και ο κριτικός στοχασµός µπορούν να συµβάλουν 

θετικά και αποτελεσµατικά στην υλοποίηση των στόχων µια διαδικτυακής επιµορφωτικής διαδικασίας 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Β11 
17:00 - 19:00 

 

Βασιλική Χαδουλίτση-Χρήστος Καραγεωργόπουλος-Βαγγέλης Κυριτσάκας– Μαρία Γιαννακοπού-
λου– Αστέριος ∆ηµητρίου: Οι εκπαιδευόµενοι του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ-
ΕΞΟ∆ΟΣ σχεδιάζουν από κοινού το σχολείο του µέλλοντος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση µιας 

βιωµατικής εκπαιδευτικής πρακτικής, µε τον τίτλο: «Το Σχολείο του Μέλλοντος». Το «Σχολείο του Μέλ-

λοντος» αφορά σε µια εβδοµαδιαία εκπαιδευτική δράση που πραγµατοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2015-2016 και έδωσε τη δυνατότητα  στους εκπαιδευόµενους του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ να οραµατιστούν, να εµπνευστούν και τελικά να υλοποιήσουν ‘επί χάρτου’ το µελλο-

ντικό σχολείο στο οποίο θα ήθελαν να φοιτούν οι ίδιοι και το οποίο θα ήθελαν να προσφέρουν σε όσους 

ακολουθούν. Στόχος της δράσης αυτής ήταν η ανίχνευση των πρότερων σχολικών βιωµάτων των εκπαι-

δευόµενων και η συνειδητοποίηση, µέσα από την ενεργητική και συνεργατική µάθηση, πως το σχολείο του 

µέλλοντος προϋποθέτει την έννοια της προσωπικής ευθύνης και αλλαγής, της δικής µας αλλαγής προς χά-

ρη των παιδιών µας. 
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Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης-∆ήµητρα Κολάση -Αναστασία Αλεξανδρή -Γεωργία Βασιλάκη -
Ναζίρ Παύλος Ναζάρ -Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος : 
Η εκπαιδευτική αξία των επιτραπέζιων παιχνιδιών στη διδασκαλία στο Γυµνάσιο. Μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της Θρη-
σκευτικής Εκπαίδευσης   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα επιτραπέζια παιχνίδια µπορούν να αποκτήσουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο των µαθηµάτων 
του σχολείου, µε σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα. Κατά βάση συνεργάζονται σε οµάδες µαθητές µε 
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, διαφορετικά κίνητρα και ικανότητες, διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο 
και οικονοµικοκοινωνικό υπόβαθρο, για να κατανοήσουν και να µάθουν µέσω της επικοινωνίας, που ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Στην έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν µελετάται κατά βάση η 
διαδικασία του παιχνιδιού στην τάξη, η λειτουργία των οµάδων, η επικοινωνία των µελών τους, καθώς και 
η επίτευξη των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων του µαθήµατος που διδάσκεται µέσω του παιχνιδιού.  
Έγινε προσαρµογή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού (φιδάκι) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης (µάθηµα Θρησκευτικών) στο Γυµνάσιο µε σκοπό την κατανόηση και µάθηση (γνώσεις και 
δεξιότητες). Μελετήθηκε η εφαρµογή του σε τµήµα της Β΄ Γυµνασίου,  στο 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών, τη 
σχολική χρονιά 2013-14 µέσω παρατήρησης, ηµερολογίων, ερωτηµατολογίων και κριτηρίων αξιολόγησης 
και η ανάλυση των αποτελεσµάτων, αφήνει πολλά περιθώρια να συµπεράνει κανείς την υψηλή παιδαγωγι-
κή-µετασχηµατιστική αξία του επιτραπέζιου παιχνιδιού στη διδασκαλία. 

  

Ξανθή Αλµπανάκη: 
Αξιοποιώντας το νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Λυκείου µέσα από διαδικτυακά εργαλεία και ψηφιακές κοινό-
τητες µάθησης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο για τα Θρησκευτικά Λυκείου σύµφωνα µε το Νέο Πρό-

γραµµα Σπουδών του 2015 βασισµένο στη θεµατική που σχετίζεται µε τη Θρησκευτικότητα. Το σενάριο 

προωθεί την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρµας µε στόχο την 

ενεργό εµπλοκή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία και την επίτευξη αποτελεσµατικότερης µάθησης 

στο µάθηµα των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Κατά τη διάρκεια επεξεργάστηκε και δηµιουργήθηκε εκπαιδευτι-

κό υλικό το οποίο είναι στη διάθεση των χρηστών προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η 

εµπλοκή της τεχνολογίας στη συγκεκριµένη δράση στο ΜτΘ αποτελεί ακόµη ένα µέσο µετάδοσης και ερ-

γαλείο του προσδοκώµενου µαθησιακού αποτελέσµατος στα χέρια του θεολόγου ενώ χωρίς την ανάµειξη 

των µαθητών δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί καµία δραστηριότητα και άρα κανένας µαθησιακός στόχος. 
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Βασιλική Ματιάκη: 
Όταν τα Θρησκευτικά συναντούν το "DEBATE" 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διδακτική πράξη, το λειτούργηµα του εκπαιδευτικού, η φύση και η λειτουργία του θεσµού του σχολείου 

δέχονται καθοριστικές αλλαγές. Οι διδακτικές µεθοδολογίες και οι στρατηγικές διδασκαλίας αναφέρονται, 

πλέον, σε ένα συνδυασµό πολυδύναµων συστηµάτων διδακτικών επιλογών σε αλληλοδυναµική συσχέτιση. 

Με αυτή την λογική, εκφράζοντας τις νέες παιδαγωγικές τάσεις, προτείνουµε, µε το παρόν διδακτικό σενά-

ριο, τη µέθοδο των αντιγνωµιών ή αλλιώς τους αγώνες επιχειρηµατολογίας ή debate για τη διδασκαλία ενός 

µαθήµατος Θρησκευτικών. Ο σκοπός του debate στη σχολική τάξη και στο µάθηµα των Θρησκευτικών 

δεν είναι να καταφανεί και να αποδειχθεί η ορθή ή µη ορθή διάσταση των απόψεων, ώστε να εξαχθεί ένα 

ασφαλές και αποκλειστικό συµπέρασµα προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά κυρίως η βιωµατική 

προσέγγιση επίλυσης προβλήµατος σε πραγµατικό χρόνο. Το Σχέδιο ∆ιδασκαλίας βασίζεται στην επιλογή 

και το συνδυασµό διδακτικών εργαλείων. Συµπεραίνεται ότι η αξιοποίηση των διδακτικών εργαλείων στη 

διδακτική πράξη προσφέρουν ένα ασφαλές πεδίο διδακτικών επιλογών για ευρηµατικές καινοτόµες προ-

σεγγίσεις. 

  

Ευαγγελία Καµπακάκη: 
Η συνεργατική µάθηση στο πλαίσιο δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού και η αυτο-αξιολόγησή της από τους 
µαθητές 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι διπλός: αφενός επιχειρεί να εξετάσει τη συνεργατική µάθηση και 

πώς µπορεί να εφαρµοστεί στο πλαίσιο δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού και αφετέρου 

να αξιοποιήσει την αυτοαξιολόγηση που πραγµατοποίησαν οι ίδιοι οι µαθητές που συµµετείχαν, ως ανα-

τροφοδότηση της διαδικασίας. Με βάση τη θεωρητική µελέτη της συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµε-

νης από υπολογιστές επιδιώκει να προσεγγίσει εµπειρικά την εφαρµογή συνεργατικών µαθησιακών δρα-

στηριοτήτων µε τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφηµερίδων school-

press. Η µελέτη περίπτωσης επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της συγκεκριµένης διαδικτυακής υπηρεσίας 

στην υλοποίηση του project, τη συµβολή της στον συνεργατικό χαρακτήρα των µαθησιακών δραστηριοτή-

των και στη λειτουργικότητα της οµάδας. Οι µαθητές στο µεγαλύτερο ποσοστό τους νιώθουν ικανοποιηµέ-

νοι από την εµπειρία συµµετοχής τους στη δηµιουργία σχολικού περιοδικού µε το schoolpress. Αναφέρουν 

ως κυριότερα χαρακτηριστικά της εµπειρίας αυτής, την ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, ανταλλαγής 

ιδεών, ενεργητικής συµµετοχής, ανάληψης ρόλων, ελεύθερης έκφρασης και διαφορετικής προσέγγισης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Θωµαή Χουβαρδά: 

«Οι ΤΠΕ στην οπτικοποίηση του υλικού. Ένα Ερευνητικό Σχέδιο Εργασίας στο Μάθηµα των ΕΕ µε θέµα ‘Θεός και Σύγχρονη 
Τέχνη. Και εγένετο … Photostory’. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η οργάνωση και ανάπτυξη ενός µακροπρόθεσµου Ερευνητικού Σχε-

δίου Εργασίας µε θέµα «Θεός και Σύγχρονη Τέχνη» µε έµφαση στην ενσωµάτωση και αξιοποίηση των 

ΤΠΕ τόσο στην διαδικασία της έρευνας όσο και στην παραγωγή του επιδιωκόµενου µαθησιακού αποτελέ-

σµατος. Το Ερευνητικό Σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του µαθήµατος των ΕΕ στο Καλλιτεχνικό Σχολεί-

ο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ειδικότερος στόχος σ’ αυτή την αναζήτηση της σχέσης και του διαλόγου 

Θεολογίας και Τέχνης υπήρξε η οπτική αναπαράσταση της έρευνας και των αποτελεσµάτων της.  

Με όχηµα την µέθοδο Project που ενθαρρύνει την βιωµατική κατάκτηση της γνώσης εκ µέρους του µαθη-

τή µε συνεργατικές και άλλες πρακτικές (Φεσάκης Γ. κ.ά., 2009) επιχειρήθηκε η διερεύνηση της παρουσί-

ας του Θεού στη σύγχρονη τέχνη µέσα από θεατρικά, κινηµατογραφικά και εικαστικά έργα. Ιδιαίτερη 

έµφαση δόθηκε, εφόσον πρόκειται για παραστατικές τέχνες, στην συµβολή της γνώσης µέσω της εικόνας, 

της σηµασίας της εικόνας καθεαυτής και εντέλει στην οπτική αναπαράσταση της γνώσης µέσω των ΤΠΕ 

(Jonassen et al., 2011 και Ροδακόπουλος Α. κ.ά., 2011). 
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Χριστίνα Γιαννοπούλου: 
Τρεις ποιητές µιλούν για τον ρόλο τους στην κοινωνία: Το Αναγνωστικό ∆ίκτυο ως διδακτική πρόταση στην Λογοτεχνία της Α' 
Λυκείου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το συγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιδασκαλίας αναφέρεται στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Γε-

νικού Λυκείου και συγκεκριµένα αφορά την ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισµός στη Νεοελληνική 

Ποίηση». Η διδακτική του µέθοδος ανταποκρίνεται στις αρχές της διερευνητικής- ανακαλυπτικής µάθησης 

και διδασκαλίας, αντλώντας στοιχεία και από τις αρχές: α. της σύγχρονης λειτουργικής παιδαγωγικής, η 

οποία προωθεί το µαθητή- δηµιουργό, β. του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, και γ. της µαθησιακής Υπο-

στήριξης. Πιο συγκεκριµένα, έχοντας ως βάση την αναλυτική – συνθετική µέθοδο, ο διδάσκων θα επιχει-

ρήσει να αξιοποιήσει το ∆ίκτυο Αναγνώσεων, το οποίο βασίζεται στην αρχή της διαλογικότητας του Bak-

htine. Αξιοποιούνται εν προκειµένω τρία ποιήµατα τα οποία δε συνδέονται µε στενούς όρους διακειµενικό-

τητας, ωστόσο συνοµιλούν ουσιαστικά µεταξύ τους, καθώς κινούνται πάνω σε κοινούς άξονες. Επί της ου-

σίας το εν λόγω Σχέδιο αξιοποιεί το ∆ίκτυο Αναγνώσεων σαν µέθοδο διδασκαλίας, το οποίο προάγει την 

ιδέα ότι τα κείµενα είναι µονάδες λεκτικής ανταλλαγής  που αναπτύσσουν  τόσο µεταξύ τους – ακούσια τις 

περισσότερες φορές- όσο και µε τον αναγνώστη διαλόγους. 

  

Άννα Κεραµάρη: 
«Η λύση του Γόρδιου δεσµού»: Προσεγγίζοντας διαθεµατικά ένα αρχαιοελληνικό κείµενο  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Μέσω του παρόντος Σχεδίου ∆ιδασκαλίας οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε το αρχαιοελληνικό κείµενο 

του Αρριανού για τη λύση του Γόρδιου ∆εσµού από τον Μ. Αλέξανδρο. Το γνωστό στους εκπαιδευτικούς 

κείµενο βρίσκεται στο κέντρο µίας πρωτότυπης διδασκαλίας, µέσα από την οποία οι µαθητές ανακαλύ-

πτουν και ερευνούν τις πτυχές αυτές που καθιστούν τον Αλέξανδρο µία σηµαντική και ενδιαφέρουσα προ-

σωπικότητα µελέτης µέχρι και σήµερα. Προσεγγίζοντας ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι µαθητές αντιπα-

ραθέτουν τις ιστορικές πηγές, ενώ ταυτόχρονα µπαίνουν στη θέση των συγγραφέων και σχολιάζουν την 

εγκυρότητα των πηγών αυτών οξύνοντας έτσι την παρατηρητικότητά τους και την κριτική τους σκέψη. Οι 

δραστηριότητες της διδασκαλίας βασίζονται στις αρχές της διαθεµατικότητας, η οποία ενδείκνυται για τη 

διδασκαλία των αρχαιοελληνικών κειµένων ιστορικού περιεχοµένου. 
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Πολυξένη Ζώνκε: 
Ψαχουλεύοντας τη λογοτεχνία -Παραδείγµατα σχεδίων εργασίας στη φιλαναγνωσία 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα σχέδια εργασίας είναι δύο και αφορούν την φιλαναγνωσία. Μπορούν να συνδεθούν µε τα περισσότερα 

γνωστικά αντικείµενα του δηµοτικού σχολείου, µε προφανή σύνδεση µε το µάθηµα της Γλώσσας. Βασικοί 

σκοποί είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, η επαφή µε τα βιβλία και η ανάπτυξη του λόγου και της φα-

ντασίας των παιδιών και φυσικά η ψυχαγωγία τους. 

Το πρώτο είναι µια αναπαράσταση του βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά, «Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισού-

σε τα κάλαντα». Πρόκειται για ένα κυνήγι θησαυρού όπου τα παιδιά, προσπαθώντας να ξανακερδίσουν τις 

φωνές τους, χωρίζονται σε οµάδες, µεταφέρονται στα δωµάτια του πύργου που έχουµε στήσει στις αίθου-

σες του σχολείου, και κερδίζουν πόντους µέσα από γλωσσικές δραστηριότητες διεκδικώντας ένα έπαθλο. 

Το δεύτερο είναι µια «ηλεκτρονική» µεταφορά στα χρόνια του Χίτλερ µέσα από την ξενάγησή µας στο 
σπίτι που κρυβόταν η Άννα Φρανκ, ανακαλύπτοντας και πληροφορίες µέσα από το βιβλίο της. 

  

Μαρία Ανυφαντή- Αικατερίνη Αρβανιτάκη Καµµένου : 
Συνδιδασκαλία στο µάθηµα της Λογοτεχνίας µε χρήση καινοτόµων µεθόδων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το εν λόγω σχέδιο διδασκαλίας υλοποιήθηκε στην Α’ Λυκείου στο µάθηµα «των Κειµένων Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας». Πιο συγκεκριµένα, οι δύο εκπαιδευτικοί αποφασίσαµε να πραγµατοποιήσουµε συνδιδακα-

λία προκειµένου να διδάξουµε στους µαθητές τα κείµενα : «ο τόπος µας» του Γ. Ρίτσου και «Στα χτήµατα 

βαδίσαµε όλη µέρα» του Οδ. Ελύτη. Οι στόχοι µας ήταν να  καλλιεργήσουµε (µέσω της επιλογής της συν-

διδασκαλίας) την κουλτούρα της συνεργασίας και στους µαθητές αλλά και να παράξουν οι τελευταίοι δια-

φορετικούς τύπους κειµένων (πολυτροπικό κείµενο, ποίηµα, πεζό κείµενο)  µε αφορµή το περιερχόµενο 

και την τεχνική των ποιηµάτων του Ελύτη και του Ρίτσου. Οι µαθητές µε τη βοήθεια των δύο διδασκόντων 

κλήθηκαν να επεξεργαστούν τα δύο κείµενα και στη συνέχεια µέσω της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου να 

υλοποιήσουν κάποιες δηµιουργικές δραστηριότητες. 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ4 
12:30 - 14:30 

 

Εύα Τσεντόγλου: 
Πως φαντάζοµαι την ζωή µου µετά από είκοσι χρόνια 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η συγκεκριµένη δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Αγωγής Σταδιοδροµίας στο Γ/σιο το σχολικό έτος 

2001-2002 µε τους µαθητές της Γ΄ τάξης. Ζητήθηκε από τους µαθητές να καταγράψουν πώς φαντάζονται 

το µέλλον τους µετά από είκοσι χρόνια. Οι µαθητές κατέγραψαν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους για το 

µέλλον και στη συνέχεια αυτό έγινε θεατρικό σενάριο µε τίτλο « Πώς τα φέρνει η ζωή ». Οι µαθητές χωρί-

στηκαν σε οµάδες και ανέλαβαν διάφορες αρµοδιότητες προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η θεατρική πα-

ράσταση πάντα µε την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή. Ανέλαβαν να δηµιουργήσουν το θεατρικό σενά-

ριο, την σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κοστούµια, την µουσική επένδυση. Οι µαθητές µέσω αυτής της διαδι-

κασίας συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν εξελίσσεται πάντα όπως την ονειρευόµαστε όταν είµαστε µικροί, 

αλλά έχει ανατροπές, καθώς µεγαλώνοντας, αλλάζουµε και εµείς, αλλά και οι γύρω µας, άλλοτε προς το 

καλύτερο και άλλοτε προς το χειρότερο. Τους δόθηκε επίσης η δυνατότητα να γνωρίσουν τα επαγγέλµατα 

που εµπλέκονται µε το θέατρο. 

  

Νικόλαος Ζαλακώστας: 
Κατακόµβες:  Ένα παράξενος τόπος καταφυγής - ζέουσας πίστης - δηµιουργίας - µηνύµατος ζωής από τα έγκατα της γης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σενάριο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος των Θρησκευτικών σε 

µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου,  µε κύριο στόχο να γνωρίσουν τι είναι οι κατακόµβες, και  γιατί  έγιναν κατα-

φύγιο για τους πρώτους χριστιανούς την περίοδο των διωγµών, ενώ παράλληλα να έρθουν σε επαφή, µέσα 

από την έρευνα του διαδικτύου και των σχετικών ιστότοπων, µε το εσωτερικό µιας κατακόµβης και να 

γνωρίσουν αφενός µε ποιους τρόπους αξιοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί τις κατακόµβες ως κρύπτες – µι-

κρούς ναούς, αφετέρου δε τις συµβολικές παραστάσεις των κατακοµβών. Ενώ τέλος, σ’  ένα δεύτερο στά-

διο να αντιληφθούν, µέσα από βιωµατικές τεχνικές,  τους λόγους για τους οποίους οι κατακόµβες έγιναν 

σύµβολο ζέουσας πίστης και του ηρωισµού των πρώτων χριστιανών.  

Κατ’   αυτόν  τον τρόπο  οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν αρµονικά στην ολοµέλεια της 

τάξης ή στα πλαίσια της οµάδας τους και µέσα από συνεργατικές τεχνικές να αξιοποιήσουν το υλικό που 

τους δόθηκε, να το παρουσιάσουν στην ολοµέλεια και να αξιολογήσουν το αποτέλεσµα της δουλειά τους. 
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12:30 - 14:30 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών  στη δια βίου µάθηση, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, βοηθούν το σύγχρονο άνθρωπο να µαθαίνει µε πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modali-

ties), να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση & κατάρτιση απαλλαγµένες από χωροχρονικές δεσµεύσεις, να έχει 

επιλογές στο πως και τι θα µαθαίνει και  να αποτελεί το «κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας» (open & 

flexible learning philosophy). Η e-εκπαίδευση είναι η διαδικασία εκµάθησης όπου εκτελείται µέσα από τις 

σύγχρονες τεχνολογίες όπως προγράµµατα υπολογιστών. Ο εκπαιδευόµενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο 

του ρυθµού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιµη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευ-

τή. Η e-εκπαίδευση εµπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευοµένων και 

εκπαιδευτών µε την έννοια της “τάξης” να δηµιουργείται εικονικά – π.χ. από τον υπολογιστή. Έτσι η διδα-

σκαλία µπορεί ναι είναι µε ασύγχρονη συνεργασία (asyncronous collaborative), µε σύγχρονη συνεργασία 

(synchronous collaborative) ή σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-paced). Στην διδασκαλία µε εξατοµικευµένο 

ρυθµό, υπάρχει συνδυασµός εκπαιδευτικών µέσων (βιβλία, CD-ROMs, ήχο, εικόνες, Video εφαρµογές 

Computer Based Training κτλ). Στην διδασκαλία µε ασύγχρονη συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται 

στους  εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτε-

δήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα (ασύγχρονης) επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µε 

τους συνεκπαιδευόµενους ή µε τον εκπαιδευτή. Αντίθετα στην διδασκαλία µε σύγχρονη συνεργασία, οι 

εκπαιδευόµενοι βρίσκονται ο καθένας στον δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κτλ.), αλλά µπορεί µέσω τηλεπι-

κοινωνιακής σύνδεσης (Internet, WAN, LAN) να συµµετέχουν σε µια “ζωντανή” εικονική αίθουσα διδα-

σκαλίας. Επισηµαίνεται ότι η τεχνολογική καινοτοµία συνίσταται σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ανάπτυ-

ξη νέων (τεχνολογικά) υπηρεσιών. Επιπλέον,  για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών e-εκπαίδευσης 

απαιτείται  ανάπτυξη τεχνογνωσίας  µε δηµιουργία έµπειρων στελεχών, παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευ-

σης σε αποµακρυσµένα σηµεία, τεχνολογική διευκόλυνση της συνεχούς δια βίου επανεκπαίδευσης και εξ 

αποστάσεως επιµόρφωσης, τέλος εστίαση σε κατάλληλες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες που προτείνεται να 

περιληφθούν στις σύγχρονες δεξιότητες εκπαίδευσης είναι τα εργαλεία τρισδιάστατης κίνησης (3-D Ani-

mation Tools) και περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας, επίτευξη αποτελεσµατικής σύνδεσης των 

πληροφοριών σε περιβάλλοντα πολυµέσων (κείµενο, εικόνα, video, φωνή), επιπλέον νέες πλατφόρµες και 

νέα συγγραφικά εργαλεία (authoring tools), καθώς και πολυγλωσσικά συστήµατα στην εκπαίδευση µε την 

δηµιουργία θεµατικών γλωσσάριων πολυµέσων και πολύγλωσσων λεξικών όρων και όλες οι µέθοδοι και 

εργαλεία για την υποστήριξη και επαναχρησιµοποίηση γλωσσικών δεδοµένων κατά την ανάπτυξη εκπαι-

δευτικού λογισµικού. 

 

  

  

Μαρίνα Τσιγάλογλου: 
Σύγχρονες δεξιότητες της εκπαίδευσης στην δια βίου µάθηση (e-εκπαίδευση) 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ4 
12:30 - 14:30 

 

Βασιλική Γιαννοπούλου: 
Αυτοπροσδιορισµός σε ενήλικες µε ολική και µερική απώλεια όρασης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

In the last decades the concept of self-determination has been attracting the interest of many researchers 

within the fields of Psychology and Special Education, as it is associated with positive outcomes in adult-

hood, such as employment and quality of life. Especially for people with total and partial loss of vision, 

international research in self-determination is little and nonexistent in Greece, as it is not widespread. The 

results of this research reveal small percentages of self-determined behavior in adult routine. In the present 

study it is examined the amount of self-determination of 6 adults with total and partial loss of vision and 

the impact of the personal characteristics on it. The research method that was used, was that of semi-

structured  interviews. 

  

Γεώργιος Γιωτόπουλος: 
Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην εφαρµογή της µεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσω της Αισθητικής 
Εµπειρίας». Εφαρµογή σε δύο τµήµατα της µη τυπικής εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σε αυτή την εργασία έγινε εφαρµογή της µεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση µέσω της 

Αισθητικής Εµπειρίας» σε δυο τµήµατα της µη τυπικής εκπαίδευσης που αφορούν στα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας (Σ∆Ε). Ως θεωρητικό υπόβαθρο χρησιµοποιήθηκε η θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης 

(Mezirow, 2007), καθώς και η ενσυναίσθηση βάσει της οποίας οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να κατανοή-

σουν σε ένα καλύτερο επίπεδο το γνωστικό αντικείµενο το οποίο τίθεται προς µελέτη (Taylor & Cranton, 

2013). H έρευνα στηρίχθηκε στη µέθοδο της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης (ΜΜ) µέσα από την αισθητι-

κή εµπειρία του Α. Κόκκου (2011α; 2011β). Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι η εξωτε-

ρική παρατήρηση, η ανάλυση περιεχοµένου των γραπτών των καταρτιζόµενων, οι απαντήσεις σε ερωτηµα-

τολόγιο 35 ερωτήσεων – ανοικτού και κλειστού τύπου - και ένα ερωτηµατολόγιο µε 4 ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου για τους εκπαιδευτές. Πρόκειται για µια µέθοδο ιδιαίτερα ενεργητική και συµµετοχική, η οποία αφε-

νός ενισχύει γνωστικά τους εκπαιδευόµενους και αφετέρου ενδυναµώνει την κριτική τους σκέψη.   
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ5 
09:00 - 10:20 

 

Θεοφάνης Αγγελόπουλος: 
«Φωνές και γράµµατα» Μέθοδος  πρώτης  ανάγνωσης και γραφής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Ως σήµερα η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής βασίζεται στα γράµµατα.  Η προκείµενη µέθοδος 

ξεκινάει από τους φθόγγους, τους ήχους που περιέχει κάθε λέξη. Με τη βοήθεια καρτελών και καρτών 

τούς κάνει  χειροπιαστούς στο παιδί και µόνο αργότερα προχωράει στα γράµµατα. Αντιµετωπίζει έτσι την 

έλλειψη του «υλικού» φθόγγου  στη γραπτή γλώσσα δηλαδή την πρώτη δυσκολία - από ψυχολογικής 

πλευράς -  που παρουσιάζεται στο παιδί.   

 Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4,5-6 ετών). Μπορεί όµως να βοηθήσει και µαθητές της Α΄ 

∆ηµοτικού, ειδικά τους πρώτους µήνες του σχολείου. 

 

  

Αθανάσιος ∆ιαλεκτόπουλος: 
Τοπική Ιστορία & Μουσειακή Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Μια ∆ιδακτική πρόταση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

  

  

  

Η Τοπική Ιστορία στο Σχολείο εντάσσεται στη Ζώνη Βιωµατικών ∆ραστηριοτήτων ως ένα πεδίο µελέτης 

και έρευνας.  Η διδακτική πρόταση που εισηγείται η παρούσα καινοτοµία έχει τίτλο «Γνωρίζω την Ιστορία 

του τόπου µου» και αποσκοπεί  στο να παράσχει τη δυνατότητα στο σχολείο να αναδιατάξει τη σχέση του 

µαθητή µε την ιστορία και τα µνηµεία του τόπου του ώστε να βελτιωθεί η γνώση της πολιτιστικής του 

κληρονοµιάς, να αναζητηθεί η ταυτότητά του και να επιβεβαιωθεί η συλλογική του µνήµη. Στηρίζεται στο 

διδακτικό µοντέλο διαδικασίας (process model) και σύµφωνα µε τις αρχές της µαθητοκεντρικής αντίληψης 

δίνει έµφαση στη διαδικασία µέσα από την οποία οι µαθητές κατακτούν τη γνώση µαθαίνοντας πώς να µα-

θαίνουν, πράττοντας. Με το σωστό σχεδιασµό, χρονικό προγραµµατισµό και καταµερισµό εργασιών τόσο 

σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οµάδων οι µαθητές εργάστηκαν χρησιµοποιώντας ποικιλία ερευνη-

τικών µεθόδων και πηγών και  ανταποκρίθηκαν επαρκώς  στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα που τέθηκαν 

στους στόχους και σκοπούς  
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ5 
09:00 - 10:20 

 

Σοφία Χατζηνικολάου: 
Περιθανάτια Αγωγή στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Μια διδακτική πρόταση  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διαχείριση της έννοιας του θανάτου µέσα στη σχολική τάξη αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη θέµατα 

που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Εποµένως, είναι σηµαντικό για έναν εκπαιδευτικό αφενός 

να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε ζητήµατα απώλειας και πένθους πριν συµβεί κάτι τέτοιο στη ζωή 

τους έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιµασµένα, και αφετέρου να στηρίξει ένα παιδί που αντιµετωπί-

ζει µια µικρή ή µεγάλη απώλεια στη ζωή του. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα καινοτόµα πρακτική απο-

σκοπεί µέσα από ένα παραµύθι «Αντίο Φρέντυ» και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που το πλαισιώνουν 

να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης να ασχοληθούν µε την περι-

θανάτια αγωγή µέσα στο σχολείο. Και είναι πολύ σηµαντικό να αντιµετωπίζουν τις απώλειες γιατί ακόµη 

και µία απώλεια είναι σε θέση να επηρεάσει τη λειτουργία και ενός ολόκληρου σχολείου (χαµηλή σχολική 

επίδοση, απόσπαση προσοχής, εκδήλωση προβληµατικών συµπεριφορών).  

  

Άννα Αφεντουλίδου: 
Αξιοποιώντας τα παιχνίδια της µεταµοντέρνας γραφής σε ένα πρόγραµµα φιλαναγνωσίας: «Ο λύκος ξαναγύρισε» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

  

  

Η µεταµοντέρνα µυθοπλασία, γέννηµα µιας εποχής που αλλάζει, υιοθετεί µια παιγνιώδη διάσταση, η οποία 

εκφράζεται µέσα από τη χρήση των γλωσσικών παιχνιδιών, τη διακειµενικότητα-παρωδία, τη µείξη ετερό-

κλητων στοιχείων, την υπερβολή και άλλα αφηγηµατικά τεχνάσµατα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό τροποποιεί-

ται και η θέση που κατέχει ο αναγνώστης στη διαδικασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας. Η συµµετοχή του 

καθίσταται απαραίτητη για την πραγµάτωση των λογοτεχνικών κειµένων µεταµοντέρνας γραφής.  

Υπό το πρίσµα των αλλαγών αυτών προτείνεται ένα πρόγραµµα φιλαναγνωσίας που λαµβάνει υπόψη της 

τη νέα οπτική της µεταµοντέρνας µυθοπλασίας. Το πρόγραµµα που προτείνεται περιλαµβάνει παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις της µεταµοντέρνας µυθοπλασίας και µέσα από τις οποίες 

ο µαθητής-αναγνώστης προσεγγίζει βιωµατικά ένα κείµενο συµµετέχοντας ταυτόχρονα σε µια µυθοπλασία 

που είναι εγκιβωτισµένη µέσα στο πρόγραµµα. Ο ενεργός ρόλος του µαθητή-αναγνώστη αναδεικνύει την 

καθοριστική του θέση ως νοηµατοδότη και συνδηµιουργού του κειµένου ενώ του αποφέρει απόλαυση, 

τέρψη και ευχαρίστηση. Όλα αυτά οδηγούν στην καλλιέργεια µιας σχέσης αγάπης µε το βιβλίο. 
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Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ5 
09:00 - 10:20 

 

Ανθή Σαµαρτζίδου-Κατερίνα Σαραφίδου: 
«Ηµερολόγια παιχνιδιού» και µαγικό παραµύθι. ∆ηµιουργώντας, εµψυχώνοντας, και αξιολογώντας συλλογικές αφηγήσεις στo 
πλαίσιo µιας κοινότητας µάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα «ηµερολόγια παιχνιδιού» αποτελούν µια παιδαγωγική πρόταση βασισµένη στις κοινωνικοπολιτισµικές 

θεωρίες µάθησης. Στόχος µας στην παρούσα εργασία, είναι η δηµιουργία ενός ηµερολογίου της τάξης που 

περιλαµβάνει «αφηγήσεις» µιας συγκεκριµένης κοινότητας µάθησης που αναπτύσσει, αλλά και σέβεται τις 

ταυτότητες των δηµιουργών της και  ενεργοποιεί  τη  δηµιουργική και την κριτική σκέψη, µέσα από την 

υποστήριξη και  τη συµµετοχή τους στην κοινότητα µάθησης, αναλαµβάνοντας πραγµατικούς αλλά και 

φανταστικούς ρόλους. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα αφήγησης, οι συµµετέχοντες στο ταµπλό ενός 

επιδαπέδιου παιχνιδιού δηµιουργούν τη δική τους φανταστική ταυτότητα -ατοµικό επίπεδο- στο πλαίσιο 

όµως των λειτουργιών του Vladimir Propp, όπως αυτές προτείνονται για το µαγικό παραµύθι -κοινωνικό 

επίπεδο-. Οι συµµετέχοντες/ουσες επεκτείνουν και διαµορφώνουν από κοινού την αφήγηση -

διαπροσωπικό επίπεδο-. Το τελικό προϊόν είναι ένα ολοκληρωµένο σενάριο. Ακολουθεί ο σχολιασµός του 

σεναρίου, των ρόλων και των τρόπων µε τους οποίους το κάθε µέλος συµµετείχε και η αξιολόγηση  του 

βαθµού επίτευξης των  στόχων αναφορικά µε την ανάπτυξη της φαντασίας, της δηµιουργικότητας και της 

κριτικής σκέψης των µελών της οµάδας αλλά και του βαθµού της αλληλεπίδρασης των τριών επιπέδων 

(κοινωνικό, διαπροσωπικό, ατοµικό) που καθορίζουν τόσο τη δραστηριότητα αλλά και τους τρόπους µε 

τους οποίους οι συµµετέχοντες/ουσες µαθαίνουν.  
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Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ6 
10:40 - 12:00 

 

Κωνσταντίνα Λούκα -∆ηµήτριος Κυριόπουλος: 
Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913)  -  Εκπαιδευτικό σενάριο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το σενάριο αποτελεί πρόταση για διδασκαλία «Οι Βαλκανικοί πόλεµοι» του σχολικού βιβλίου της Ιστορί-
ας της Γ΄ Γυµνασίου ενότητα 29-30. Μέσα από µια πλούσια συλλογή ψηφιακού ιστορικού υλικού σε ένα 
συνοδευτικό DVD ROM (οργανωµένη θεµατική παρουσίαση διαδικτυακών ιστορικών πηγών για τους 
Βαλκανικούς πολέµους), οι µαθητές θα περιηγηθούν ψηφιακά στις ιστορικές- κοινωνικές συνθήκες που 
επικρατούσαν στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια τα χρόνια πριν την έναρξη των Βαλκανικών πολέµων 
(σύνδεση – συµπλήρωση και επέκταση µε βάση προηγούµενες γνώσεις). Καλούνται να ανατρέξουν σε ι-
στορικές πηγές, να επεξεργαστούν και να συνθέσουν πληροφορίες µε σκοπό να µπορέσουν να κατανοή-
σουν πραγµατικά το «γιατί» και το «πώς» µέσα αλλά και πίσω από τα ιστορικά γεγονότα και να βοηθη-
θούν µε τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης. Θα γνωρίσουν τα σηµαντικότερα γεγονότα που 
συνέβησαν στη διάρκειά τους, θα κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραµάτισαν οι πρωταγωνιστές τους και 
θα καταλήξουν σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τις ιδιαίτερες συνθήκες, τα αίτια που οδήγησαν την Ελλά-
δα στους δύο Βαλκανικούς Πολέµους (1912-1913) και τις πολυδιάστατες συνέπειες από την εµπλοκή της 
σε αυτούς. 

  

Όλγα Καραδάκη: 
∆ιδακτική προσέγγιση του φαινοµένου του αναλφαβητισµού µε την αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων και συµµετοχικών διδα-
κτικών πρακτικών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το σενάριο αυτό δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου 

και συγκεκριµένα για τη διδασκαλία του θέµατος του αναλφαβητισµού. Αξιοποιεί συµµετοχικές διδακτι-

κές πρακτικές, ενσωµατώνει τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού, 

προωθεί τη συµµετοχική, διερευνητική και ανακαλυπτική µάθηση και υιοθετεί την οµαδοσυνεργατική µέ-

θοδο. 
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Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ6 
10:40 - 12:00 

 

Μαρία Παπαχρήστου- Ελένη Κοκκίνου 
Η  χρήση των Padlet και Titan pad στο µάθηµα της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. ∆ύο πρακτικά παραδείγµατα.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αποτελεί βασικό στόχο της σύγχρονης διδασκαλίας. Βασικά οφέ-

λη της χρήσης των ΤΠΕ είναι ότι ο εκπαιδευτικός µεταδίδει µε τρόπο εποικοδοµητικό τη γνώση και ο µα-

θητής την αφοµοιώνει και την καταλαβαίνει, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και βελτιώνοντας την απόδο-

σή του στο µάθηµα. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η εφαρµογή κάποιων Web. 02 εργαλείων, όπως του 

padlet(εικονικός τοίχος)  και του Titan pad( δηµιουργική γραφή) στα φιλολογικά µαθήµατα και ειδικά στο 

µάθηµα της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκεκριµένα, οι µαθητές της Α΄ Λυκείου 

«κατασκεύασαν» ερωτήσεις Ιστορίας, οι οποίες αναρτήθηκαν σε εικονικό τοίχο και αποτέλεσαν φύλλο 

αξιολόγησης πάνω στο κεφάλαιο «Κλασική Εποχή» του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας. Σε µία δεύτε-

ρη δραστηριότητα οι µαθητές δηµιούργησαν µία ιστορία µε θέµα «µια φορά σε ένα σχολείο…» µε αφορµή 

το απόσπασµα του Γ. Θεοτοκά «Θέλω γράµµατα» στην ενότητα «τα φύλα στη λογοτεχνία» σε συνδυασµό 

µε την ενότητα «Παιδεία-εκπαίδευση» της έκφρασης-έκθεσης της Α΄ Λυκείου. Στην εργασία περιγράφο-

νται ο τρόπος σχεδίασης του µαθήµατος και η εφαρµογή τους στην τάξη.     

  

Αγγελική Μάρκογλου: 
Μια διαθεµατική προσέγγιση στη δίκη του Μαντίθεου: η καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής και τo παιχνίδι των ρόλων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στη συγκεκριµένη εργασία προτείνεται µια διαθεµατική προσέγγιση στη δίκη του Μαντίθεου. Μέσα από 

µια συνολική αποτίµηση του έργου του Λυσία υπέρ Μαντίθεου επιδιώκεται η καλλιέργεια της δηµιουργι-

κής γραφής των µαθητών, η ανάπτυξη της αφαιρετικής τους σκέψης και η ενίσχυση της φαντασίας και της 

πρωτοτυπίας τους. Οι µαθητές, εργαζόµενοι ανά οµάδες, καλούνται να αναζητήσουν νέα επιχειρήµατα και 

συλλογισµούς αναφορικά µε την αθωότητα ή µη του Μαντίθεου. Η µελέτη βασίζεται τόσο σε ενδοκειµενι-

κά στοιχεία (βάσει τεχνικών ερµηνευτικής προσέγγισης), όσο και σε εξωκειµενικά (π.χ. η ζωή στην Αρχαί-

α Ελλάδα, δικανικοί αγώνες, τρόποι πειθούς κτλ). Τελικός σκοπός είναι η δηµιουργία µιας νέας ιστορίας 

από τους ίδιους τους µαθητές βασισµένη σε νέα στοιχεία. Το διδακτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε τη δρα-

µατοποίηση του νέου «σεναρίου» και την τελική απόφαση των µαθητών για τον Μαντίθεο. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ7 
12:30 - 14:30 

 

Λουκάς Κασιάρας: 
Bullying και µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια βιωµατική προσέγγιση µε άξονα τη συναισθηµατική νοηµοσύνη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Πρόκειται για σχέδιο διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκε σε ένα τµήµα 24 µαθητών της Β΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου, εφέτος (σχολ. έτος 2014 -2015) στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το γνωστικό αντικεί-
µενο του σχεδίου άπτεται δύο θεµατικών κύκλων: Τα στερεότυπα – ρατσιστικές  αντιλήψεις και το ∆ιαδί-
κτυο. Η γενική ιδέα ήταν να γίνει ένας δηµιουργικός συσχετισµός ανάµεσα στα δύο θέµατα και πιο συγκε-
κριµένα να φανούν οι σύγχρονες διαστάσεις που προσλαµβάνει το bullying, καθώς επεκτείνεται διακλαδι-
ζόµενο ραγδαία µέσα από την τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα.  

 Κινητήριο έναυσµα υπήρξε ένα σχετικό δηµοσίευµα στον τοπικό Τύπο. Σκέφτηκα να δώσω αυτό το δηµο-
σίευµα στους µαθητές µου, προσπαθώντας να τους τοποθετήσω νοερά σε µια παρόµοια συνθήκη ως πρω-
ταγωνιστές, δευτεραγωνιστές ή παρατηρητές του εν λόγω περιστατικού. Έτσι, µέσα από τη βιωµατική θέ-
αση του γεγονότος, θα κινητοποιούσα τις εµπειρίες και την εσωτερική οπτική και κρίση τους, ενεργοποιώ-
ντας παράλληλα τη συναισθηµατική νοηµοσύνη τους, αποφεύγοντας να παραδώσω τη συγκεκριµένη διδα-
κτική ενότητα µέσω κάποιου τυποποιηµένου κειµένου ή διαγράµµατος. 

 Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτήθηκαν 2 διδακτικές ώρες.   

  

Αναστάσιος Αθανασιάδης: 
Η έννοια της διαδικτυακής ταυτότητας και του "διαφορετικού". Η περίπτωση των διαδικτυακών παιχνιδιών management. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

Σήµερα όλο και περισσότεροι µαθητές και όχι µόνο περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους µπροστά στην οθό-
νη ενός υπολογιστή προσπαθώντας να, προγραµµατίσουν , οργανώσουν, διευθύνουν, ελέγξουν τις λειτουρ-
γίες µιας εικονικής (virtual) επιχείρησης. Ο σκοπός βέβαια δεν αφορά την ουσιαστική επιχειρηµατική τους 
δραστηριοποίηση αλλά την ψυχαγωγία τους. Πολλές είναι λοιπόν οι εφαρµογές , οι οποίες είναι διαθέσιµες 
ακόµη και χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, η 
διείσδυση των οποίων στη νέα γενιά έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.  Στην πράξη οι εµπειρίες που αποκο-
µίζουν από την ενασχόλησή αυτή οι µικροί «επιχειρηµατίες»   απέχει πολύ από την πραγµατικότητα και θα 
ήταν ίσως σκόπιµο να εστιάσουµε στο  «διαφορετικό» που θα πρέπει να γίνει κατανοητό προκειµένου οι 
ρόλοι που αναλαµβάνουν οι µαθητές στα διαδραστικά αυτά παιχνίδια να είναι ουσιώδεις.  Όταν , ειδικότε-
ρα, οι ρόλοι αυτοί αποτελούν µέρος µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

 Εισηγήσεις 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ7 
12:30 - 14:30 

 

Άννα Μπαφίτη: 
Αξιοποιώντας τις αρχές τις διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής σε παρέµβαση για την αποτροπή του σχολικού εκφοβισµού 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το σχέδιο διδασκαλίας αφορά σε παρέµβαση για την πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβι-

σµού, µε εφαρµογή των αρχών της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, ώστε ο εκπαιδευτικός να ανταποκρι-

θεί στις γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες όλων των µαθητών/τριών της τάξης. 

Σχεδιάστηκε για παιδιά της Τετάρτης και της Πέµπτης Τάξης ∆ηµοτικού, προβλέπει τη διάθεση τεσσάρων 

διδακτικών ωρών και προτείνεται να εφαρµοσθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή των δράσεων για την 

Πανελλήνια Ηµέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού. Περιλαµβάνει την αξιοποίηση σύγχρο-

νων µεθοδολογικών προσεγγίσεων, όπως τα παιχνίδια ρόλων, η εννοιολογική χαρτογράφηση και η χρήση 

των νέων τεχνολογιών. Μέσω των δραστηριοτήτων, οι µαθητές και µαθήτριες αναµένεται να αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση, να διαµορφώσουν αρνητική στάση έναντι του εκφοβισµού, να βοηθηθούν να αντιµετωπί-

ζουν τον εκφοβισµό, είτε ως θύµατα είτε ως παρατηρητές, να κατανοήσουν ότι η οπτική του ατόµου ως 

προς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι σηµαντικός παράγοντας για την επίλυσή τους και να ενισχύ-

σουν τη σχέση µε τους συµµαθητές τους. 

  

Ελένη Ζούρου : 
∆ιδάσκοντας τον ναζισµό στην Ιστορία της Γ΄ Λυκείου - Μελέτη της γέννησης και του προπαγανδιστικού µηχανισµού του  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

Η παρούσα εργασία αποτελεί πρόταση διδακτικού σεναρίου στο µάθηµα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας 

της Γ΄ Λυκείου και αφορά τη διδασκαλία της έξαρσης του ναζισµού µετά την οικονοµική κρίση του 1929, 

συνδυαστικά µε την προβολή της κινηµατογραφικής ταινίας Το Κύµα. Το εν λόγω σενάριο, βασισµένο στο 

ιδεολογικό και γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών, όπως αυτό διαφάνηκε από τις απαντήσεις τους σε σχετι-

κό ερωτηµατολόγιο µετά την προβολή της ταινίας, αφορά την πρώτη από τις δύο διδακτικές ώρες που θα 

αφιερωθούν στη διδασκαλία του ναζισµού. Σκοπός είναι αφενός να αντιληφθούν οι µαθητές τις παραµέ-

τρους εµφάνισης του ναζιστικού κόµµατος και τους προπαγανδιστικούς παράγοντες εδραίωσής του και 

αφετέρου να µυηθούν σε οµαδοσυνεργατικές και διερευνητικές µεθόδους µάθησης, για την ανάπτυξη κρι-

τικής σκέψης. Η σχετική ύλη θα προσεγγιστεί πολυεπίπεδα µέσω προβολής κατάλληλων βίντεο και επε-

ξεργασίας φύλλου εργασίας διαµορφωµένου από τη διδάσκουσα, µε κειµενικές και εικονιστικές πηγές  
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Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015  Κυριακή 29/11/2015     
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:Γ7 
12:30 - 14:30 

 

Γιώργος Λεοντακιανάκος -Χρίστος Βράχας-Ευρύκλεια Κολέζα: 
Κατανοώντας τον Ρατσισµό στο Γυµνάσιο, µέσω της Προσέγγισης του Ολοκαυτώµατος των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονί-
κης στο πλαίσιο Προγράµµατος Αγωγής Υγείας  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

  

  

  

  

Το σχολικό έτος 2014 – 2015 στο χχχ πραγµατοποιήθηκε Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε τίτλο: «Όταν ο 

κόσµος σκοτείνιασε…1942 – 1945: η ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης». Η συγκεκριµένη εργασία 

παρουσιάζει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος, αναλύοντας τις δραστηριότητες που 

πραγµατοποιήθηκαν µε ιδιαίτερο τρόπο και καινοτόµα µέσα. Μέρος µαθητών από την Α΄ και Β΄ Γυµνασί-

ου αξιοποιώντας την «στρατοπεδική λογοτεχνία», τον κινηµατογράφο (ντοκιµαντέρ και ταινίες), τα µου-

σεία και τα µνηµεία, προσέγγισαν, µελέτησαν και προσπάθησαν να κατανοήσουν το ακραίο γεγονός του 

ολοκαυτώµατος. Σκοπός της εργασίας είναι οι µαθητές, µέσω του παραδείγµατος του ολοκαυτώµατος, να 

κατανοήσουν την έννοια του ρατσισµού και να δοµήσουν σωστές στάσεις και αξίες.  Στο τέλος του προ-

γράµµατος δόθηκαν ερωτηµατολόγια στους µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετείχαν για την αξιολόγη-

ση του. Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε θετικά από τους µαθητές και δηµιουργήθηκε η ελπίδα το φοβερό γε-

γονός του ολοκαυτώµατος να αποτελέσει εφαλτήριο να αναπτυχθούν υγιείς συµπεριφορές.     

11  

11ο ο  ∆ιεθνές Βιωµατικό Συνέδριο   Εφαρµοσµένης ∆ιδακτικής 

1st International Experiential Conference on Applied Teaching 



 49 

 



 50 

 


