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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
 

Ονοματεπώνυμο  Αρ. Σελίδων 

Αγγελόπουλος Ηρακλής  11 

Αθανασίου Ιωάννης  11 

Αλεξανδράτου Βαρβάρα  12, 164 

Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη  13 

Αλεξόπουλος Χ.  98 

Αλεξόπουλος Χρήστος  13 

Αλμπανάκη Ξανθή  14 

Αναγνωσταρά Ευανθία  15 

Αναγνώστου Στρατής  15 

Αναστασόπουλος Μαρίνος  16 

Αναστόπουλος Χρήστος  48 

Αντωνοπούλου‐Τρεχλή Ζωή  17 

Απτεσλής Νικόλαος  17 

Αραμπατζή Χριστίνα  18 

Αργύρη Βασιλική  18 

Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα  19 

Ασημακοπούλου Ευανθία  116 

Ασπραδάκη Μ.  181 

Βαγή‐Σπύρου Ευφροσύνη  170 

Βαϊρινού Κωνσταντία  19 

Βαληλή Μαρία  118 

Βαρβιτσιώτη Ανδριανή  20 

Βαρλάμη Ελένη  21 

Βαρσαμίδου Αγάθη  123 

Βασίλα Βασιλική  39 

Βασιλείου Ποτούλα‐Σπυριδούλα  22 

Βάσιου Αικατερίνη  22 

Βελαώρας Παναγιώτης  57, 86 

Βελεγράκη Άννα  23, 89 

Βελέτης Κωνσταντίνος  163 

Βελιτσός Δημήτριος  24 

Βέλκου Κυριακή  25 

Βέρδης Αθανάσιος  25 

Βερυκίου Ιωάννα  26 

Βλασσόπουλος Γεράσιμος  184 

Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα  26 

Βορβή Ιωάννα  27 

Βορύλλα Βαρβάρα  28 

Βοσκάκης Γρηγόρης  28 

Βότση Ελένη  29 

Βουλγαρίδου Όλγα  182 

Bουρδάκης Γεώργιος  130 

Βράκας Αντώνιος  29 

Βρυώνης Κωνσταντίνος  34, 37 



 

 

Γεραρής Ηλίας  30 

Γεωργούλα Μαρία  31 

Γεωργούλη Άλκηστις‐Κυριακή  31 

Γιαϊτζή Λεμονιά  32 

Γιανναρέλη Σταματία  171 

Γιαννίκας Αθανάσιος  32 

Γιαννικοπούλου Αγγελική  33 

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος  171 

Γκανάκας Ιωάννης  33 

Γκαντίδου Ευαγγελία  34 

Γκόνη Μάρθα  34 

Γκοτζαρίδης Χρήστος  35, 69 

Γκούγκουλη Δήμητρα  36 

Γκουτρουμανίδου Παγώνα  31, 36, 113 

Γκρίτζιος Βάιος  37 

Γούπος Θεόδωρος  34, 37 

Γώγουλος Γιώργος  38 

Γώτη Ευθυμία  39 

Δάβουλου Μαρία  39 

Δακοπούλου Νάσια  40 

Δανιηλίδου Ευγενία  27 

Δαρόπουλος  41 

Δελέγκος Νικόλαος  13, 116 

Δεληγιάννη Eυφροσύνη (Εριέττα)  42 

Δερέκα Μαρία  42 

Δημακόπουλος Δημήτριος  43 

Δημακοπούλου Αλεξάνδρα  43 

Δημητρίου Χρήστος  44 

Διγγελίδης Νικόλαος  178 

Δουζίνα Μαρίλη  45 

Δούκας Δημήτριος  19 

Ελευθεράκη Θεοδώρα  119 

Ελευθερίου Εύη  45 

Ευσταθίου Μηνάς  46 

Εφόπουλος Βασίλειος  47 

Ζαγκότας Βασίλειος  48 

Ζεργιώτης Ανδρέας  48 

Ζήση Αντιγόνη  127 

Ζησιμόπουλος Γεώργιος  171 

Ζουγανέλη Άννα  49 

Ζυγούρη Έλενα  50 

Ζωγόπουλος Ευστάθιος  52, 53 

Ημέλλου Όλγα  52 

Θεοφανέλλης Τιμολέων  53 

Ίκκου Χρυσάνθη  53 

Καβαλλάρη Ισμήνη  54 

Καγιόγλου Φωτεινή  55 

Καζταρίδου Αλίκη  50 



 

 

Κακαβάς Κωνσταντίνος  56 

Κακαβάς Παναγιώτης  56 

Καλέμης Κωνσταντίνος  57, 86 

Καλογεράκης Ευτύχιος  57 

Καλογεροπούλου Π.  181 

Καλογρίδη Σοφία  58 

Καλογρίδου Μαργαρίτα  58 

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα)  59 

Καλούδης Θεοφάνης  60 

Καλτσίδης Χρήστος  69 

Κανταρτζή Ευαγγελία  31 

Κάντζου Νίκη  61 

Καπετανίδου Μαρία  61 

Καπνιά Γραμματή  62 

Καραγιάννης Ιωάννης  123 

Kαραγιάννης Παναγιώτης  11 

Καραλή Βασιλική  63 

Καράμηνας Ιγνάτιος  64 

Καρατζάς Ανδρέας  64 

Καρατζογλίδης Χρήστος  123 

Καραχάλιου Μαρία  13 

Καρβελά Ευφροσύνη  26 

Κασιμάτη Κατερίνα  159 

Κατσαρός Ιωάννης  65 

Κατσιγιάννη Αφροδίτη  65 

Κατσιγιάννη Βικτωρία  65 

Κατσιμάρδος Βασίλειος  66 

Κατσίρας Λεωνίδας  66 

Κατσιφή‐Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα  49 

Κατσούγκρη Αναστασία  67 

Καυκά Δήμητρα  40 

Καψάσκη Αγγελική  68 

Κεδράκα Κατερίνα  69 

Κεφάλας Μιχαήλ  69 

Κιοκπάσογλου Καλλιόπη  70 

Κιουλάνης Σπύρος  127 

Κλημεντιώτη Δήμητρα  71 

Κλουβάτος Κωνσταντίνος  72 

Κλωνάρη Κατερίνα  161 

Κοκκινέλη Κυριακή  72 

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα  73 

Κολυμπάρη Τάνια  74 

Κονταξής Αθανάσιος  74 

Κοντοσώρου Αναστασία  163 

Κορέτση Ελένη  75 

Κοσμετάτου Ελένη  12, 75 

Κόσυβας Γιώργος  76 

Κοτρώτσιου Ευανθία  76 



 

 

Κοτσιφάκος Δημήτριος  77 

Κουγιουμτζής Α. Γεώργιος  78 

Κουγιουμτζής Γεώργιος  26, 175 

Κουμέντος Γιάννης  78 

Κουμπιάς Εμμανουήλ  79, 84 

Κουντουρά Νικολίνα  80 

Κουράκη Χρύσα  28, 80 

Κουρκουρίδης Δημήτρης  149 

Κουτή Μαρία  140, 170 

Κουτουξιάδου Αικατερίνη  81 

Κούτρας Στέφανος  82 

Κουτσιμπέλη Όλγα  82 

Κουφού Aνδρεάννα  11 

Κοφίδου Αγγελική  83 

Κοψιδά‐Βρεττού Παρασκευή  83 

Κρέμου Ευτέρπη  84 

Κρεμπς Παρασκευή  85 

Κρόκου Ζωή  85 

Κωσταρέλου Άννα  57, 86 

Κωτούλα Ευθυμία  184 

Κωτούλας Βασίλειος  87 

Kωτσίδης Κωνσταντίνος  146 

Λάβδας Διονύσιος  87 

Λαγός Ηλίας  137 

Λαδοπούλου Ελένη  88 

Λαζαρίδης Ιωάννης  88 

Λαπούσης Γεώργιος  89 

Λαπούσης Ξ. Γιώργος  23 

Λασκαρίδου Χρυσάνθη  90 

Λιάνδη Πελαγία  90 

Λιάπη Δήμητρα  64 

Λιάτσου Λαμπρινή  91 

Λουκά Δήμητρα  92 

Λυκιαρδοπούλου‐Κοντάρα Σταυρούλα  93 

Λυμπεροπούλου Ελένη  19 

Μακρή Δήμητρα  93 

Μακρή Διονυσία  94 

Μαλαμίτσα Αικατερίνη  94 

Μαλίτσα Μαρία  95 

Μαναριώτης Χρήστος  96 

Μανδρίκας Αχιλλέας  97 

Μάνεσης Νικόλαος  56, 98 

Μανιάκας Θοδωρής  99 

Μανιάτη Έλενα  40 

Μανικάρου Μεταξούλα  99 

Μανουσαρίδης Ζαχαρίας  100 

Μανούσου Ευαγγελία  101 

Μαντζαρίδου Αρχοντία  101 



 

 

Μανωλάκος Προκόπης  102 

Μαρίν Μαίρη  103 

Μαρκαντωνάκης Στέλιος  174 

Μαρκέα Γεωργία  104 

Μαρούδας Ηλίας  131 

Μαρτίδου Ραχήλ  39 

Μαρτίνου Σωτηρία  104 

Μαστρογιάννης Αλέξιος  105 

Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος  49 

Mαυρόπουλος Aβραάμ  105 

Μερκούρη Αναστασία  57, 86 

Μέτσκα Παρασκευή  158 

Μήλιου Ιωάννα  106, 115 

Μητροπούλου Ελένη  106 

Μιντζιρίκη Αγάθη  36 

Μισσού Δήμητρα  36 

Μίτιλης Αχιλλέας  107 

Μίχης Αναστάσιος  107 

Μπαμπαλώνα Ελένη  108 

Μπαντούνας Άγγελος  158 

Μπαραλός Γεώργιος  182 

Μπαρής Θεόδωρος  109 

Μπατσίλας Κωνσταντίνος  109 

Μπεαζίδου Ελευθερία  110 

Μπελέση Δέσποινα  111 

Μπέλσης Κωνσταντίνος  144 

Μπενετάτου Ελένη  111 

Μπενιάτα Ελένη  44 

Μπερντετσίογλου Αναστασία  16 

Μπιζίμη Σταυρούλα  52 

Μπίλια Αγγελική  112, 137 

Μπόκολα Γεωργία  112 

Μπόρτα Βασιλική  113 

Μποτσάκης Κ. Δημήτρης  113 

Μπουλιέρης Θωμάς  109 

Μπούμπας Δημήτρης  114 

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος  106, 115 

Μπούρας Αντώνιος  163 

Μπούρμπου Αναστασία  116 

Μπούσιος Κωνταντίνος  116 

Μυλωνάς Δημήτρης  117 

Ναθαναήλ Αθηνά  100 

Νάκος Κωνσταντίνος  117 

Νάστου Αικατερίνη  118 

Νιάρη Μαρία  101 

Νίκα Βαρβάρα  119 

Νικολακοπούλου Αικατερίνη  118 

Νικολακοπούλου Ελένη  119 



 

 

Νικολουδάκης Εμμανουήλ  120 

Νικολούδη Τριανταφυλλιά  120 

Ντούλια Αθηνά  121 

Ξάνθη Χαρίκλεια  121 

Ξανθίδου Πηνελόπη  25 

Οικονομίδης Αγάπιος  122 

Οικονόμου Αθανάσιος  123 

Ορφανός Στέλιος  123 

Ορφανός Χάρις  124 

Παγώνη Αναστασία  169 

Παγώνη Γεωργία  124 

Παλάζη Χρυσάνθη  125 

Πάλλα Μαρίνα  32 

Παμουκτσόγλου Αναστασία  126 

Παναγάκος Ιωάννης  126 

Παναγιωτίδου Αναστασία  127 

Παναγιώτου Άννα  127 

Παναγιώτου Ευάγγελος  128 

Παπαγεωργίου Γεώργιος  128, 148 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος  96, 129 

Παπαδάκης Σπύρος  130 

Παπαδημητροπούλου Παναγούλα  109 

Παπαδόπουλος Γιάννης  131 

Παπαδόπουλος Νικόλαος  131 

Παπαδόπουλος Σίμος  131 

Παπαδοπούλου Γεωργία  132 

Παπαδοπούλου Μαρία  132, 154 

Παπαδοπούλου Τερψιχόρη  169 

Παπαευσταθίου‐Τσάγκα Μαρούλα  133 

Παπαζήση Ελένη  134 

Παπαζήση Χριστίνα  120 

Παπαλεξίου Κερασένια  134 

Παπαμιχαήλ Μαρία  135 

Παπαχρήστος Κώστας  136 

Παπούλιας Μηνάς  137 

Παπουτσάκη Καλλιόπη  141 

Παρασκευόπουλος Μαρίνος  112, 137 

Παρασκευοπούλου Πηνελόπη  112, 137 

Παραστατίδου Δέσποινα  138 

Πάσχος Αργύρης  43 

Πάσχου Αγγελική  139 

Πατάπη Παντελία  140 

Πατσάλης Χρίστος  141 

Παυλικάκης Γεώργιος  120 

Παυλοπούλου Ασπασία  183 

Περδικάρη Σοφία  141 

Πέτσιου Ελισάβετ  23, 89 

Πέτσιου Χαρίκλεια  92 



 

 

Πίλουρης Παναγιώτης  142 

Πλάτσκου Στέλλα  143 

Ποζουκίδης Νικόλαος  34 

Πολυμενοπούλου Αικατερίνη  143 

Πρασσάς Βασίλης  144 

Πρεβεζάνου Βαρβάρα  33 

Πρίντεζη‐Καμπέλη Ελπίδα  145 

Ραμουτσάκη Ιωάννα  121, 146 

Ρέντζη Αργυρώ  146 

Ρήγα Ουρανία  185 

Ρήγας Κωνσταντίνος  147, 185 

Ρογδάκη Αγαθή  111, 147, 157 

Ρούμκου Ελένη  148 

Ρούση Μαρία  128, 148 

Σαββανή Παναγιώτα  26 

Σαλαγιάννη Μαρία  80 

Σαμοΐλη Μαρία  13 

Σαουλίδου Χαρά  149 

Σαραντοπούλου Στυλιανή  149 

Σάρρας Σπυρίδων  150 

Σαρρή Ζαμπέτα  134 

Σαφαρίκα Κατερίνα  13 

Σδρόλιας Κωνσταντίνος  94, 151 

Σελίδου Ιωάννα  65 

Σέργη Γιάννα  152 

Σιγανού Άννα  152 

Σιμιτζή‐Δέλλα Ελευθερία  153 

Σινιγάλιας Παύλος Ιωάννης  153 

Σμυρνή Σοφία  71, 154 

Σπαθής Απόστολος  155 

Σπανάκη Ε.  181 

Σπανάκη Ειρήνη  155 

Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνα  156 

Σταματοπούλου Μαρία  157 

Σταυριανουδάκη Αλεξάνδρα  30 

Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος  157 

Σταυροπούλου Ελένη  158 

Σταύρου Ιωάννα  158 

Στεφανή Χριστίνα  120 

Στεφανίδης Βασίλειος  100 

Στεφανοπούλου Όλγα  36 

Στέφου Λουκία  159 

Στράντζαλης Πολύβιος  180 

Σωτηρακόπουλος Γεώργιος  48 

Ταγκαλάκη Αικατερίνη  159 

Ταμβάκης Παναγιώτης  160 

Τζουρά Μαρία  161 

Τηλαβερίδης Δημήτριος  161 



 

 

Τραυλού Θάλεια  162 

Τριαντάφυλλος Γιώργος  76 

Τριανταφύλλου Ευπραξία  163 

Τρίγκα Ελένη  164 

Τσαβαλά Ειρήνη  164 

Τσάγκας Ιωάννης  66 

Τσατσούλη Αγγελική  72 

Τσέκου Αικατερίνη  25, 165 

Τσιαντής Κωνσταντίνος  166 

Τσιαπλές Νικόλαος  171 

Τσιάτσιος Γεώργιος  123 

Τσιβάς Αρμόδιος  166 

Τσίγκρη Χρυσούλα  167 

Τσίνας Ευάγγελος  137 

Τσιόπα Κυρατσώ  168 

Τσιόπας Ιωάννης  168 

Τσιπούρας Στυλιανός  124, 138, 169 

Τσιρτσής Γιώργος  161 

Τσόγλης Κωνσταντίνος  23 

Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά  123 

Τσούση Ελένη–Ξένη  170 

Τυριακίδου Πολυνίκη  171 

Υφαντή Μοσχάνθη  170 

Φανιόπουλος Χριστόδουλος  90 

Φελούκα Βασιλική  171 

Φερεσίδη Καλλιόπη  172 

Φλεβάρης Μάριος‐Μιχαήλ  141 

Φραγκίδου Αθανασία  100 

Φράγκου Ευφροσύνη  173 

Φραντζή Πηνελόπη  179 

Φώτη Παρασκευή  164, 173 

Φωτιάδου Θηρεσία  174 

Φωτοπούλου Ιωάννα  147 

Χαλιούλια Ελένη  175 

Χαλιούλια Σταματία  175 

Χαμακιώτη Αγγελική  26 

Χασεκίδου‐Μάρκου Θεοδώρα  175 

Χατζή Μαρία  176 

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη Μέλισσα Ίρις  177 

Χατζηκωσταντής Χρίστος  74 

Χατζημίχου‐Καλούση Κωνσταντίνα  76 
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Χριστάκης Ιωάννης  179 
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Εντάσσοντας το κόμικς στη διδακτική διαδικασία. Η συνδρομή των ΤΠΕ 

 

Αγγελόπουλος Ηρακλής, Σχολικός Σύμβουλος, 5ης Περιφέρειας Αχαΐας 

Kαραγιάννης Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος, 6ης Περιφέρειας Αχαΐας 

Κουφού Aνδρεάννα, Δρ., Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Αχαΐας 

 

Περίληψη 

Τα  κόμικς,  βασισμένα  στη  θεωρία  διπλής  κωδικοποίησης  του  Paivio,  αποτελούν  ένα 

καινοτόμο  διδακτικό  και  γνωστικό  εργαλείο  με  πολλές  δυνατότητες  καθώς  επιτυγχά‐

νουν τη διασύνδεση κειμένου  (λεκτικών πληροφοριών)  και εικόνας  (μη λεκτικών πλη‐

ροφοριών).  Πρόκειται  για  ένα  δυναμικό  μέσο  στα  χέρια  του  κάθε  εκπαιδευτικού,  σε 

όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης μιας και καθιστά το γνωστικό αντικείμενο πιο οικείο 

στον αναγνώστη  (Tatalovic, 2009).  Παράλληλα  κατά  τους  Βασιλικοπούλου  και  Ρετάλη 

(2008) τα κόμικς αποτελούν μία γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή, η οποία προκαλεί τις 

αισθήσεις και μετατρέπει το αφηρημένο σε συγκεκριμένο εξάπτοντας τη φαντασία των 

παιδιών και των νέων. 

Τα ψηφιακά κόμικς συνιστούν ένα πολυμεσικό περιβάλλον που συνδυάζει κείμενο, 

εικόνα, ήχο, βίντεο και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Μπορούν να χρησιμοποιη‐

θούν για διδασκαλία, αυτό‐αξιολόγηση, καθώς και για να υποστηρίξουν την κατανόηση 

δύσκολων επιστημονικών εννοιών και  ιδεών  (Keogh & Naylor, 1999; Morrison, Bryan & 

Chilcoat, 2002; Yang, 2003). Επίσης η παιδαγωγική τους αξιοποίηση δίνει τη δυνατότητα 

παροχής κινήτρων σε απρόθυμους μαθητές (Keogh & Naylor, 1999; Yang, 2003). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του κόμικς και  ειδικότερα  του 

ψηφιακού, ως διδακτικού μέσου τόσο για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 

του  Αναλυτικού  Προγράμματος  Σπουδών  όσο  και  για  την  υλοποίηση  πολιτιστικών 

προγραμμάτων. 

 

 

Το  εκπαιδευτικό  συγκείμενο  και  η  ηγεσία  ως  αλληλεπιδρώντες  παράγοντες  της 

σχολικής αποτελεσματικότητας 

 

Αθανασίου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Magister Artium «Εκπαιδευτική Ηγεσία και 

Πολιτική» 

 

Περίληψη 

Διεθνείς  έρευνες  και  μελέτες  έχουν  καταδείξει  ότι  η  σχολική  ηγεσία  διαδραματίζει 

ρόλο‐κλειδί στη σχολική αποτελεσματικότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
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καταδείξει  μέσα από συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αν  και  κατά πόσο  το  εκπαι‐

δευτικό συγκείμενο επηρεάζει και επηρεάζεται από τα στυλ που συνδυαστικά υιοθε‐

τεί  κάθε φορά  ο  εκπαιδευτικός  ηγέτης  μέσα  στα  πλαίσια  της  συναλλακτικής,  μετα‐

σχηματιστικής  και  ηθικής ηγεσίας.  Τα βασικά  ευρήματα  και  συμπεράσματα  της  πα‐

ρούσας μελέτης αφορούν στους παράγοντες που διαμορφώνουν θετικό σχολικό κλί‐

μα με  έμφαση  κυρίως:  α)  στο  επίπεδο συνεργασίας  του εκπαιδευτικού ηγέτη με ό‐

λους τους εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενους φορείς για τη λήψη συλλογικών‐

δεσμευτικών αποφάσεων,  β)  στο βαθμό  της  επαγγελματικής ανάπτυξης,  επιμόρφω‐

σης, ικανοποίησης και αφοσίωσης των εκπαιδευτικών στους στόχους του οργανισμού, 

γ) στην ποιότητα και στο είδος επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής) που αναπτύσσει 

μαζί τους ο ηγέτης και δ) στον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος διαχειρίζεται τις εν‐

δοσχολικές συγκρούσεις προς όφελος του οργανισμού. 

 

 

Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση: από τους πολίτες των εθνών‐κρατών στους κο‐

σμοπολίτες 

 

Αλεξανδράτου Βαρβάρα, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

Κοσμετάτου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΑ 

 

Περίληψη 

Η παρούσα  εργασία αποσκοπεί  στο  να δώσει  το πλαίσιο σύγκλισης  της παγκοσμιο‐

ποίησης με την εκπαιδευτική πολιτική σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά, ορίζεται 

η  παγκοσμιοποίηση  και  τοποθετείται  σε  ένα  χρονικό  πλαίσιο  εξέλιξης  και  επιρροής 

στον κόσμο. Παρουσιάζεται η προοπτική μιας παγκόσμιας κοινωνίας που προσπαθεί 

να απαντήσει στα αναδυόμενα σύγχρονα προβλήματα και βρίσκεται υπό διαμόρφω‐

ση.  Στη συνέχεια αναλύονται οι διαφορετικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης και 

οι τρόποι σύνδεσης μεταξύ τους. 

Η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει  την εκπαιδευτική πολιτική σε  τοπικό και διεθνές 

επίπεδο,  καθώς  καλείται  να ανταποκριθεί  στα  νέα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Οι 

νέες δεξιότητες θα καλλιεργηθούν μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που παράλ‐

ληλα με τη γενική παιδεία θα παρέχει εξοικείωση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας 

και τη συνεχόμενη κατάρτιση και εξειδίκευση. Το κράτος συνεχίζει να ελέγχει τις εκ‐

παιδευτικές αυτές διαδικασίες αλλά υπερκαθορίζεται  σε  ένα παγκόσμιο  επίπεδο. Η 

ομαλή προσαρμογή σε αυτό περνάει μέσα από την έννοια του κοσμοπολιτισμού όπου 

η  ενεργός συμμετοχή,  η αποδοχή  του διαφορετικού,  ο σεβασμός  της  τοπικής  κουλ‐

τούρας και η απουσία βίας είναι σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημο‐

κρατία. 
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Η  συνεργασία  του  Σχολικού  Συμβούλου  και  του  Συμβουλευτικού  Σταθμού  Νέων 

στην προαγωγή του θετικού κλίματος μέσω της ενσυναίσθησης στο σχολείο: η πε‐

ρίπτωση της Κέρκυρας 

 

Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας 

Σαμοΐλη Μαρία, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Κέρκυρας 

 

Περίληψη 

Το σχολείο προσφέρει μάθηση και προάγει την κοινωνικοποίηση και επικοινωνία με‐

ταξύ καθηγητών, μαθητών και γονέων. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται επιδρούν στη 

διαμόρφωση  του  κλίματος  της  εκπαιδευτικής  μονάδας.  Η  εργασία  αυτή  αποσκοπεί 

στο  να  προβάλλει  δράσεις  στο  σχολικό  περιβάλλον από  τη  συνεργασία  κυρίως  των 

θεσμών του Σχολικού Συμβούλου και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων. Επίσης θα 

αναλυθεί η έννοια του κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, η έννοια της ενσυναίσθησης 

και η συμβολή της στην εδραίωση του θετικού κλίματος, θα γίνει αναφορά στoυς ρό‐

λους του Σχολικού Συμβούλου και του Σ.Σ.Ν. και θα παρουσιαστεί αναλυτικά μια κοι‐

νή τους δράση με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της και τον θετικό αντίκτυπο 

στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα.  

Λέξεις κλειδιά: δράσεις, σχολική κοινότητα, σχέσεις, θετικό κλίμα, ενσυναίσθηση 

 

 

Σχολικά  ατυχήματα:  μία  στατιστική  έρευνα  των  μαθητών  της  Στ’  τάξης  του  19ου 

Δημοτικού Σχολείου Πατρών 

 

Αλεξόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΠΤΝ Παν/ίου Δυ‐

τικής Μακεδονίας 

Σαφαρίκα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μ.Δ.Ε. 

Καραχάλιου Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μ.Δ.Ε. 

Δελέγκος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Περίληψη 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο στο‐

χεύουν στον μαθηματικό  εγγραμματισμό,  στην  ικανότητα δηλαδή  του μαθητή να ε‐

φαρμόζει τις μαθηματικές του γνώσεις σε διαδικασίες και προβλήματα της καθημερι‐

νής ζωής. Η εργασία μας αφορά στη διδασκαλία της τέταρτης ενότητας από το βιβλίο 

μαθηματικών της Στ’ Δημοτικού, η οποία σχετίζεται με τη συλλογή και την επεξεργα‐

σία δεδομένων. Μέσα από αυτή οι μαθητές λαμβάνοντας ρόλο ερευνητή, διάλεξαν το 

θέμα των σχολικών ατυχημάτων και ακολουθώντας τα στάδια μιας στατιστικής έρευ‐
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νας,  προσπάθησαν  να  εντοπίσουν  τα  αίτια,  το  χώρο  και  το  χρόνο  πρόκλησής  τους, 

προκειμένου να προβούν σε συμπεράσματα και  να διατυπώσουν προτάσεις για  την 

αποφυγή τους. 

 

 

Διαπολιτισμικότητα και πολιτισμικός εγκλιματισμός: Όψεις και προοπτικές της θρη‐

σκευτικής εκπαίδευσης 

 

Αλμπανάκη  Ξανθή,  Πειραματικό  Λύκειο  Παν/μίου  Μακεδονίας,  Εκπ/κός,  Υπ.  Διδά‐

κτωρ Α.Π.Θ. 

 

Περίληψη 

Οι  όροι  «διαπολιτισμικότητα»  και  «πολιτισμικός  εγκλιματισμός»  είναι  έννοιες  που 

διατρέχουν το μάθημα των Θρησκευτικών και αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία. 

Στα πλαίσια ανάπτυξης της πολιτισμικής συνείδησης και ιστορικής γνώσης των μαθη‐

τών η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να συνδυάζει ένα πλήθος παιδαγωγικών και διδα‐

κτικών δραστηριοτήτων, που θα προσδίδουν ένα περισσότερο λειτουργικό ρόλο στο 

σχολείο‐μονάδα και να δίνεται έτσι στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν και να 

συνυπάρξουν.  

Η  ελεύθερη  επιλογή  και  βούλησή,  που  έχει  ο  άνθρωπος  τον  καθιστά  ελεύθερο 

και η θρησκευτική εκπαίδευση οφείλει  και μπορεί  να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία 

μέσα από ποικίλες δράσεις, οι οποίες προβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου και 

το σεβασμό του άλλου. Η θρησκεία είναι ένα κοινωνικό μέγεθος που συνδέεται με το 

πολιτισμικό  περιβάλλον  και  ταυτόχρονα  το  επηρεάζει  και  το  αναδεικνύει.  Η  πολιτι‐

σμική κληρονομιά μας περιλαμβάνει τη γλώσσα, τις τέχνες, τα μνημεία, τα έθιμα και 

τη θρησκευτική παράδοση, τους θεσμούς, τις αξίες κοινωνικής ζωής, τις πολιτιστικές 

απόψεις,  τα θρησκευτικά πιστεύω μιας κοινωνικής ομάδας. Η γνώση του πολιτισμι‐

κού κεφαλαίου όλων των μαθητών, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομα‐

λότερη ένταξη τους στο σχολείο και την αρμονική συμβίωση μεταξύ τους. 

Ο παραδοσιακός γραμματισμός των βιβλίων δεν είναι πλέον ο μόνος απαραίτη‐

τος εξοπλισμός των μαθητών και είναι ανάγκη να διευρυνθεί η μαθησιακή διαδικασία 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και στις προκλήσεις της εποχής. Στο πλαίσιο της ανά‐

πτυξης της διαπολιτισμικότητας και του πολιτισμικού εγκλιματισμού των μαθητών η 

θρησκευτική  εκπαίδευση ενθαρρύνει  και συμβάλλει στην  καλλιέργεια  των κατάλλη‐

λων προϋποθέσεων στο σύγχρονο σχολείο υιοθετώντας τη σφαιρική προσέγγιση εν‐

νοιών και την αξιοποίηση πρότερων βιωμάτων και εμπειριών. 
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Η ένταξη του πολιτισμικού στοιχείου στην εκπαιδευτική διαδικασία: Ηχητικά παρα‐

δείγματα από το Β. Αιγαίο 

 

Αναγνωσταρά Ευανθία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16 Β. Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η ένταξη και αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμικού στοιχείου στην εκπαιδευτική δια‐

δικασία  μέσα από  την  επιλογή  παραδοσιακών  τραγουδιών,  ως  μελέτη  περίπτωσης, 

από την περιοχή του Β. Αιγαίου και ειδικότερα της Λέσβου. Μια εναλλακτική πρότα‐

ση,  που συνδέεται  όχι  μόνο με  τους  γενικούς  και  ειδικούς διδακτικούς στόχους  της 

Μουσικής Αγωγής στο Ελληνικό σχολείο αλλά δίνει αφορμές για διαθεματικές συνδέ‐

σεις με τα υπόλοιπα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, βιωματικές δράσεις και πο‐

λιτιστικά  προγράμματα.  Αναφέρονται  τα  πολλαπλά  πλεονεκτήματα  και  οφέλη,  που 

προκύπτουν  και  περιγράφονται  πρακτικές,  με  έμφαση  στην  πρωτοσχολική  ηλικία. 

Προτείνονται  ενδεικτικά  παραδείγματα,  τόσο  δισκογραφημένα  όσο  και  ανέκδοτα, 

προερχόμενα από προσωπικές καταγραφές. 

 

 

Το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί 

από την εφαρμογή του στη Λέσβο και προτάσεις για την αποδοτικότερη υλοποίησή του 

 

Αναγνώστου Στρατής, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ02 Λέσβου‐Λήμνου 

 

Περίληψη 

Η εργασία αρχικά διερευνά τα προβλήματα, που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία της 

Τοπικής Ιστορίας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου από τη δεκα‐

ετία του 1990 μέχρι το σχολικό έτος 2014‐2015, όταν το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας 

διδασκόταν σε 10 διδακτικές ώρες με τη μέθοδο της ερευνητικής/συνθετικής εργασί‐

ας, ενταγμένο στο μάθημα της Γενικής Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Κατά τη συγκεκρι‐

μένη  χρονική  περίοδο  το  μάθημα  ελάχιστα  διδάχτηκε  στα  σχολεία  της  Λέσβου  για 

λόγους που εστιάζονται κυρίως στην απροθυμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν Το‐

πική Ιστορία, εξαιτίας της υπερβολικής κατά την άποψή τους ύλης της Ιστορίας Γ΄ Γυ‐

μνασίου, της ελλιπούς επιμόρφωσης και της έλλειψης εξειδικευμένης για κάθε τόπο 

βιβλιογραφίας.  

Κατά το σχολικό έτος 2015‐2016 για πρώτη φορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ 

Γυμνασίου εντάχθηκε το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας ως ένα από τα τρία πεδία των 

Βιωματικών  Δράσεων.  Παρά  τα  όποια  προβλήματα  που  παρατηρήθηκαν  κατά  την 

υλοποίηση  του  μαθήματος  για  πρώτη  φορά,  η  Τοπική  Ιστορία  επιλέχτηκε  από  ένα 
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σχετικά μεγάλο ποσοστό συναδέλφων, οι περισσότεροι των οποίων δεν ήταν φιλόλο‐

γοι,  λόγω των αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, που αφο‐

ρούσαν στην ανάθεση των μαθημάτων στους κλάδους των εκπαιδευτικών της Δευτε‐

ροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια προτείνονται συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις προς το Ι.Ε.Π. και 

το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εξομαλυνθούν τα προβλήματα που παρατη‐

ρούνται στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέτοια 

είναι: Η αναγωγή σε τοπικό επίπεδο της διδασκαλίας συγκεκριμένων κεφαλαίων της 

Γενικής  Ιστορίας με επιλογή του εκπαιδευτικού, καθώς και η συγγραφή εξειδικευμέ‐

νων σχολικών εγχειριδίων Τοπικής Ιστορίας για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

Τέλος,  προτείνεται  εμπλουτισμένο σχέδιο υλοποίησης  εξειδικευμένης  ερευνητι‐

κής/συνθετικής εργασίας στην Τοπική  Ιστορία, αντλημένο από το βιβλίο μου Τοπική 

Ιστορία.  Αναφορές  στη Νεότερη  και  Σύγχρονη  Ιστορία  της  Λέσβου  (2011),  το  οποίο 

μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, που 

θα  αναλάβουν  τη  διδασκαλία  του  συγκεκριμένου  μαθήματος  στη  Γ΄  Γυμνασίου  ως 

πεδίο των Βιωματικών Δράσεων. 

 

 

Σχολική Κουλτούρα 

 

Αναστασόπουλος Μαρίνος, Σχολικός Σύμβουλος 

Μπερντετσίογλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η επίδραση της σχολικής κουλτούρας στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης για πολλούς ερευνητές στο εξωτερικό, ενώ 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον αναπτύχθηκε γύρω από τη λειτουργία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η 

σχολική  μονάδα  να  αναπτύξει  εκείνες  τις  θετικές  δράσεις  που  θα  την  οδηγήσουν  να 

αναβαθμίσει  το περιεχόμενο  της παρεχόμενης  εκπαίδευσης στους μαθητές,  αλλά  και 

στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών για τους διδάσκοντες. Επίσης, διερευνάται 

με ποιο τρόπο διαμορφώνονται οι στάσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσα στους 

κόλπους  της  σχολικής  μονάδας  και  πως  αυτά  διοχετεύονται ως  επιτυχημένα  στα  νέα 

μέλη που εισέρχονται στο σχολείο ως κάτι αποδεκτό και ορθό. Η κουλτούρα έχει το ρό‐

λο να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα του σχολείου και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λει‐

τουργούν τα μέλη του, τόσο τα παλιά, όσο και τα νέα. Το σύγχρονο σχολείο, που είναι 

ανοικτό και επιδέχεται συνεχώς επιρροές, για να είναι λειτουργικό θέτει τα πρότυπα, τις 

αξίες, τις άγραφες και ανεπίσημες προσδοκίες, όπως αυτές καθορίζονται από τις δομές 
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και τις διαδικασίες του οργανισμού. Αποκτά την ταυτότητά του και δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς στα μέλη του. Καλλιεργεί τη συνοχή και ενδυναμώνει τη σταθερότητα του ορ‐

γανισμού. Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί η έννοια της σχολικής κουλτούρας, οι 

αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στη σχολική μονάδα, ο ρόλος του διευθυντή, των εκ‐

παιδευτικών και των μαθητών στη διαμόρφωσή της, καθώς και στα θετικά αποτελέσμα‐

τα που μπορεί να παράξει. Θα παρουσιαστούν στοιχεία αναφορικά με την κουλτούρα 

της σχολικής αποτελεσματικότητας, την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων, την υιοθέτηση 

καλών πρακτικών, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, το ρόλο των γονέων στην αποτελε‐

σματικότερη μορφή του σχολείου. Ο ρόλος του Διευθυντή είναι ρυθμιστικός και καθο‐

ριστικός για την κουλτούρα της σχολικής μονάδας και απαιτείται να διαθέτει δεξιότητες 

και ικανότητες ηγετικές. 

 

 

Φιλοσοφία και Πολιτειότητα 

 

Αντωνοπούλου‐Τρεχλή  Ζωή,  Διδάκτωρ Φιλοσοφίας,  Σχολική  Σύμβουλος  Φιλολόγων 

Ν. Αχαΐας 

 

Περίληψη 

Σε αυτήν την εισήγηση επιχειρηματολογούμε για το γεγονός ότι η ανάπτυξη της φιλο‐

σοφικής και, κατά συνέπεια, της κριτικής σκέψης των μαθητών μπορεί να βελτιώσει 

την κοινωνική και πολιτική τους συνείδηση και πρακτική. Το μάθημα της φιλοσοφίας, 

όχι μόνο μέσω του περιεχομένου της διδασκόμενης ύλης, αλλά και με τον χαρακτήρα 

της ανοιχτής και ελεύθερης σκέψης, έρευνας και συζήτησης σε μια τάξη που λειτουρ‐

γεί ως κοινότητα έρευνας καλλιεργεί την ικανότητα για τη λήψη υπεύθυνων αποφά‐

σεων  επί  διαφόρων  κοινωνικών  και  πολιτικών  ζητημάτων,  ενδυναμώνει  τις  σχέσεις 

μεταξύ των γενεών και ενισχύσει την ελευθερία των νέων να σκέφτονται ορθολογικά 

και αυτόνομα ως κριτικά ενημερωμένοι πολίτες.  

 

 

Η μετάβαση των παιδιών με σύνδρομο Asperger από την εφηβική στην ενήλικη ζωή 

 

Απτεσλής Νικόλαος, Προϊστάμενος Β΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Οι έφηβοι με σύνδρομο Asperger έχουν δυσκολίες στην απόκτηση δεξιοτήτων στους 

τομείς της επικοινωνίας, των προσωπικών σχέσεων και της σεξουαλικής συμπεριφο‐

ράς. Τους χαρακτηρίζουν ιδιότητες οι οποίες, άλλοτε τους καθιστούν ελκυστικούς και 
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άλλοτε  εξοργιστικούς  απέναντι  στους  συνομήλικους  τους.  Οι  ιδιαίτερες  δυσκολίες 

επικοινωνίας, εμφανίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις τους, λόγω των καθοριστικών 

χαρακτηριστικών του συνδρόμου και της ελλιπούς συναναστροφής με τους συνομηλί‐

κους τους κατά την παιδική ηλικία. Αυτό το άρθρο εξετάζει τους παράγοντες, οι οποί‐

οι  παρεμποδίζουν  τις  δεξιότητες  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  να  αναπτυχθούν  σε 

κάθε στάδιο τους, τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger και τις στρατηγικές οι 

οποίες μπορούν  να βελτιώσουν  τις  κοινωνικές δεξιότητες  του ατόμου μέσα από  τις 

προσωπικές του σχέσεις. Η κατάλληλη εκπαίδευση των ατόμων με Asperger, αλλά και 

η ενημέρωση των συνομηλίκων τους θα βοηθήσει πολύ στην βελτίωση της έκφρασης 

και χειρισμού των συναισθημάτων τους. 

Λέξεις κλειδιά: Asperger, εφηβεία, διαπροσωπικές σχέσεις 

 

 

Η Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών. Προϋπο‐

θέσεις εφαρμογής της στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 

 

Αραμπατζή Χριστίνα, Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων 

 

Περίληψη 

Κάθε παιδί έχει ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες, καθώς και ενδιαφέροντα, τα οποία 

πρέπει να είναι αποδεκτά και σεβαστά στο σύγχρονο σχολείο. Αυτά πρέπει να λαμβά‐

νονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας, ώστε να εξασφα‐

λίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών σε αυτήν, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις ή τις 

αδυναμίες τους. Εξάλλου ένας από τους βασικούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμ‐

μάτων  Σπουδών  είναι  η  «εξασφάλιση  ίσων  ευκαιριών  και  δυνατοτήτων  μάθησης  για 

όλους τους μαθητές», ώστε να συμμετέχουν όλοι στη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα 

με τις δυνατότητες, και τις ανάγκες τους ως ισότιμα μέλη του σχολείου τους για την οι‐

κοδόμηση της γνώσης, την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. 

 

 

Η Δια βίου Μάθηση ως διαρκή προσπάθεια του εκπαιδευτικού 

 

Αργύρη Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος  

 

Περίληψη 

Στην έρευνα που παρουσιάζεται διερευνώνται οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του εκ‐

παιδευτικού  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  τη  δια  βίου  μάθηση.  Για  τη  συλλογή 

δεδομένων  το  μεθοδολογικό  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  η  ημιδομημένη 
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συνέντευξη. Για την ανάλυση της και τη μελέτη του υλικού επιλέχθηκε ως μέθοδος η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Ο εκπαιδευτικός τονίζει ότι «δια βίου μάθηση» είναι 

η προσπάθεια του ατόμου στη διάρκεια της ζωής του να μαθαίνει και να καλυτερεύει 

τη θέση του και μέσω αυτής τη θέση των άλλων.  

Η δια βίου μάθηση δεν είναι ζητούμενο,  ιδεώδες, είναι τρόπος ζωής και οδηγεί 

στην  ελευθερία  του  ατόμου: «…συνδέεται  τελικά με  το πόσο  ζωντανός  και  ενεργός 

πολίτης επιθυμεί να είναι». 

 
 

Μαθηματικά και ποίηση: Μ. Ξεξάκης, Ν. Γ. Πεντζίκης. Όταν η συνοχή των πράξεων 

εκφράζει την συνοχή των λέξεων 

 

Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Γ΄ Αθήνας 

Λυμπεροπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών Γ΄ Αθήνας 

 

Περίληψη   

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση σύμπραξης μαθηματικού και φιλολόγου αφορά στην 

διδασκαλία του ποιήματος του Μ. Ξεξάκη «Άσκηση τέταρτη» που αναφέρεται στο συγ‐

γραφέα Ν. Γ. Πεντζίκη. Αρχικά, διερευνώνται οι μαθηματικές έννοιες που αναφέρονται 

στο ποίημα του Μ. Ξεξάκη και στη συνέχεια, μέσω του διαλόγου και της αντιπαράθεσης 

ιδεών στη σχολική τάξη, οι έννοιες αποτελούν τη βάση για την διερεύνηση και κατανό‐

ηση ενός αποσπάσματος του Ν.  Γ. Πετζίκη. Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

στηρίχτηκε σε σύγχρονες επιστημολογικές θεωρίες, οι οποίες εκλαμβάνουν τα μεν μα‐

θηματικά ως διαδικασία διερεύνησης, κατά την οποία συμμετέχουν νόηση και φαντα‐

σία, την δε λογοτεχνία ως δραστηριότητα επαναδιαπραγμάτευσης αρχών, σχέσεων και 

αξιών μέσα από τη διάδρασή της με το αναγνωστικό κοινό. 

 
 

Επιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών 

 

Βαϊρινού Κωνσταντία, Σχολικός Σύμβουλος 

Δούκας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  αποτελεί  ένα 

θεσμό στρατηγικής σημασίας αφενός για την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματι‐

κή του ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και αφετέρου για την υποστήριξη και 

βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  τους  έργου,  έτσι ώστε  να  επιτυγχάνεται  η βελτίωση  της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 



ΑΘΗΝΑ 26‐28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 20 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης διαμορφώνεται από τις συνεχείς από τις κοι‐

νωνικο‐πολιτικές,  οικονομικές  και  τεχνολογικές  αλλαγές,  οι  οποίες  διαμορφώνουν 

αντίστοιχα  τα  περιβάλλοντα  μάθησης  και  τις  εκπαιδευτικές  αλλαγές.  Αυτή  η  ανα‐

γκαιότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο με τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού συστή‐

ματος,  όσο  και  με  τις  παιδαγωγικές  και  διδακτικές  μορφές  παρέμβασης  που  ανα‐

πτύσσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα σ’ αυτό. 

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική 

προϋπόθεση στη λήψη αποφάσεων για την ιεράρχηση των αναγκών και την επιλογή 

των προτεραιοτήτων, για τον προσδιορισμό του πλαισίου, των στόχων, του περιεχο‐

μένου, της μεθοδολογίας και της εκτίμησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από 

την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων. 

Στόχος  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  ανιχνευθούν  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες 

των  νηπιαγωγών  μιας  εκπαιδευτικής  περιφέρειας  για  τον  σχεδιασμό  και  τον  προ‐

γραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων. 

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε με  τη χρησιμοποίηση ερωτηματο‐

λογίου.  Τα  ερευνητικά  δεδομένα αναλύονται  τόσο  ποσοτικά  όσο  και  ποιοτικά.  Από 

αυτή την ανάλυση αναδεικνύεται η πολλαπλότητα των εκπαιδευτικών αναγκών και η 

συνεχής  διαθεσιμότητα  των  νηπιαγωγών  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικές  δράσεις 

καθώς και η τάση τους για επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

 

Εκπαιδευτική ηγεσία 

 

Βαρβιτσιώτη Ανδριανή, Διευθυντής σχολείου 

 

Περίληψη 

Η Διοίκηση στην Εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα που 

αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών οργανισμών όλων των βαθμίδων 

της εκπαίδευσης και της πελατειακής ικανοποίησης, με συνεχώς χαμηλότερο κόστος. 

Αποτελεί μία καθολική συστημική προσέγγιση, η οποία λειτουργεί οριζοντίως μεταξύ 

λειτουργιών και τμημάτων, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους και τις σχέ‐

σεις τους στην οργανωσιακή διάρθρωση του εκπαιδευτικού οργανισμού, επεκτείνεται 

στα προηγούμενα στάδια  της  διαδικασίας παροχής  εκπαιδευτικών υπηρεσιών περι‐

λαμβάνοντας τους προμηθευτές και στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασί‐

ας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Με  επίκεντρο  τους  πελάτες  ή  τους  καταναλωτές,  δίνει  έμφαση  στη  συμμετοχή  και 

συνεργασία  μεταξύ  των  εργαζομένων,  στη  βελτίωση  των  διαδικασιών  και  χρησιμο‐

ποιεί ένα σύστημα κριτηρίων τα οποία αναφέρονται όχι μόνο στα εκπαιδευτικά απο‐
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τελέσματα αλλά και στις προϋποθέσεις,  τα δεδομένα,  τα μέσα,  τις μεθόδους και τις 

διαδικασίες με τις οποίες οδηγείται κανείς σε αυτά. Αναγνωρίζει ότι, για να είναι ένας 

οργανισμός πραγματικά αποδοτικός, κάθε τμήμα του πρέπει να έχει ομαλή συνεργα‐

σία με  τα υπόλοιπα,  επειδή κάθε άτομο  και  δραστηριότητα αλληλεπιδρούν.  Έτσι,  η 

ποιότητα συνδέεται άμεσα με τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ή ωφελούνται από 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δηλαδή τους «πελάτες». Οι «πελά‐

τες» της εκπαίδευσης μπορεί να είναι είτε «εσωτερικοί» είτε «εξωτερικοί». 

 

 

“Fair play” στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

 

Βαρλάμη Ελένη, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την έννοια του ¨fair play” παιχνιδιού 

στο χώρο του μαθήματος φυσικής αγωγής,  συσχετίζοντας  τον προσανατολισμό στό‐

χων επίτευξης μαθητών/τριών, με τις μορφές παρακίνησης των εκπαιδευτικών Φυσι‐

κής Αγωγής.  

Οι συμμετέχοντες ήταν 110 μαθητές (58 αγόρια και 42 κορίτσια) ηλικίας 13 έως 

15  χρόνων  οι  οποίοι  συμπλήρωσαν  δομημένο  ερωτηματολόγιο  προσανατολισμού 

στόχων επίτευξης, κλίμα παρακίνησης και συμπεριφορές στο μάθημα. Πολυμεταβλη‐

τή ανάλυση διακύμανσης  (three‐way MANOVA)  εφαρμόστηκε για να εξεταστούν πι‐

θανές διαφορές στις συμπεριφορές του “fair play” μεταξύ του φύλου,  της τάξης και 

της αθλητικής ιδιότητας (αθλητής‐μη αθλητής).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο προσανατολισμός των στόχων στην μάθηση και 

το αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης με έμφαση στη μάθηση, συσχετιζόταν θετικά 

με  το  σεβασμό  στους  συμμαθητές/συμπαίκτες  και  το  σεβασμό  στους  κανόνες  του 

μαθήματος και των σπορ και αρνητικά με αθέμιτες τεχνικές νίκης. Το αντιλαμβανόμε‐

νο  κλίμα  παρακίνησης με  έμφαση στην απόδοση  συσχετιζόταν  θετικά  με αρνητικές 

συμπεριφορές. 

Συμπερασματικά,  από  την παρούσα  εργασία προκύπτει  ότι  οι  παράγοντες  προ‐

διάθεσης (προσανατολισμός των στόχων επίτευξης) και η αντίληψη περιβαλλοντικών 

παραγόντων  (αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης),  επηρεάζουν σημαντικά το βαθ‐

μό  επιδοκιμασίας  και  εμφάνισης  συχνότερων  θετικών  ή  αρνητικών  συμπεριφορών 

του “fair play” κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. 

Λέξεις  κλειδιά:  fair play, φυσική αγωγή,  προσανατολισμός στόχων,  κλίμα παρακίνη‐

σης, ηθική ανάπτυξη 
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Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του Δεσμού των μαθητών/τριών με το σχολείο και 

της αντικοινωνικής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς αυτών 

 

Βασιλείου  Ποτούλα‐Σπυριδούλα,  Διδάκτωρ  Παντείου  Πανεπιστημίου,  Σχολική  Σύμ‐

βουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του Δεσμού των 

μαθητών/τριών με το σχολείο και της αντικοινωνικής και αποκλίνουσας συμπεριφο‐

ράς αυτών. Εφαρμόστηκε η ποσοτική και η ποιοτική μέθοδος και το δείγμα αποτέλε‐

σαν  εκατόν δέκα  (110)  μαθητές/τριες  της Β΄  και  Ε΄  τάξης δημόσιων Δημοτικών Σχο‐

λείων. Από την έρευνα προκύπτει ότι η αντικοινωνική και αποκλίνουσα συμπεριφορά 

των μαθητών/τριών συνδέεται με αρνητικές εμπειρίες από το σχολικό περιβάλλον, οι 

οποίες οφείλονται στη δυσκολία των μαθητών/τριών α) να ανταποκριθούν με επιτυ‐

χία στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος και β) να συμμετέχουν σε επιτυχημέ‐

νες  και  αποτελεσματικές  αλληλεπιδράσεις.  Οι  συσσωρευμένες  αρνητικές  εμπειρίες 

δυσχεραίνουν τη σχολική προσαρμογή των μαθητών/τριών και τη σύνδεση με το σχο‐

λικό περιβάλλον. 

 

 

Οι συναισθηματικές ικανότητες στο σχολικό περιβάλλον: ο ρόλος τους στη διοίκη‐

ση, στη διδασκαλία, στον σχολικό εκφοβισμό 

 

Βάσιου Αικατερίνη, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 

 

Περίληψη 

Η  εισήγηση  αποτελεί  επιτομή  τριών  ερευνών  που  διεξήχθησαν  την  περίοδο  2008‐

2015 για το ρόλο των συναισθηματικών ικανοτήτων στο σχολικό περιβάλλον. Η πρώτη 

έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας και μελέτησε τη συναισθημα‐

τική νοημοσύνη των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και την επίδρασή της στις 

εργασιακές εμπειρίες  των υφισταμένων  τους εκπαιδευτικών.  Το δείγμα αποτέλεσαν 

34 διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 199 υφιστά‐

μενοί τους εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όσο καλύτερα διαχειρίζονταν 

τα  συναισθήματα  των  άλλων  οι  διευθυντές/τριες,  τόσο  πιο  ικανοποιημένοι  από  τη 

δουλειά τους δήλωναν οι υφιστάμενοί τους εκπαιδευτικοί. Η δεύτερη έρευνα διεξή‐

χθη  στα  πλαίσια  εκπόνησης  διδακτορικής  διατριβής  και  εξέτασε  συναισθηματικές 

ικανότητες που επηρεάζουν τη σχέση των κινήτρων μαθητών/τριών με το συναίσθημά 

τους. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν συσχετίσεις των κινήτρων των μαθητών/τριών με 



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Σ. 

  23 

το συναίσθημά  τους,  σε αλληλεπίδραση με  την  ικανότητα  των μαθητών/τριών ανα‐

γνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και την ικανότητα των εκπαιδευτικών χρή‐

σης  των  συναισθημάτων.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  949  μαθητές/τριες  Β/θμιας 

Εκπ/σης, που προέρχονταν από 49 τμήματα και 98 εκπαιδευτικοί, που δίδασκαν στα 

ίδια τμήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θετική σχέση μεταξύ του προσανατολι‐

σμού των στόχων στη μάθηση και του θετικού συναισθήματος ήταν ισχυρότερη μετα‐

ξύ  των  μαθητών/τριών  που  είχαν  υψηλά  επίπεδα  ικανότητας αναγνώρισης  των  συ‐

ναισθημάτων των άλλων και που ανήκαν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

υψηλά  επίπεδα  χρήσης  των  συναισθημάτων.  Η  τρίτη  μελέτη  διεξήχθη  στα  πλαίσια 

υποτροφίας  Αριστείας  για  μεταδιδακτορική  έρευνα  και  εξέτασε  τις  συσχετίσεις  της 

συμμετοχής  των μαθητών/τριών σε περιστατικά θυματοποίησης  και  εκφοβισμού με 

την  ενσυναίσθηση  και  την  ικανότητα αναγνώρισης  των συναισθημάτων  των άλλων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 250 μαθητές/τριες από σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης και τα ευ‐

ρήματα έδειξαν ότι ο εκφοβισμός συσχετίζεται αρνητικά με τη συναισθηματική ενσυ‐

ναίσθηση,  ενώ η θυματοποίηση φάνηκε ότι συσχετίζεται θετικά με  την αναγνώριση 

του συναισθήματος. Με την ολοκλήρωση των τριών ερευνών διαμορφώθηκε μια ολο‐

κληρωμένη εικόνα για το ρόλο των συναισθηματικών ικανοτήτων όλων των εμπλεκο‐

μένων στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 

Ενδοσχολικές συγκρούσεις και τρόποι αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 

Βελεγράκη  Κ.  Άννα,  Δασκάλα,  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Ηρα‐

κλείου. 

Πέτσιου  Δ.  Ελισάβετ,  Εκπαιδευτικός  Φυσικής  Αγωγής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

Νομού Λάρισας 

Λαπούσης Ξ. Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Λάρισας 

Τσόγλης Β. Κωνσταντίνος, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στα Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

(Παρ. Πύργου) 

 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι συγκρούσεις που δημιουργούνται στο εκπαιδευ‐

τικό γίγνεσθαι με σκοπό την ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών που μπορούν να 

οδηγήσουν  στην  εξέλιξη  και  την  πρόοδο  του  σχολικού  οργανισμού.  Αναλύονται  οι 

τρόποι διευθέτησης των συγκρούσεων: της ενσωμάτωσης στόχων, της παραχώρησης, 

της επιβολής εξουσίας, της αποφυγής και του συμβιβασμού. Επίσης, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης η δημιουργία ενός δομημένου εκπαιδευ‐

τικού συστήματος το οποίο δρα υποστηρικτικά στα μέλη ενός οργανισμού μπορεί να 
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μετασχηματίσει τη σύγκρουση από μια αρνητική διαδικασία σε θετική και να συμβάλ‐

λει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου στο πλαίσιο ενός σχο‐

λικού οργανισμού που δέχεται καθημερινά τις προκλήσεις των αλλαγών και τις οποίες 

καλείται να εφαρμόσει.  

Τέλος, παρουσιάζονται τρόποι που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία καθώς και  τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής της 

σχολική μονάδας με σκοπό να αρθούν οι οποιεσδήποτε διενέξεις και τριβές. Ο αποτε‐

λεσματικός Διευθυντής του σχολείου, δεν αρκείται στο να εφαρμόζει τους νόμους και 

τις  εγκυκλίους,  δρώντας  γραφειοκρατικά,  αλλά  επιδιώκει  να  εφαρμόζει  σύγχρονες 

μεθόδους εκπαιδευτικής διοίκησης. Ειδικότερα, βάσει της επιστημονικής του κατάρ‐

τισης,  προβαίνει  τόσο  στην  ερμηνεία  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  όσο  και  στην 

ανάλυση  των  εσωτερικών  συνθηκών  της  μονάδας  που  διευθύνει  προκειμένου  στη 

συνέχεια  να προβεί  στις απαραίτητες  ενέργειες βάσει  της διαδικασίας  της σχολικής 

βελτίωσης.Ως εκφραστής της σχολικής κουλτούρας καλείται να έχει ρόλο πρωταγωνι‐

στικό και εξισορροπητικό στα ζητήματα που θα ανακύψουν έτσι ώστε να προαχθεί η 

αγαστή συνεργασία, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

 

 

Διερευνώντας  τον σχεδιασμό,  την οργάνωση και  την αποτελεσματικότητα  των εν‐

δοσχολικών επιμορφώσεων στα ΕΠΑ.Λ της Κ. Μακεδονίας 

 

Βελιτσός Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 17.03, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην αποτίμηση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της 

αποτελεσματικότητας  των  ενδοσχολικών  επιμορφώσεων  που  διενεργήθηκαν  σε 

ΕΠΑ.Λ. της Κ. Μακεδονίας  

Διαπιστώθηκε  ότι  οι  ενδοσχολικές  επιμορφώσεις,  συντελούν  στη  βελτίωση  του 

έργου  του  εκπαιδευτικού  και  επιπροσθέτως,  μέσω αυτών  επιτελείται  μεταβολή  της 

συνειδητότητάς τους, της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω 

του κριτικού στοχασμού πάνω στη δική τους πρακτική γνώση. Όμως, αναδεικνύονται 

συγκεχυμένες απόψεις αναφορικά με  τη δυνατότητα  της σχολικής μονάδας  να σχε‐

διάσει και να οργανώσει με αποτελεσματικότητα τις επιμορφώσεις αυτές. Τα ευρήμα‐

τα μπορούν να γίνουν αφορμή ανάδειξης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ως συλλο‐

γικής διαδικασίας «εξέλιξης» των εκπαιδευτικών. 
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«Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά του νηπιαγωγείου (υπο‐

στήριξη και συνεργασία)» – Καινοτόμο πρόγραμμα μετάβασης 

 

Βέλκου Κυριακή, Σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής 

Ξανθίδου Πηνελόπη, Σχολική σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η έννοια της μετάβασης είναι συνδεδεμένη με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών 

συνθηκών και αποτελεί ένα μοναδικό, ατομικό, προσωπικό και ιδιαίτερο βίωμα για το 

κάθε άτομο. Η περίπτωση της σχολικής ένταξης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό σχολείο αντιμετωπίζεται ως περίπτωση μετάβασης σε ένα νέο και άγνωστο 

περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το πλαίσιο δράσης ορίζεται ως μια συστη‐

ματοποιημένη προσπάθεια μετάβασης με δραστηριότητες μεταξύ νηπίων και μαθη‐

τών  Ε΄  τάξης  Δημοτικού  Σχολείου.  Υιοθετώντας  το  αναπτυξιακό/οικολογικό  μοντέλο 

τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι υλοποιήθηκαν με ενέργειες και δράσεις, που 

υλοποιήθηκαν μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα αποτελέσματα που προέ‐

κυψαν, από  την πιλοτική φάση,  διερευνώντας  τις απόψεις μαθητών,  εκπαιδευτικών 

και  γονέων,  είναι  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά  και  καταδεικνύουν  την  χρησιμότητα  και 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη. 

 

 

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων: Απόψεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκ‐

παίδευσης 

 

Βέρδης Αθανάσιος, Επίκουρος Kαθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α. 

Τσέκου Αικατερίνη, Ph.D. Θεολογίας, Ph.D. Παιδαγωγικής, M.Sc. Παιδαγωγικής, Διευ‐

θύντρια 6ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει και να καταγράψει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  αυτοαξιολόγηση  των  σχολι‐

κών μονάδων. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 150 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολικές  μονάδες  της  περιφέρειας  της Μακεδονίας,  του  νομού  Αττικής  αλλά  και  της 

ευρύτερης περιφέρειας. Ως τεχνική συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε το ερωτηματολό‐

γιο. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 

ίδιου έτους. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για της 

Κοινωνικές Επιστήμες SPSS έκδοση 17. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι αντίθετη με οποιοδήποτε πρό‐
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γραμμα  αυτοαξιολόγησης  των  σχολικών  μονάδων  θεωρώντας  ότι  στην  εφαρμογή  τέ‐

τοιων προγραμμάτων υφέρπει κοινωνικοπολιτική σκοπιμότητα και κάποια μορφή ελέγ‐

χου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν εμπιστεύονται 

την πολιτική ηγεσία στην εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και θεωρούν ότι η αυατοα‐

ξιολόγηση δεν μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο γόνιμου διαλόγου με αυτή, αντιθέτως 

δημιουργεί  κλίμα  ανταγωνιστικότητας  μεταξύ  των  σχολικών  μονάδων  και  δεν  βοηθά 

στην άρση της απαξίωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 
 

Υπαρξισμός, συμβουλευτική και εκπαίδευση 

 

Βερυκίου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός 

Κουγιουμτζής Γεώργιος, Δρ., Επιστημονικός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Ζάννειο Πειραματι‐

κό Γενικό Λύκειο Πειραιά 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση της θεωρίας του υπαρξισμού, καθώς και 

στον τρόπο που αυτή ενσωματώθηκε στη συμβουλευτική και θεραπευτική διαδικασία. 

Παρουσιάζονται  οι  κυριότεροι  εκπρόσωποι  των φιλοσοφικών θεωριών  και  των  θερα‐

πευτικών‐συμβουλευτικών προσεγγίσεων. Εκτίθενται οι βασικές θέσεις των υπαρξιστι‐

κών  θεωριών,  πάνω  στις  οποίες  εδράζονται  οι  ανάλογες  θεωρίες  που  διατυπώθηκαν 

από τους May και Frankl. Ο άνθρωπος,η ύπαρξη, ο λόγοςκαι η νοηματοδότηση του κό‐

σμου  τίθενται  στο  επίκεντρο  της  συμβουλευτικής  διαδικασίας.  Συνακόλουθα,  παρου‐

σιάζεται  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  εξεταζόμενης  προσέγγισης  κυρίως  στο  πεδίο 

της συμβουλευτικής, με αναφορά και στο χώρο της εκπαίδευσης, εφοδιάζοντας εκπαι‐

δευτικούς και εκπαιδευομένους με ανθεκτικότητα και πίστη στο ίδιο το Άτομο. 

 
 

Η Μουσική στην προσχολική εκπαίδευση. Μια νέα προσέγγιση 

 

Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Σχολική Σύμβουλος 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 

Χαμακιώτη Αγγελική, Μουσικός  κλάδου ΠΕ1601  (πρώην  Σχολική  ΣύμβουλοςΠΕ1601 

Δυτικής Ελλάδας) 

Σαββανή Παναγιώτα, Νηπιαγωγός 

Καρβελά Ευφροσύνη, Νηπιαγωγός 

 

Περίληψη 

Σύμφωνα  με  το  ΔΕΠΠΣ  το  πρόγραμμα  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  δραστηριοτήτων 

μουσικής για το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει τρεις άξονες: την εκτέλεση, τη σύνθεση ‐ 
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δημιουργία  και  την  αξιολόγηση  (ΔΕΠΠΣ  2002).  Στην  προσπάθεια  μας  να  διερευνή‐

σουμε  αν  και  κατά  πόσον  οι  Νηπιαγωγοί  υλοποιούν  δραστηριότητες Μουσικής  με 

βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος οι Σχολικές Σύμβουλοι: Μουσικής 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής σχεδίασαν 

και εκπόνησαν έρευνα σε συνεργασία με δύο νηπιαγωγούς με πτυχίο Μουσικής. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας που ε‐

γκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιήθηκε 

στην Αχαΐα.  

Βασικά ερωτήματα της έρευνας ήταν αν: Οι δραστηριότητες της Μουσικής όταν 

πραγματοποιούνται από νηπιαγωγό με πτυχίο ‐ εξειδίκευση Μουσικής μπορεί να εί‐

ναι  αποδοτικότερες  και  αν  οι  νηπιαγωγοί  ανεξάρτητα από  τις  γνώσεις Μουσικής  ε‐

φαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα στις τάξεις τους. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πειραματικών ομάδων και ομάδων ε‐

λέγχου/σύγκρισης. Ως πειραματικές ομάδες επιλέχθηκαν δύο Νηπιαγωγεία που έχουν 

και κλασικά και ολοήμερα τμήματα. Το ίδιο και οι ομάδες σύγκρισης. Ήταν δύο Νηπι‐

αγωγεία με  τα ανάλογα  τμήματα.  Τα σχολεία  επιλέχθηκαν  έτσι ώστε  να βρίσκονται 

στην ίδια περιοχή, να έχουν ίδιο αριθμό μαθητών ανά τμήμα και οι εκπαιδευτικοί να 

επιθυμούν τη συμμετοχή τους.  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αφορούν αφενός 

τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα Νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στην έρευ‐

να και αφετέρου καταδεικνύει τις απόψεις των Νηπιαγωγών που συμμετείχαν σε αυ‐

τήν, είτε ως πειραματική ομάδα, είτε ως ομάδα ελέγχου. 

 

 

Στρατηγικές  διδασκαλίας  και  μάθησης  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας.  Παραδείγματα 

εφαρμογής 

 

Βορβή  Ιωάννα,  Σχολική  Σύμβουλος  Φιλολόγων  ΔΔΕ  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης,  Δρ 

Φιλοσοφίας 

Δανιηλίδου  Ευγενία, Σχολική  Σύμβουλος Φιλολόγων ΔΔΕ Πέλλας,  Δρ Παιδαγωγικών 

Επιστημών 

 

Περίληψη 

Η γνώση της Νεοελληνικής Γλώσσας θεωρείται σημαντικό εφόδιο για την επιτυχία στο 

σχολείο  αλλά  και  για  τη  συμμετοχή  του  ατόμου  στον  ευρύτερο  κοινωνικό  χώρο.  Η 

ανάπτυξη  δεξιοτήτων  κατανόησης  και  παραγωγής  προφορικού  και  γραπτού  λόγου 

αποτελεί σημαντικό στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας, ο οποίος επιτυγχάνεται με την 

επιλογή κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. Στην εργα‐
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σία αναδεικνύονται τρόποι αξιοποίησης γνωστικών στρατηγικών, οι οποίες στοχεύουν 

στην  ενεργοποίηση  των  μαθητών  και  στην  ενίσχυση  της  μαθησιακής  ετοιμότητάς 

τους.  Δίνονται  ενδεικτικά παραδείγματα για  τη διδασκαλία  της  γλώσσας που προά‐

γουν  την  ανάπτυξη  όχι  μόνο  γνωστικών  αλλά  και  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  και 

συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού.  

Λέξεις κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης 

 

 

Reading  for pleasure:  η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  του 21ου  αιώνα  μέσα από φιλανα‐

γνωστικές δραστηριότητες στην Ξένη Γλώσσα 

 

Βορύλλα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 (Μ.Εd), Υπεύθυνη Περιβ/κης Εκπ/σης Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής 

Κουράκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 (Ph.D.), Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής  

 

Περίληψη 

Η  ανάγνωση  βιβλίων  λογοτεχνίας,  κυρίως  κατάλληλα  προσαρμοσμένης  για  τις  ανά‐

γκες και δυνατότητες μικρών αναγνωστών ‐ μαθητών ξένης γλώσσας, μπορεί να δια‐

μορφώσει αναγνώστες με ευχέρεια στην  ξένη γλώσσα και  να αναπτύξει παράλληλα 

στους μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργα‐

τικότητα,  δημιουργικότητα)  εφόσον  συνοδεύονται  από  κατάλληλες  δραστηριότητες 

που συνδυάζουν την ανάγνωση με το παιχνίδι, την έκφραση και τη δημιουργία: δηλα‐

δή, δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές «παίζουν» με τα βιβλία χρησιμοποιώ‐

ντας την ξένη γλώσσα. 

 

 

Πολιτική Oρθότητα και Εκπαίδευση 

 

Βοσκάκης Εμμ. Γρηγόρης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η εργασία επιχειρεί τη διερεύνηση της επίδρασης της Πολιτικής Ορθότητας στην εκ‐

παίδευση τόσο στην πράξη όσο και στην διαμόρφωση της πολιτικής της. Αρχικά διε‐

ρευνάται το θεωρητικό υπόβαθρό του όρου και αναζητούνται οι αιτίες εμφάνισης της 

και  η  εφαρμογή  της  στο  κοινωνικό  διάλογο.  Το  κύριο  ερευνητικό  ερώτημα  αφορά 

στον τρόπο που «επιβάλλεται» στην εκπαίδευση, τόσο στην ακαδημαϊκή σκέψη όσο 

και στα curricula διαμορφώνοντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η προσέγ‐
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γιση είναι θεωρητική ενώ καταγράφονται και λίγα παραδείγματα.  Στον επίλογο επι‐

χειρείται  η  ανάδειξη  του προβληματισμού  γύρω από  την  χάραξη  της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής γύρω από το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της επιθυμίας για ελευθερία 

των δρώντων υποκειμένων του εκπαιδευτικού χώρου. 

 

 

Εκπαίδευση ενηλίκων: τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τα εμπόδια στην 

εκπαίδευσή τους – το μοντέλο της εμπειρικής μάθησης 

 

Βότση Ελένη, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος (ΠΕ02) Μ.Sc. – Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πειραιά 

 

Περίληψη 

Η  συγκεκριμένη  εργασία  πραγματεύεται  ζητήματα  που  αφορούν  στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων. Στο πλαίσιό της γίνεται απόπειρα προσδιορισμού των εννοιών «ενήλικος» 

και «ενηλικιότητα» και αποσαφήνισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

των ενήλικων εκπαιδευομένων. Παρατίθενται απόψεις θεωρητικών της εκπαίδευσης 

αναφορικά με τον ρόλο της εμπειρίας στην ενήλικη εκπαίδευση και προβάλλονται τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι κατά τη διαδικασία της μά‐

θησης. Εξετάζονται τέλος, οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις του 21ου αιώνα που 

προωθούν το μοντέλο της εμπειρικής μάθησης ενηλίκων, η οποία φαίνεται να συνι‐

στά, στην περίπτωση διεύρυνσής της προς όλα τα κοινωνικά στρώματα, το αντιστάθ‐

μισμα  στη  δημιουργία  κοινωνικού  διπολισμού,  προσφέροντας  ευκαιρίες  αναβάθμι‐

σης του εργατικού δυναμικού και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

 

 

Το έργο του Σχολικού Συμβούλου ως Επιμορφωτή Ενηλίκων 

 

Βράκας Αντώνιος, δρ φ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων ν. Ευβοίας 

 

Περίληψη 

Η  διαδικασία  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  ενταγμένη  στο  πλαίσιο  της  Επι‐

μόρφωσης Ενηλίκων. Τα εμπόδια στη μάθηση που αφορά ενηλίκους μπορούν να κα‐

ταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: (α) η κακή οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, (β) 

οι κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων, (γ) η προσωπικό‐

τητα των εκπαιδευομένων. Η κατάκτηση της γνώσης δεν είναι για κανέναν ευθύγραμ‐

μη. Όλοι, όταν εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, συναντούν προσκόμματα κά‐

θε φύσης. Είναι καθοριστικής σημασίας ο άνθρωπος να μπορεί να τα αναγνωρίσει, να 
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τα ερμηνεύσει με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό, δηλαδή να τα αντιμετωπίσει και 

να τα επιλύσει οδηγούμενος σε νέο επίπεδο αυτοεξέλιξης. Έτσι,  έχει  τη δυνατότητα 

να αποκτήσει διαφοροποιημένη, κριτικά εδραιωμένη, και κατά συνέπεια πιο ολοκλη‐

ρωμένη  άποψη  για  τον  εαυτό  του  και  τον  κόσμο  που  τον  περιβάλλει.  Είναι  λοιπόν 

αναγκαίο να μπορούν οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι να εναρμονίζουν τη ζωή τους με 

την  πραγματικότητα  (να  αναπτύσσουν  την  ικανότητα  να  επανεξετάζουν  κριτικά  τις 

πεποιθήσεις τους για τον εαυτό τους, τους ρόλους που έχουν αναλάβει και τις σχέσεις 

τους με τους άλλους). Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά η μαθησιακή διερ‐

γασία (θεωρία μετασχηματίζουσας μάθησης, (Mezirow). Tο κεντρικό ζητούμενο στην 

εκπαίδευση  ενηλίκων  είναι  να  βοηθά  τους  εκπαιδευόμενους  να  επανεξετάζουν  τα 

θεμέλια των εσφαλμένων αντιλήψεών τους και να αμφισβητούν την εγκυρότητα εκεί‐

νων που έχουν αποβεί δυσλειτουργικές, δηλαδή η διαδικασία επανεξέτασης αντιλή‐

ψεων και αξιών με βάση τις οποίες κατανοούν την πραγματικότητα και δρούν. Αυτή 

είναι η πιο σημαντική εμπειρία μάθησης στην ενήλικη ζωή και η ενίσχυσή της θα πρέ‐

πει να αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η στοχαστική διεργασία αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συμπεράσματα: η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, ως μέρος της επιμόρφωσης ενηλίκων, αποτελεί εργαλείο εξορθο‐

λογισμού και διόρθωσης θεσμικών εκπαιδευτικών αστοχιών ή ελλείψεων στις παγιω‐

μένες  κοινωνικοποιητικές  διαδικασίες.  Καθοριστικός  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτή,  ο  ο‐

ποίος οφείλει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές ως προς την προσέγγιση των εκ‐

παιδευομένων και ως προς τη διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 

Ο  ρόλος  της Μετασχηματιστικής  Ηγεσίας  στη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας 

της σχολικής μονάδας 

 

Γεραρής Ηλίας, M.Sc, Διευθυντής 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άσσου 

Σταυριανουδάκη Αλεξάνδρα, M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έννοια της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας. Ειδι‐

κότερα  εστιάζουμε  στην  περιγραφή  των  χαρακτηριστικών  των  Μετασχηματιστικών 

Ηγετών στον χώρο της εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή με το Διαπραγματευτικό μοντέ‐

λο  ηγεσίας.  Παρουσιάζονται  ακόμη  μέσα  από  ερευνητικά  πορίσματα  τα  κυριότερα 

οφέλη για έναν οργανισμό που διοικείται με αυτόν τον τρόπο. Ειδικότερα και σε ότι 

αφορά  τη σχολική μονάδα,  διαφαίνεται  ότι  αυξάνονται  τα  επίπεδα  επαγγελματικής 

ικανοποίησης  των  εκπαιδευτικών  και  αφοσίωσης  τους  στους  στόχους  της  μονάδας 

αυτής. Μακροπρόθεσμα καταδεικνύεται η σύνδεση με τη βελτίωση της αποτελεσμα‐
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τικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού σε ότι αφορά την ικανοποίηση των μαθησι‐

ακών και λειτουργικών αναγκών. 

 

 

“Περί Ορέξεως Κολοκυθόπιτα„. Υλοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας για την αποδοχή 

της διαφορετικότητας &  την προώθηση  των ποικίλων μορφών γραμματισμού στο 

Νηπιαγωγείο 

 

Γεωργούλα Μαρία, Προϊσταμένη 1/θ Νηπ/γείου Ψυχικού Σερρών ‐ Νηπιαγωγός 

Γκουτρουμανίδου Παγώνα, Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Μ.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής  

  

Περίληψη 

Η ελληνική σχολική πραγματικότητα του 21ου αιώνα καταγράφεται πλέον ως πολύ‐

πολιτισμική. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί με τη δημιουργία κατάλ‐

ληλου περιβάλλοντος που θα ενισχύει την αποδοχή της διαφορετικότητας με πρακτι‐

κές συμπερίληψης και θα προτάσσει εκπαιδευτικές πολιτικές ισοτιμίας και δημοκρα‐

τίας.  Το Νηπιαγωγείο  συνιστά  κατάλληλο πλαίσιο  πραγμάτωσης  τέτοιων  πρακτικών 

μέσω της υλοποίησης σχεδίων εργασίας, όπως το παρακάτω, όπου μια κολοκύθα γί‐

νεται η αφορμή για ένα γευστικό πολιτιστικό ταξίδι σε λαούς, χώρες, τα ήθη, τα έθιμα 

και την κουλτούρα τους. Παράλληλα, αναδεικνύεται μια εναλλακτική προσέγγιση του 

τρόπου συλλογής, καταγραφής, αποτίμησης και παρουσίασης του υλικού που παρά‐

χθηκε από τα παιδιά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο lapbook.  

Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονο σχολείο, σχέδιο εργασίας, αποδοχή διαφορετικότητας, πρα‐

κτικές συμπερίληψης, Νηπιαγωγείο, lapbook, γραμματισμός, Ν.Τ. 

 

 

Μουσειοπαιδαγωγική  ‐  Το  παράδειγμα  εφαρμογής  ενός  εκπαιδευτικού  προγράμ‐

ματος στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 

Γεωργούλη  Άλκηστις‐Κυριακή, Πτυχιούχος  Παιδαγωγικού,  Μεταπτυχιακή  φοιτήτρια 

Μουσειολογίας και Φιλαναγνωσίας, Συνεργάτιδα Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαί‐

δευσης 

Κανταρτζή Ευαγγελία, Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος Μουσείου 

Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Το Μουσείο αποτελεί δίχως αμφιβολία έναν χώρο εκπαίδευσης και αγωγής. Χάρη στην 

εποπτικότητα και στις εναλλακτικές μεθόδους μάθησης μπορεί να πετύχει την ολόπλευρη 
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καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών, καλύπτοντας ανάγκες στις οποίες το σχο‐

λείο αδυνατεί να ανταποκριθεί. Αυτές είναι η καλλιέργεια αισθητικής αγωγής, η ανάπτυξη 

συναισθηματικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της συνεργασίας, 

μέσω βιωματικών προσεγγίσεων και ενεργητικών μεθόδων μάθησης. Το πρόγραμμα «Ο 

Μίμης και η Άννα πάνε… στο Μουσείο», που θα παρουσιαστεί, σκοπεύει στην εξοικείωση 

των μαθητών με την εικονογράφηση των παλιών αναγνωστικών. Πέρα από την επαφή με 

την τέχνη της εικονογράφησης αναμένουμε ότι αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για την 

περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών με το αναγνωστικό στην ολότητά του. 

 
 

Ένα παιδί πενθεί – Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος 

 

Γιαϊτζή Λεμονιά, Δασκάλα – Φυσικός 

Πάλλα  Μαρίνα,  Σχολική  Σύμβουλος  Μαθηματικών  Ν.  Χαλκιδικής  και  Δ.  Θέρμης 

Θεσ/κης 

 

Περίληψη 

Τα  παιδιά  βιώνουν  πολύ  έντονα  το  θάνατο  ενός  αγαπημένου  προσώπου  και  είναι 

σημαντικό,  τόσο να προετοιμάζονται για  την πιθανότητα ενός τέτοιου ενδεχομένου, 

όσο και  να στηρίζονται,  όταν έρχονται στην πραγματικότητα αντιμέτωπα με  το πέν‐

θος. Το σχολείο, ως ένας χώρος καθημερινής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, μπο‐

ρεί και πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη συναισθηματική έκφραση των παιδιών. Ο 

εκπαιδευτικός, μέσα στα πλαίσια και τα όρια του επαγγελματικού και παιδαγωγικού 

του ρόλου, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με  τους μαθητές  του 

και καλείται να τους στηρίξει, αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να αναπτύξουν τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για την ομαλή διευθέτηση των προβλημάτων τους. 

Στην  παρούσα  εργασία  προτείνεται  μια  συμβουλευτική  παρέμβαση  του  εκπαι‐

δευτικού,  με  σκοπό  την  πρόληψη  και  διαχείριση  του  πένθους  στην  παιδική  ηλικία, 

μέσω ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας. 

 
 

Η γεωμετρική σκέψη και το μάθημα της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο, με βάση 

τη διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου επιπέδων van Heiles 

 

Γιαννίκας Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση παρουσιάζεται η θεωρία και η μελέτη της Διδακτικής του αντικειμένου 

και η συλλογιστική του χώρου, με βάση τις προτάσεις των Ολλανδών παιδαγωγών van 
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Heiles, των οποίων το μοντέλο ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης επέδρασε καταλυ‐

τικά,  και  εξακολουθεί  να  επιδρά,  στα  αναλυτικά  προγράμματα  Γεωμετρίας  πολλών 

χωρών. Το συγκεκριμένο μοντέλο ισχυροποιεί τη θέση της Γεωμετρίας στα νέα αναλυ‐

τικά προγράμματα, αφού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό των Μαθηματικών, η Γε‐

ωμετρία  χρησιμοποιείται  τόσο ως διδακτικό πλαίσιο γνώσης,  όσο και ως υπόβαθρο 

για την κατανόηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και εννοιών. Επίσης παρουσιάζε‐

ται  και  αναλύεται  σε  εφαρμοσμένο  διδακτικό  πλαίσιο  η  αξιοποίηση  του  μοντέλου 

επιπέδων γεωμετρικής σκέψης των van Heiles στη διδακτική ενότητα: Τα Πολύγωνα, 

Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου. 

 

 

Εικονογραφημένο βιβλίο   Μαθηματικά. Διαθεματικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγω‐

γείο 

 

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ   

Πρεβεζάνου Βαρβάρα, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 

 

Περίληψη   

Εκτός από τη λεγόμενη  ‘μαθηματική λογοτεχνία’ και άλλα εικονογραφημένα παιδικά 

βιβλία κάποιες φορές αποκτούν μαθηματική έκφραση. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου 

μπορούν να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους φτιάχνοντας τα δικά τους βιβλία με 

αριθμούς, να συζητήσουν για τους αρνητικούς αριθμούς αναλύοντας τους λογοτεχνι‐

κούς χαρακτήρες, αλλά και να πειραματιστούν με σχήματα, όγκους, κλίμακες, σύνολα, 

συμμετρίες ή πολλαπλασιασμούς με αφορμή τα αγαπημένα τους εικονογραφημένα. 

 

 

Μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

 

Γκανάκας Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Κοζάνης  

 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθορίζεται κατ’ αρχήν από την δυνατότητα 

ελέγχου και καθορισμού των στόχων της εκπαίδευσης και της αξιολογικής διαδικασί‐

ας. Θα είναι  το κράτος,  οι  επαγγελματίες εκπαιδευτικοί,  οι  γονείς  και  γενικότερα οι 

φορολογούμενοι πολίτες; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα διαμορφώνει τα μοντέλα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία σχηματικά ομαδοποιούνται σε δύο: 

στα μοντέλα  ελέγχου  και  ανάπτυξης.  Η συγκριτική  θεώρηση  των οποίων  γίνεται ως 

προς  τα εξής: α)  Σκοποί  και στόχοι  της αξιολογικής διαδικασίας, β) Αντίληψη για  το 
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ρόλο του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας, γ) Κριτήρια αξιολόγησης και δ) Αξιολο‐

γική διαδικασία και φορείς αξιολόγησης. 

 

 

Έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών αγγλικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για τη δυσλεξία και τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο 

 

Γκαντίδου Ευαγγελία,  Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής  της Περιφερειακής Ενότητας Κα‐

βάλας 

Ποζουκίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Δυτι‐

κής Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή συνίσταται στην συλλογή των απόψεων των εκπαιδευτικών αγγλικής 

γλώσσας  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών που αφορούν στο 

θέμα  της δυσλεξίας με  έμφαση στη διδασκαλία  της αγγλικής  γλώσσας στο σχολείο. 

Με βάση  τη μελέτη  της σχετικής  βιβλιογραφίας,  συντάχθηκε  ερωτηματολόγιο  το  ο‐

ποίο μοιράστηκε σε 103 εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ελλιπή γνώ‐

ση των εκπαιδευτικών όσον αφορά στη φύση της δυσλεξίας, τη διάγνωσή της καθώς 

και το είδος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων οι οποίες να επιτρέπουν τους μαθητές 

να ενταχθούν ισότιμα στην ξενόγλωσση τάξη. Τέλος, διατυπώνεται η ανάγκη των εκ‐

παιδευτικών για σχετική συστηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωση που να συμπε‐

ριλαμβάνει  τόσο  θεωρητική  γνώση  όσο  και  κατευθυντήριες  γραμμές  που  αφορούν 

στη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό επιμορφω‐

τικού προγράμματος. 

 

 

Σύνδεση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με το Δημοτικό Σχολείο. Ου‐

τοπία ή πραγματικότητα; Η περίπτωση του 5ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής 

 

Γκόνη Μάρθα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

Βρυώνης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Π.Ε. 

Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή έχει σκοπό να περιγράψει πως μπορεί να ενταχθεί η προετοιμασία 

για τις εξετάσεις του επιπέδου Α (Α1/Α2) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει‐
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ας (ΚΠΓ) στο δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα η ενσωμάτωσή της στο πρωινό πρό‐

γραμμα του σχολείου και παρουσιάζει ως παράδειγμα  την  εφαρμογή στην  ΣΤ΄  τάξη 

του  5ου  Δημοτικού  Σχολείου  Ηρακλείου  Αττικής,  όπου  το  σχολικό  έτος  2014‐2015 

πραγματοποιήθηκε  η  δημιουργία  ενός  ετήσιου  προγράμματος  διδασκαλίας  (exam 

syllabus)  τριάντα εβδομάδων που στόχευε στην προετοιμασία  των μαθητών για  την 

διαβαθμισμένη εξέταση του Α επιπέδου του ΚΠΓ.  

Η αξιοποίηση του υλικού του ΚΠΓ από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας 

της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην καθημερινή διδακτική πράξη, χωρίς αυτό να αποβαί‐

νει εις βάρος της προγραμματισμένης από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.‐Α.Π.Σ. διδακτικής ύλης είναι 

όχι μόνο εφικτή, αλλά βοηθά αφενός στην δημιουργία κινήτρων στους μαθητές και 

αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ΕΠΣ‐ΞΓ που δημιουργήθηκε το 2012 για να 

αντικαταστήσει το ΔΕΠΠΣ‐ΑΠΣ και το οποίο συνιστά ένα curriculum κοινό για όλες τις 

ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσ‐

διορίζει γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, βάσει των οποίων 

μπορεί να κρίνει κάποιος σε ποιο από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας –σύμφωνα με 

την  6βαθμη  κλίμακα  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  (ΣτΕ)–  βρίσκεται  ο  μαθητής.  Οι 

δείκτες αυτοί συνάδουν με τους δείκτες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), οι οποίοι συνιστούν προδιαγραφές προγραμμάτων σπουδών 

και συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας ανά την Ευρώπη ώστε να διευκολύνε‐

ται  η  αμοιβαία  αναγνώριση  των  τίτλων  γλωσσομάθειας  από  διάφορα  συστήματα, 

εξυπηρετώντας την κινητικότητα στην Ευρώπη.  

Το ΕΠΣ‐ΞΓ συνδέει άμεσα την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο με την πιστο‐

ποίηση γλωσσομάθειας και ειδικότερα με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

(ΚΠΓ). 

 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ4 που υπηρετούν στη Θράκη σχετικά με το θέμα 

της επιμόρφωσης 

 

Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 Θράκης 

 

Περίληψη 

Στην  εργασία παρουσιάζεται μία  έρευνα που καταγράφει  τις ανάγκες επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών ΠΕ4 που υπηρετούν στη Θράκη, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδι‐

οι. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

δηλώσουν τη προτίμησή τους και να κάνουν την επιλογή τους αριθμώντας πρώτο (1) 

αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο και συνεχίζοντας με φθίνουσα προτίμηση. Η 
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ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τις ηλικιακές ομάδες που ορίστηκαν, το 

φύλλο και τις ιδιαίτερες σπουδές του κάθε ενός με στόχο να εντοπιστούν οι αντιλαμ‐

βανόμενες ανάγκες της κάθε κατηγορία. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζο‐

νται αναλυτικά στην εργασία. 

 

 

Πρόγραμμα «Εγώ… Εσύ… Πάμε στο μουσείο;» Ενότητα: «Αιτίες Γνώριζε…» 

 

Γκούγκουλη Δήμητρα, Δασκάλα 

Μισσού Δήμητρα, Δασκάλα 

Στεφανοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια Πληροφορικής  

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη γνωριμία και στην εξοικείωση των μαθητών με το 

χώρο  του  μουσείου  και  τα  έργα  τέχνης.  Συνδυάζοντας  τις  ΤΠΕ  με  την  εκπαιδευτική 

διαδικασία  έγινε  προσπάθεια  να  αναδειχτούν  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  των 

καλλιτεχνικών κινημάτων από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα (Αναγέννηση Ιταλίας, Ανα‐

γέννηση  Βορρά, Μπαρόκ,  Ροκοκό).  Αναζητήθηκαν  μέσω  διάφορων  δραστηριοτήτων 

να καταγραφούν τα υλικά και τα μέσα έκφρασης ορισμένων καλλιτεχνών. Τα μαθησι‐

ακά στάδια του προγράμματος με τίτλο "Εγώ, εσύ..πάμε στο μουσείο;" που εκπονεί η 

Στ τάξη σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν εξ αρχής από τους υ‐

πεύθυνους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές της Στ’  τάξης μελέτησαν τον πίνακα του Ρα‐

φαήλ  Σάντσιο  «Σχολή  των  Αθηνών»  μέσα  από  μια  σειρά  δραστηριοτήτων,  ώστε  να 

εντυπώσουν την περίοδο της Αναγέννησης μέσω της Τέχνης. Στόχος μας ήταν η δια‐

θεματική  προσέγγιση  της  γνώσης,  μέσω  της  Τέχνης,  σε  όλες  τις  γνωστικές  περιοχές 

του Αναλυτικού Προγράμματος. 

 

 

“Λύκε, Λύκε είσαι εδώ;„. Το παραμύθι ως μέσο διαχείρισης του φόβου και ανάπτυ‐

ξης του κριτικού γραμματισμού στην Προσχολική ηλικία 

 

Γκουτρουμανίδου Παγώνα, Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Μ.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής 

Μιντζιρίκη Αγάθη, Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη 1ου Ολοημέρου Νηπιαγωγείου Σιδηρο‐

κάστρου Σερρών 

  

Περίληψη 

Το παραμύθι αξιοποιήθηκε διαχρονικά ως δυναμικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδι‐

κασία ανάλογα με τα ιδεολογικά προτάγματα των εποχών. Οι νεότερες παραδοχές μέσα 
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από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη παιδαγωγική οπτική του προσωπικού/υπο‐

κειμενικού βιώματος αποδίδουν στο παραμύθι προστιθέμενη αξία θεωρώντας ότι συμ‐

βάλει  καθοριστικά  στην  προσωπική,  κοινωνική,  συναισθηματική  και  ηθική  ανάπτυξη 

του νηπίου.  Στο παρόν πόνημα αναδεικνύεται ως όχημα ανάπτυξης οικολογικών στά‐

σεων και κριτικού γραμματισμού και ως μέσο ανατροπής των στερεοτύπων και της δια‐

χείρισης του φόβου των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, προσφέρει γό‐

νιμο έδαφος για την υλοποίηση συμπεριληπτικών πρακτικών στο Νηπιαγωγείο.  

Λέξεις κλειδιά: παραμύθι, κριτικός γραμματισμός, διαχείριση φόβου, οικολογικές στά‐

σεις, Νηπιαγωγείο, πρακτικές συμπερίληψης 

 

 

Διαδικασία  ολιστικής  αξιολόγησης:  διαμόρφωση  φακέλου  εργασιών  μαθητή  με 

φύλλα αυτο‐ και ετεροαξιολόγησης 

 

Γκρίτζιος Βάιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 4ης Εκπ/κής Περ. Κορινθίας 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει φύλα αυτό‐ και ετεροαξιολόγη‐

σης του μαθητή μέσα από τη διδασκαλία «ισχυρών» κειμενικών ειδών. Τα φύλα αυτό‐ 

και ετεροαξιολόγησης περιλαμβάνουν τα κριτήρια και τις κλίμακες ποιοτικής διαβάθ‐

μισης, που βασίζονται στη φιλοσοφία και τις επιταγές των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την ολι‐

στική  εκτίμηση  των  γνωστικών  στόχων,  δεξιοτήτων  επικοινωνίας,  συνεργασίας  και 

μεταγνώσης.  Η  συγκεκριμένη  αντίληψη  για  την  ολιστική  αξιολόγηση,  απορρέει  από 

την διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης και συνιστά έναν νέο προ‐

σανατολισμό  σε  ποιοτικές  διαδικασίες  αξιολόγησης  του  μαθητή,  οι  οποίες  δίνουν 

έμφαση στην ανατροφοδότηση, στη βελτίωση της μάθησης καθώς και στην γνωστική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή. 

 

 

Η  επιλογή  των  Σχολικών  Συμβούλων  μέσα  από  τα  νομοθετήματα.  Συγκριτική  πα‐

ρουσίαση και μια νέα πρόταση για την επιλογή 

 

Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

Βρυώνης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Π.Ε 

 

Περίληψη 

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες Επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης που κατά καιρούς 

έχουν θεσπιστεί, κινούνται μέσα από ένα νομοθετικό πλέγμα, χωρίς όμως να έχει δι‐
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αμορφωθεί  μέχρι  σήμερα  ένα  σύστημα  επιλογής  διαχρονικό  κι  αποδεκτό  από  την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Ο κατάλογος των αντικρουόμενων επιχειρημάτων σε 

κάθε  νομοσχέδιο  είναι  πολύ  μεγάλος  και  η  έλλειψη  εμπιστοσύνης  για  τις  αγαθές 

προθέσεις του νομοθέτη, επίσης. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι –μέσα από την καταγραφή και τη συγκριτική μελέ‐

τη των νόμων και των Π.Δ. που έχουν εκδοθεί και αφορούν την Επιλογή Στελεχών της 

Εκπαίδευσης– να παρουσιάσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ιστορικά τη 

διαδρομή και οριοθετούν τα πλαίσια επιλογής Σχολικών Συμβούλων στην εκπαίδευ‐

ση. Από τη συγκριτική ανάλυση των Νόμων και των Προεδρικών Διαταγμάτων φαίνε‐

ται  ότι  σε  κάθε  επιλογή  υπάρχουν  διαφορετικά  κριτήρια,  τα  οποία  αυξομειώνονται 

ανάλογα με τη βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Ωστόσο φαίνεται να καθιε‐

ρώνεται η θεσμοθέτηση των ακόλουθων γενικών κριτηρίων: 

1.   Επιστημονική ‐ παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, 

2.   Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία, 

3.   Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, 

4.   Προφορική Συνέντευξη,  στην οποία αξιολογείται η προσωπικότητα και η  γενική 

συγκρότηση του υποψηφίου, και 

5.   Η  αξιολόγηση  του  υποψηφίου,  με  βάσει  τις  αξιολογικές  εκθέσεις,  που ωστόσο 

μέχρι σήμερα σε καμία επιλογή, δεν έχει εφαρμοστεί. 

Στην εργασία μας ανιχνεύονται οι διαφορές των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

δομής αλλά  και  του περιεχομένου  των  νομοθετημάτων που αφορούν στην  Επιλογή 

των Σχολικών Συμβούλων και εντοπίζονται τα προβλήματα και οι παραλείψεις των.  

Τέλος γίνεται μια πρόταση για τις επικείμενες επιλογές των Σχολικών Συμβούλων, 

με στόχο την πλήρη από‐κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την εμπέδωση 

κλίματος αξιοκρατίας, και πλήρους διαφάνειας στις επιλογές των στελεχών της εκπαί‐

δευσης, προσβλέποντας σε στελέχη εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς ‐ στοχαστές 

που: Ζουν με κριτική σκέψη μέσα στην κοινωνία, στρατευμένοι/ες στην υπόθεση της 

παιδείας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συμβίωσης. 

 

 

Τα Πολυμέσα… για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 

Γώγουλος Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, που 

έχει ως στόχο οι μαθητές να προσεγγίσουν συνεργατικά θέματα που σχετίζονται με 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι προτεινόμενες συνεργατικές δράσεις υλοποιήθηκαν 
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στα σχολικά έτη 2012‐2013‐2014‐2015 με Web 2.0  εργαλεία σε μαθητές πρωτοβάθ‐

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες των μαθη‐

τών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών, προκαλούν το εν‐

διαφέρον  των μαθητών με πραγματικά  ζητήματα από  την  καθημερινή  τους  ζωή,  με 

απώτερο στόχο τόσο την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους, όσο 

και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα του ψηφιακού κόσμου. 

 

 

Φυσικές Επιστήμες στα Αναλυτικά Προγράμματα του 2003 & 2011: Απόψεις νηπια‐

γωγών 

 

Γώτη Ευθυμία, Σχολική Σύμβουλος Ημαθίας 

Μαρτίδου Ραχήλ, Σχολική Σύμβουλος Χαλκιδικής 

Βασίλα Βασιλική, τ. Σχολική Σύμβουλος Πιερίας 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των πρακτικών 

των νηπιαγωγών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών αναφορικά με 

το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2003 και το συμπληρωματικό του 2011. Το δείγ‐

μα αποτέλεσαν 335 νηπιαγωγοί των νομών Ημαθίας, Χαλκιδικής και Πιερίας. Η συλ‐

λογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με  τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 

το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Στο κύριο μέρος της 

εισήγησης θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της εργασίας μας. Από τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών  προκύπτουν  ενδιαφέροντα  συμπεράσματα  τα  οποία  οδηγούν  σε  μία 

αποτίμηση των σχέσεων τους με το διδακτικό αντικείμενο των Φ.Ε. 

 

 

Επιπτώσεις από την εφαρμογή των αρχών της οικονομίας της αγοράς στο χώρο της 

εκπαίδευσης – Το παράδειγμα της προσχολικής αγωγής 

 

Δάβουλου Μαρία,  Νηπιαγωγός,  Μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  στο ΜΠΣ  «Επιστήμες  της 

Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή των αλλαγών που επέφερε η ε‐

φαρμογή των αρχών της οικονομίας της αγοράς στο χώρο της εκπαίδευσης, η ανάλυ‐

ση των επιπτώσεων αυτού του νέου συστήματος σχέσεων, καθώς και η παρουσίαση 

των  κριτικών  και  των  αντιρρήσεων  που  διατυπώθηκαν.  Επιπλέον,  επιχειρείται  μία 
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προσέγγιση της επιθυμητής σχέσης της εκπαίδευσης με την αγορά, στο πλαίσιο που 

ορίζεται από την παγκοσμιοποίηση και την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου λόγου 

στην  οικονομία  και  την  πολιτική  σε  διεθνές  επίπεδο.  Κατόπιν,  αναλύονται  κάποιες 

από τις πτυχές των επιδράσεων της εφαρμογής των αρχών της αγοράς, όπως εκδηλώ‐

νονται  τα τελευταία χρόνια στις πολιτικές και  την εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

δημόσιας προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα. Στοχεύοντας σε μια πιο ορθολογική και 

δίκαιη  εκπαίδευση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  το  σύγχρονο  συγκείμενο  που  ορίζεται 

από  τα  πολλά,  ποικίλα  και  συχνά  ανταγωνιστικά  συμφέροντα  των  εμπλεκομένων, 

γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης πιθανών λύσεων και προοπτικών, ώστε να οικοδο‐

μηθεί  ένα  πιο  δημοκρατικό  εκπαιδευτικό  σύστημα,  προσαρμοσμένο  στο  παρόν  και 

προσανατολισμένο  στο  μέλλον.  Η  σημαντικότητα  της  παρούσας  εισήγησης  έγκειται 

στη συγκέντρωση, σύνθεση και παρουσίαση σύγχρονων ‐σχετικών με το θέμα‐ δεδο‐

μένων, από τη διεθνή βιβλιογραφία και από το χώρο της προσχολικής αγωγής, τα ο‐

ποία δύνανται  να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών  για  τη συ‐

γκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 

 

Τα συνεργατικά περιβάλλοντα στο σχολείο: Η οπτική των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 

 

Δακοπούλου Νάσια, Δρ, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.  

Καυκά Δήμητρα, Δρ, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 

Μανιάτη Έλενα, Δρ, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη 

σε  τρεις εκπαιδευτικές Περιφέρειες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, 

στο πλαίσιο ερευνητικού ‐ επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς ειδικο‐

τήτων,  με  θέμα  «Ζητήματα  Κοινωνικής  Παιδαγωγικής:  Προσεγγίζοντας  τη  δυναμική 

της σχολικής τάξης» για το σχολικό έτος 2015‐2016. Στόχος της έρευνας ήταν να ανα‐

δείξει  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  για  το  κλίμα συνεργασίας  που αναπτύσσεται 

στον σχολικό χώρο, καθώς και για το κλίμα που επικρατεί, όσον αφορά τη συνεργατι‐

κή συμπεριφορά των συναδέλφων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο  λειτουργίας  του Συλ‐

λόγου Διδασκόντων  και  να αποτυπώσει  τις  αιτίες  για  τις  οποίες  ενισχύονται  (ή  δεν 

ενισχύονται)  τα συνεργατικά σχήματα στο σχολείο. Πεδίο αναφοράς υπήρξε η θέση 

ότι η αξιοποίηση ισχυρών δικτύων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκ‐

παιδευτικών συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και στην ενδυ‐

νάμωση της σχολικής μονάδας. Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας φιλο‐

δοξεί να συμβάλει τόσο στην αποτελεσματικότερη δόμηση σχετικών επιμορφωτικών 
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προγραμμάτων  για  εκπαιδευτικούς,  όσο  και  στοχευμένων  παρεμβάσεων,  για  την 

προώθηση των συνεργατικών σχημάτων στα σχολεία. 

 

 

Διερεύνηση  των απόψεων υποψήφιων  εκπαιδευτικών  στο πλαίσιο  της Πρακτικής 

Άσκησης 

 

Δαρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης  (ΠΑ)  των υπο‐

ψήφιων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο Ε΄ εξάμηνο των σπουδών τους, του χειμε‐

ρινού  ακαδημαϊκού  εξαμήνου  2015‐2016,  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Ειδικής  Αγωγής 

(ΠΤΕΑ)  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  (ΠΘ).  Η  ΠΑ  στα  Προγράμματα  Σπουδών  των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων κατέχει  ιδιαίτερη θέση με ευρύτερο σκοπό τη διασύνδεση 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών, τόσο με την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και με την 

εξοικείωσή τους με τη διαχείριση της διδασκαλίας. Οι φοιτητές/ριες είχαν υποχρεωτι‐

κές ημερήσιες παρατηρήσεις διδασκαλιών σε όλη την ανάπτυξη του ωρολογίου προ‐

γράμματος, για έξι ημέρες, σε όλες τις τάξεις Δημοτικών σχολείων στο πολεοδομικό 

συγκρότημα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Παράλληλα κατέγραφαν σε κλείδα παρα‐

τήρησης, έντεκα θεματικών αξόνων, τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των διδασκα‐

λιών. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης της ΠΑ δεκαεπτά φοιτητές/ριες 

κατέγραψαν  τις  απόψεις  τους.  Στην  παρούσα  ερευνητική  μελέτη,  που  επιχειρεί  να 

διερευνήσει τις απόψεις φοιτητών/ριών, ως μονάδα ανάλυσης ελήφθη το θέμα διότι 

ο  βασικός  ερευνητικός  στόχος  είναι  η  περιγραφή,  η  ανάλυση  και  η  αναστοχαστική 

ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων και καταστάσεων. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομέ‐

νου και η ανάπτυξη των κατηγοριών με τη χρήση του επαγωγικού και του παραγωγι‐

κού  μοντέλου,  αναδεικνύει  τέσσερις  βασικές  θεματικές  ενότητες:  εξατομικευμένη 

προσέγγιση,  εμπειρία/συναισθήματα,  μεθοδολογία/εκπαίδευση  και  συμπεριφο‐

ρά/ρόλος  εκπαιδευτικών.  Από  την  ανάλυση  και  ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων  ανα‐

δεικνύονται:  η  σπουδαιότητα  που  αποδίδεται  στην  εξατομικευμένη  προσέγγιση,  η 

ανάδειξη  θετικών  και  αρνητικών  συναισθημάτων,  η  κυριαρχία  παραδοσιακών  μορ‐

φών  διδακτικής  μεθοδολογίας  αλλά  και  κάποιες  αναχρονιστικές  συμπεριφορές  των 

εκπαιδευτικών. 
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Μερικά «απλά μαθήματα δημοκρατίας» από την ισχύουσα διδακτέα ύλη 

 

Δεληγιάννη Eυφροσύνη (Εριέττα), Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις προοπτικές ενός δημοκρατικού σχολείου όπως αυτές 

διαφαίνονται μέσα από τα υπάρχοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα 

‐σύμφωνα με αυτά‐ διδασκόμενα φιλολογικά αντικείμενα.  

Συγκεκριμένα στο εισαγωγικό μέρος της ανακοίνωσης θα προσδιοριστεί η ουσία του 

όρου «δημοκρατικό σχολείο» και θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην ανάγκη και τις 

προοπτικές της ύπαρξής του. 

Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος της εργασίας, αφού σχολιαστούν γενικά οι διδα‐

κτικοί στόχοι των φιλολογικών μαθημάτων, θα παρουσιαστούν με αναφορές στη δι‐

δακτική τους μεθοδολογία, χαρακτηριστικά παραδείγματα,  επιλεγμένα από τη διδα‐

σκόμενη στη Δ/θμια Εκπ/ση ύλη της  Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Νέας Ελ‐

ληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, των οποίων η διδασκαλία ενδείκνυται κυρίως 

στην περίπτωση που ο διδάσκων στοχεύει, μεταξύ άλλων,  να συμβάλει στη διαμόρ‐

φωση δημοκρατικής συνείδησης στους μαθητές του. 

 

 

Η επιληψία στο χώρο της Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Δερέκα Μαρία, Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 17ης περιφέρειας 

 

Περίληψη 

Η κοινωνία μας, και κυρίως η δυτική κοινωνία, είναι διαποτισμένη με την ηθική του 

ορθολογισμού  και  του  αυτοελέγχου  με  αποτέλεσμα  η  παρουσία  μιας  επιληπτικής 

συμπεριφοράς να δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια.  

Ανάλογα με την προέλευση, η επιληψία επηρεάζει 1 στα 200 άτομα του βρετανικού 

πληθυσμού – αν και η παρουσία της στα παιδιά είναι υψηλότερη (1/100) (Hull Lear‐

ning Services, 2004).  

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον ορισμό και τα αίτια της επιληψίας, στους 

τύπους των προσβολών ανάλογα με το σημείο του εγκεφάλου στο οποίο εστιάζονται, 

στο  γνωστικό πεδίο  και στους  τρόπους αντιμετώπισης  των συγκεκριμένων μαθητών 

μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  εξοικείωση  του  εκπαιδευτικού  της  Α/θμιας  Εκπαί‐

δευσης με την επιληψία και η ελαχιστοποίηση της ανασφάλειας στην παρουσία μίας 

επιληπτικής κρίσης. 
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Αξιολόγηση  εκπαιδευτικού λογισμικού θρησκευτικών  Γ΄  Γυμνασίου στο  κεφάλαιο: 

«Μορφές Χριστιανικής τέχνης» 

 

Δημακόπουλος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτωλοκαρνα‐

νίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας 

Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Π.Ε. Αχαΐας (έδρα Πάτρα) 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζεται η αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευτικού  λογισμικού  της  Γ΄  Γυμνασίου,  στο  κεφάλαιo:  «Μορφές  Χριστιανικής 

τέχνης». Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ερω‐

τηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 70 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου του 3ου Γυ‐

μνασίου Πατρών. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως το διαθέ‐

σιμο δείγμα αξιολόγησε το λογισμικό πολύ θετικά σε όλους τους άξονες (χρήση, περι‐

εχόμενο, διδακτική, αισθητική, ποιότητα μέσων), ενώ διαπιστώθηκαν κάποιες στατι‐

στικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ φύλου και  της αυτοαξιολόγησης  των γνώσεων 

χρήσης Η/Υ με τις απαντήσεις των μαθητών σε μερικά κριτήρια αξιολόγησης του λογι‐

σμικού. Σύμφωνα με το δείγμα, το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει πολύ τον μαθητή να 

κατανοήσει το συγκεκριμένο μάθημα των Θρησκευτικών και η ευκολία στη χρήση του, 

όπως επίσης η αισθητική και η ποιότητα των μέσων μεταφοράς της πληροφορίας αξι‐

ολογήθηκαν πολύ θετικά. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος θεώρησε πως οι 

εικόνες ο ήχος και τα βίντεο συνεισφέρουν περισσότερο από ότι τα άλλα στοιχεία του 

λογισμικού, στη μάθηση. 

 

 

Η λειτουργία των Ομίλων στο Πρότυπο ΓΕΛ  Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά κατά το σχ. 

έτος 2013‐14 ‐ παρουσίαση έρευνας 

 

Δημακοπούλου Αλεξάνδρα,  Δρ.,  φιλόλογος  στο Πρότυπο  ΓΕΛ  Ιωνιδείου  Σχολής Πει‐

ραιά 

Πάσχος Αργύρης, Δρ., φυσικός στο Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τα αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τις απόψεις των 

μαθητών του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για τους Ομίλους του σχολείου και 

για την συμμετοχή τους σε αυτούς. Η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο του 2014 και αφορά 

στους  ομίλους  του  σχολικού  έτους 2013‐14.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αφορούν 

στα κριτήρια με τα οποία οι μαθητές επέλεξαν τους ομίλους στους οποίους συμμετεί‐
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χαν,  στις προσδοκίες  των μαθητών από  τη συμμετοχή  τους σε αυτούς και στο βαθμό 

εκπλήρωσης των προσδοκιών αυτών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας αποδει‐

κνύουν  μεγάλο  ενδιαφέρον  και  συμμετοχή  των  μαθητών  της  Α  και  Β  Λυκείου,  μικρά 

ποσοστά συμμετοχής των μαθητών σε ομίλους άλλων σχολείων και αντίστροφα, καθώς 

και το γενικότερα μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών της Γ Λυκείου για τους Ομίλους. 

 

 

Η  Μάθηση  μέσω  Σχεδιασμού  (ΜμΣ)  ως  μοντέλο  επαγγελματικής  ανάπτυξης  των 

εκπαιδευτικών: Συμπεράσματα και προτάσεις από την εφαρμογή στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Δημητρίου Χρήστος, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 

Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Στε‐

ρεάς Ελλάδας 

 

Περίληψη 

Η  προσέγγιση  «Μάθηση  μέσω  Σχεδιασμού»  (Learning  By  Design)  εφαρμόζεται  στη 

χώρα  μας  από  ένα  δίκτυο  πανεπιστημιακών  τμημάτων,  (Ελληνικό  Δίκτυο Μάθησης 

μέσω Σχεδιασμού & Common Ground, USA), που μπορούν να συνεπικουρήσουν την 

εφαρμογή της σε σχολεία παρέχοντας ακαδημαϊκή τεχνογνωσία.  

Το  πρόγραμμα  εγκρίθηκε  από  το  ΥΠΠΕΘ  και  εφαρμόστηκε  στην Περιφέρεια  Στε‐

ρεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2014 ‐2015 με πρωτοβουλία του Τμήματος Επιστη‐

μονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ. Προσαρμόστηκε, ώστε να λαμβάνει υπόψη 

τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και  τις δυνατότητες  της περιφέρειάς μας και να ανταπο‐

κρίνεται άριστα στις επιμορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού δυναμικού της.  

Συμμετείχαν  περίπου  100  εκπαιδευτικοί  όλων  των  ειδικοτήτων  και  20  Σχολικοί 

Σύμβουλοι  στο  ρόλο  του  μέντορα,  ενώ  ολοκληρώθηκαν &  αναρτήθηκαν  στην  αντί‐

στοιχη εκπαιδευτική πλατφόρμα 50 σενάρια μαθησιακών ενοτήτων.  

Η  επιλογή  του συγκεκριμένου προγράμματος  έγινε  γιατί  θεωρούμε ότι  συνιστά 

μια  καινοτόμο,  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  ερευνητική  πρόταση  επαγγελματικής 

μάθησης. Τρία κυρίως χαρακτηριστικά του προγράμματος συνιστούν, κατά την άποψή 

μας, πλεονεκτήματα με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος: 

1.   Αποβλέπει  στην ανάδειξη  του  εκπαιδευτικού ως  συν‐  διαμορφωτή  του ΑΠ.  Πιο 

συγκεκριμένα το μοντέλο αυτό προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το 

Σχεδιασμό, την Προετοιμασία, τη Διεξαγωγή της Διδασκαλίας και την Αξιολόγηση 

των Μαθητών κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. 

2.   Ενισχύει  την επαγγελματική/επιστημονική μάθηση και συνεργασία των εκπ/κών 

μέσα στον εργασιακό τους  χώρο, μέσα,  δηλαδή, στη σχολική μονάδα, μετασχη‐
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ματίζοντας  έτσι  πολλαπλασιαστικά  την  επαγγελματική  κουλτούρα  επαγγελματι‐

κής μάθησης και δράσης των εκπαιδευτικών.  

3.   Αντιμετωπίζει πολύ πιο αποτελεσματικά και την μαθησιακή ετερογένεια και την 

κοινωνικο‐πολιτισμική διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα συμπεράσματα και η εμπειρία 

από  την  εφαρμογή  του  προγράμματος,  τα  οποία  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  για  το 

σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. 

 

 

 «Τέχνη ‐ Τύχη ‐ Τόλμη, ε ναι λοιπόν!» – Προσεγγίζοντας την ποίηση του Οδ. Ελύτη 

μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής 

 

Δουζίνα Μαρίλη, Φιλόλογος, Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή κατατίθεται μια πρόταση εναλλακτικής προσέγγισης της ποίησης 

του Οδ. Ελύτη, που εφαρμόστηκε σε μαθητές Β’ Γυμνασίου στο πλαίσιο Ομίλου Δημι‐

ουργικής Γραφής. Αξιοποιούνται ως εργαλεία προσέγγισης της ποίησης η δημιουργική 

ανάγνωση και η δημιουργική γραφή. Οι μαθητές προσεγγίζουν δημιουργικά και βιω‐

ματικά  ποιήματα  του Οδ.  Ελύτη·  η  δημιουργική  γραφή αξιοποιείται  διττά:  ως  μέσο 

κατανόησης –δια της δημιουργικής μίμησης– της ποιητικής ρητορικής του Ελύτη και 

ως μέσο εξωτερίκευσης της μαθητικής ανταπόκρισης στα ποιήματά του. Στόχος είναι 

οι μαθητές να αλληλεπιδράσουν με το ποιητικό κείμενο, να ανταποκριθούν σε αυτό 

δημιουργικά, να απολαύσουν την ανάγνωσή του και να αναπτύξουν δεξιότητες λογο‐

τεχνικού γραμματισμού μέσα από μια διαδικασία όπου η ποιητική τέχνη «συναντιέ‐

ται» με το τυχαίο και το τολμηρό της μαθητικής δημιουργίας. 

 

 

Διδάσκοντας την ιστορία κριτικά: μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης της κριτικής 

παιδαγωγικής 

 

Ελευθερίου Εύη, Φιλόλογος, M.Εd. 

 

Περίληψη 

Το ερώτημα που απασχολεί  την παρούσα εργασία είναι κατά πόσο η διδακτική του 

μαθήματος της Ιστορίας μπορεί να συντελέσει στη διαμόρφωση κριτικής συνείδησης 

των μελλοντικών πολιτών, και άρα να καλλιεργήσει μαθητές με δημοκρατική αντίλη‐

ψη  και  διάθεση  συμμετοχής  στην  κοινωνία.  Η  κριτική  παιδαγωγική ως  ο  κατεξοχήν 
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κλάδος της παιδαγωγικής που αναπτύσσει την προβληματική αυτή αξιοποιείται ώστε 

να πραγματωθεί η παραπάνω υπόθεση. Στόχος της εργασίας επομένως, η οποία απο‐

τελεί τμήμα εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, είναι να επιχειρηθεί μια προσέγγιση της διδακτικής 

της  ιστορίας  υπό  το  πρίσμα  της  Κριτικής  Παιδαγωγικής,  η  οποία  συνοδεύεται  από 

συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας. 

 

 

Από το Διαχωριστικό Σχολείο στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και τη Σχολική Έντα‐

ξη των Αναπήρων Μαθητών 

 

Ευσταθίου Μηνάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγω‐

γής,  Διευθυντής  του  περιοδικού  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  και  Σχολικός  Σύμβουλος 

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Περίληψη 

Στην  Ελλάδα  σε  ό,τι  αφορά  την  αγωγή  και  την  εκπαίδευση  των  αναπήρων  μαθη‐

τών/τριών επικρατεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στο ειδικό και στο γενικό σχολείο, ανά‐

μεσα στις γενικές τάξεις και στα Τμήματα Ένταξης ή την παράλληλη στήριξη, ανάμεσα 

στο  Γυμνάσιο  και  το  Ειδικό  Επαγγελματικό  Γυμνάσιο,  ανάμεσα  στο  Επαγγελματικό 

Λύκειο και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο. Με το Νόμο 2817/2000 το ελληνικό κρά‐

τος θέτει ως βασικό σκοπό του τη σχολική ένταξη των ΑμΑ (Άτομα με Αναπηρία) και 

των ΑμΕΕΑ (Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες), με την ίδρυση αξιολογικών και 

υποστηρικτικών  δομών  που  στόχευαν  την  εξάλειψη  του  σχολικών  ανισοτήτων  και 

αποκλεισμών  με  χιλιάδες  μαθητές  εκτός  σχολείου.  Επιχειρήθηκε  η  εξάλειψη  κάθε 

μορφής αποκλεισμού με φιλόδοξα επιμορφωτικά προγράμματα ώστε οι εκπαιδευτι‐

κοί να ενστερνιστούν το συμπεριληπτικό σχολείο και το μοντέλο της διαφοροποιημέ‐

νης παιδαγωγικής με καλές πρακτικές ως προς τον τρόπο, τον τόπο, το χρόνο συνεκ‐

παίδευσης ολόκληρου του μαθητικού πληθυσμού. 

Ανεξάρτητα από  τις  νομοθετικές  ρυθμίσεις  για  την  εκπαίδευση  των ΑμΑ  και  των 

ΑμΕΕΑ,  και σήμερα εξακολουθούν,  εξαιτίας  της κατηγοριοποίησης των ειδικών εκπαι‐

δευτικών αναγκών, να υπάρχουν πρακτικές διαχωρισμού, οι οποίες σε πολλές περιπτώ‐

σεις οδηγούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις εντός και εκτός των σχολείων. Η κατηγο‐

ριοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών βάσει διαγνωστικών κατηγοριών ανα‐

πηρίας μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα προβλήματα: 1) ότι η μάθηση οφείλεται 

στην ανεπάρκεια του μαθητή,  ενώ αποκρύπτεται ο ρόλος του  ίδιου του σχολείου στη 

δημιουργία  αποτυχίας,  2)  είναι  παραπλανητική,  καθώς  αφήνει  να  εννοηθεί  ότι  στα 

πλαίσια των διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών υπάρχει ομοιογένεια, κάτι που είναι 
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αναληθές, 3) πολλά ΑμΑ‐ΑμΕΕΑ δεν παρουσιάζουν εμφανείς αναπηρίες, 4) τα ευρήματα 

ερευνών  αναδεικνύουν  μικρή  εκπαιδευτική  χρησιμότητα  των  διαγνωστικών  κατηγο‐

ριών, 5) οι διαγνωστικές κατηγορίες έχουν την μορφή συνεχούς και δεν αποτελούν α‐

πόλυτα διακριτές οντότητες, συνεπώς ο προσδιορισμός των ορίων τους για εκπαιδευτι‐

κούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι απόλυτος, 6) σε περίπτωση συνύπαρξης αναπηριών 

προκύπτουν θέματα διάκρισης των διαγνωστικών κατηγοριών, και 7) η χρήση διαγνω‐

στικών κατηγοριών είναι δυνατόν να εμποδίσει την ολιστική εκτίμηση του μαθητή. 

 

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής, Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

 

Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 

 

Περίληψη  

Στο  σύγχρονο  σχολείο,  είναι  αναγκαία  η  διαρκής  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών 

καθώς και η επικαιροποίηση των γνώσεων τους, δεδομένων των αλλαγών στο εκπαι‐

δευτικό υλικό αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Πληροφορικής. Η ανάγκη συντονισμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων και 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι σύμφυτη με τον εκπαιδευτικό ρόλο του Σχολικού 

Συμβούλου και απορρέει αυτοδίκαια και από το καθηκοντολόγιό του.  

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής της 

περιοχής ευθύνης μου ως Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής. Η εισήγηση που απο‐

σκοπεί στην παρουσίαση ενός μοντέλου σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών 

δράσεων, αρχικά εστιάζει στη διαδικασία καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών 

των  εκπαιδευτικών,  μια  διαδικασία  που  διευκολύνει  τους  σχολικούς  συμβούλους 

στον εντοπισμένο σχεδιασμό του επιμορφωτικού τους έργου.  

Η  καταγραφή  των  αναγκών  έγινε  με  τη  χρήση  διαδικτυακού  ερωτηματολογίου 

που δημιουργήθηκε με τη χρήση των φορμών της Google και η συμπλήρωσή του ήταν 

προαιρετική και ανώνυμη. Για τον σωστότερο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, ανα‐

ζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε ήταν σύντομο 

και περιεκτικό, απαιτούσε ελάχιστο χρόνο για τη συμπλήρωσή του και περιέγραφε με 

σαφήνεια και ακρίβεια τα στοιχεία που θα έπρεπε να καταγράψουν οι εκπαιδευτικοί. 

Με  βάση  τα  αποτελέσματα  που  κατεγράφησαν  από  τις  απαντήσεις  των  εκπαι‐

δευτικών, έγινε η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Ακο‐

λούθησε αποτύπωση των αναγκών και  των επιθυμιών των εκπαιδευτικών και προέ‐

κυψε ένα τελικό έγγραφο κατηγοριοποίησης των επιμορφωτικών αναγκών. Ο σχεδια‐

σμός εστίασε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη διατύπωση των 
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αναγκών ανάλογα με την προϋπηρεσία, την εκπαιδευτική εμπειρία, το γνωστικό υπό‐

βαθρο των εκπαιδευτικών, τον τύπο της σχολικής μονάδας. 

Επόμενο βήμα ήταν η οργάνωση και η σχεδίαση των επιμορφωτικών σεμιναρίων 

και  των δράσεων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή ευθύνης μου.  Αποτυπώνονται οι 

δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συμφωνία με τα δεδομένα της έρευνας και πα‐

ρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησής τους από τους συμμετέ‐

χοντες εκπαιδευτικούς. 

 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση των οπτικών αναπαραστάσεων στη διδακτική διαδικα‐

σία, με παράδειγμα από το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

 

Ζαγκότας Βασίλειος, M.Ed., Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Αστακού Αιτ/νίας 

Σωτηρακόπουλος Γεώργιος, M.Ed., Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτ/νίας 

 

Περίληψη 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις είναι παρούσες σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου. Το οπτικό υλικό κάθε εγχειριδίου αποτελεί παραδοσιακά το βα‐

σικό εποπτικό μέσο της καθαυτό διδακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, οι εικόνες περιέχουν 

μηνύματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτα. Η Κοινωνική Σημειωτική, μάλι‐

στα, θεωρεί ότι τα μηνύματα αυτά αποτελούν τον κώδικα μιας εμπρόθετης επικοινωνί‐

ας ανάμεσα στον δημιουργό‐καλλιτέχνη και τον παρατηρητή. Ένα πολύ χρήσιμο εργα‐

λείο ανάγνωσης του κώδικα αυτού αποτελεί η "Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού" 

των Gunter Kress  και Theo van Leeuwen, η οποία, για την παρούσα εργασία εφαρμό‐

στηκε στο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (από το οποίο αντλού‐

με και το παράδειγμα του παρόντος άρθρου) με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως 

προς τη διδασκαλία της Ιστορίας αποκλειστικά με οπτικό υλικό. 

 
 

Έρευνα για τη φοίτηση των δίδυμων μαθητών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Πα‐

ρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια των γονέων 

 

Ζεργιώτης Ν. Ανδρέας, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής  

Αναστόπουλος Π. Χρήστος, M.Sc., Ph.D.,  Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Αττικής, Προϊστά‐

μενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής 

 

Περίληψη 

Στο θέμα της διαχείρισης της σχολικής φοίτησης των διδύμων διαπιστώνεται πολλές 

φορές μία αντίφαση μέσα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ενώ η διαπαιδαγώγηση των 
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παιδιών,  γενικότερα,  μέσα  στο  σχολικό  τους  περιβάλλον  αποσκοπεί  στο  να  γίνουν 

αυτά  όσο  το  δυνατόν  πιο  ανεξάρτητες  και  αυτόνομες  προσωπικότητες,  οι  δίδυμοι 

μαθητές  αντιμετωπίζονται  πολλές  φορές,  τόσο  μέσα  στην  οικογένειά  τους  όσο  και 

κατ’ επέκταση στο σχολείο, με ενιαίο τρόπο ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Σήμερα, υπάρ‐

χει παγκοσμίως ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με το θέμα της φοίτησης των 

διδύμων μαθητών στο σχολείο, όπως προκύπτει από ένα πλήθος ερευνών και δημο‐

σιευμάτων. Πάρα πολλές φορές στο σχολείο οι δίδυμοι φοιτούν στο ίδιο τμήμα, γεγο‐

νός που δεν διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και την αυτόνομη ανάπτυξη της προ‐

σωπικότητάς τους. Στην Ελλάδα, φαίνεται κυρίως να ανησυχούν και να προβληματί‐

ζονται για το ζήτημα του διαχωρισμού ή όχι των διδύμων στο σχολείο μόνο οι γονείς 

τους, αφού δεν υπάρχει, όπως σε άλλες χώρες, επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σχετι‐

κά με το ζήτημα αυτό. Έτσι, οι γονείς των διδύμων, όταν φτάνει η ώρα της εγγραφής 

των παιδιών τους στο σχολείο, αναζητούν ο καθένας με το δικό του τρόπο να βρουν 

την καλύτερη δυνατή διαχείριση του  ζητήματος αυτού, με γνώμονα άλλες φορές τη 

λειτουργία της οικογένειας συνολικά και όχι πάντα την αυτόνομη ανάπτυξη των διδύ‐

μων. Σε περιοδικά και ιστολόγια για γονείς, δημοσιεύονται πάρα πολλές ερωτήσεις ή 

και  τοποθετήσεις  γονέων διδύμων σχετικά με  το  θέμα  του  διαχωρισμού  τους  ή  όχι 

στο σχολείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο. Το ερώτημα που φαίνε‐

ται να κυριαρχεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις είναι κατά πόσο η εξάρτηση και η προ‐

σκόλληση  των διδύμων αδερφών μεταξύ  τους  είναι αποτέλεσμα  της  ιδιότητάς  τους 

αυτής ή είναι απλά ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, αφού η ίδια η κοινωνία τους αντι‐

μετωπίζει με ενιαίο τρόπο, ως άτομα δηλαδή με κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότη‐

τας  και  ίδιες ανάγκες.  Το  βέβαιο πάντως  είναι,  ότι  τόσο στο  χώρο  των οικογενειών 

όσο και στον επιστημονικό χώρο,  κυριαρχούν αντικρουόμενες και συχνά διαμετρικά 

αντίθετες  μεταξύ  τους  απόψεις,  οι  οποίες  μάλιστα  έχουν  εκατέρωθεν  φανατικούς 

υποστηρικτές. Στην ανακοίνωσή αυτή θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από τα ερω‐

τηματολόγια  που  δόθηκαν  σε  γονείς  διδύμων  μαθητών  (Ν=306),  που  χορηγήθηκαν 

στο πλαίσιο σχετικής  έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε σχολεία όλων  των βαθμί‐

δων στην Περιφέρεια της Αττικής. 

 

 

Διερεύνηση  του  εργασιακού  στρες  και  των  στρεσογόνων  παραγόντων  των  εκπαι‐

δευτικών: Ο ρόλος του εργασιακού περιβάλλοντος, οι τρόποι εκδήλωσης άγχους και 

η διαχείρισή του 

 

Ζουγανέλη Άννα, Σχολική Σύμβουλος 

Κατσιφή‐Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος 

Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός 
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Περίληψη 

Ο τομέας της εκπαίδευσης, όντας ένα από τα πιο στρεσογόνα περιβάλλοντα, θεωρεί‐

ται ότι συμβάλλει στην εμφάνιση εργασιακού στρες στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι 

αγχογόνες  καταστάσεις,  άλλωστε,  στο  διδασκαλικό  επάγγελμα  είναι  μεγάλης  εμβέ‐

λειας. Παράγοντες που  επηρεάζουν  την  εμφάνισή  του,  σχετίζονται με  το  εργασιακό 

περιβάλλον και  τις αλληλεπιδράσεις που έχει ο εκπαιδευτικός μέσα και  έξω από  το 

σχολείο. 

Σκοπός  της  παρούσας  ερευνητικής  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  επιπέδων 

στρες στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο 

δείγμα  συμμετείχαν  182  εκπαιδευτικοί  δημοτικών  σχολείων  της  Βοιωτίας  οι  οποίοι 

απάντησαν ανώνυμα σε δύο εργαλεία αξιολόγησης του εργασιακού στρες. Ως εργα‐

λεία  αξιοποιήθηκαν  η  κλίμακα  μέτρησης  αντιλαμβανόμενου  στρες  των  Cohen,  Kar‐

marck, & Mermelstein (1983) και η κλίμακα μέτρησης στρεσογόνων παραγόντων για 

τον  εκπαιδευτικό  του Fimian  (1984),  που πρόσφατα σταθμίστηκαν και μεταφράστη‐

καν για τον ελληνικό πληθυσμό. 

Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα  της μελέτης,  οι  εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέ‐

τρια προς υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους,  τα οποία αποκαλύπτονται μέσα από 

ψυχοσυναισθηματικές και σωματικές εκδηλώσεις και αντιμετωπίζονται με ποικίλους 

τρόπους  από  τους  ίδιους.  Παράλληλα,  φανερώθηκε  ότι  οι  στρεσογόνοι  παράγοντες 

σχετίζονται  με  τη  διαχείριση  του  επαγγελματικού  χρόνου,  τις  εργασιακές  συνθήκες, 

την αλληλεπίδραση με τους μαθητές και την επένδυση στο επάγγελμα του εκπαιδευ‐

τικού. Τέλος διαφάνηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στο εργασιακό άγχος, τους στρεσογό‐

νους  παράγοντες  και  τα  δημογραφικά  δεδομένα  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα. 

Βάσει  των αποτελεσμάτων προτείνονται  τρόποι διαχείρισης  του εργασιακού άγχους 

των εκπαιδευτικών.  

 

 

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου: Δυνατότητες και προοπτικές 

 

Ζυγούρη Έλενα, Ph.d., M.ed., Σχολική Σύμβουλος 

Καζταρίδου Αλίκη, M.ed., Σχολική Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Ο  θεσμός  του  Σχολικού  Συμβούλου  καθιερώθηκε  το  1982  (Ν.1304/1982)  αντικαθι‐

στώντας τον θεσμό του επιθεωρητή. Θεωρήθηκε σημαντική καινοτομία, επιβεβλημέ‐

νη και «λαοπρόβλητη», καθώς ήταν απαίτηση του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας 

και δικαίωσε μακροχρόνιους κλαδικούς αγώνες  (Δ.Ο.Ε., 1982, Διδασκαλικό Βήμα). Ο 

θεσμός  παρουσιάστηκε  ως  κέντρο  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και  ένα  μεγάλο 
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μέρος των εκπαιδευτικών προσδοκούσε επίλυση των προβλημάτων του με την εισα‐

γωγή  του.  Κατά  την  τριαντάχρονη  και  πλέον  πορεία  του  συγκροτήθηκε  το  θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας του, μέσω προεδρικών διαταγμάτων και νόμων, που αφορούσαν 

τόσο τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων, τον επιστημονικό 

και παιδαγωγικό τους ρόλο, το ρόλο τους στις διαδικασίες αξιολόγησης σχολικών μο‐

νάδων  και  εκπαιδευτικών,  όσο  και  στα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες  επιλογής  τους, 

ώστε να αναδεικνύονται από τη μια τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη φύση του επο‐

πτικού έργου των σχολικών συμβούλων (επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, 

επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  στις  σύγχρονες  διδακτικές  προσεγγίσεις  και  πρακτικές 

και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου), από την άλλη δε να διασφαλίζεται η αξιο‐

κρατική επιλογή μέσα από αυστηρές και αδιάβλητες διαδικασίες, ώστε να γίνεται ο 

θεσμός αποδεκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα (Παναγόπουλος, 2012). Παράλλη‐

λα,  όμως,  η  Πολιτεία  διαχρονικά  δεν  διασφαλίζει  εκείνες  τις  προϋποθέσεις  που  θα 

κάνουν  το  θεσμό  αποτελεσματικό  και  άξιο  των  προσδοκιών  του  εκπαιδευτικού  κό‐

σμου. H σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους της εκπαίδευσης, από το χώρο της 

παιδαγωγικής –όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί– σ’ ένα διοικητικό ‐ γραφειοκρατικό μο‐

ντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης, η αποκοπή του θεσμού από τα κέντρα χάραξης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και η ένταξή του σ’ ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας 

(Σίδερης, 2006, όπως και η αμφισβήτησή του από τον οργανωμένο κλάδο, συνιστούν 

κάποιους από τους λόγους της εντεινόμενης αμφισβήτησής του. 

Εκτιμούμε  ότι  ο  ρόλος  του  Σχολικού  Συμβούλου  είναι  εξαιρετικά  νευραλγικός 

στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, με ανοιχτά τα ζητήματα οριοθέ‐

τησης του πλαισίου, του περιεχομένου και της λειτουργίας του θεσμού είναι επιτακτι‐

κή η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του, με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτή‐

σεις στο σημερινό παιδαγωγικό‐εκπαιδευτικό, κοινωνικό, και οικονομικό περιβάλλον. 

Με στόχο να συμβάλλουμε παραγωγικά στο διάλογο που οφείλει να ανοίξει σχετικά 

με τις δυνατότητες και την προοπτική του θεσμού, στην παρούσα εργασία παρουσιά‐

ζουμε τα αποτελέσματα έρευνας σε αυθεντικά κείμενα του διαδικτύου (εκπαιδευτική 

ιστοσελίδα esos.gr),  τα οποία αποτελούν σχόλια αναγνωστών στις πρώτες δηλώσεις 

της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους Σχολικούς Συμ‐

βούλους  (Δημοσίευση:  17/10/2015,  «“Δρομολογείται”  η  διαδικασία  επιλογής  νέων 

Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης»). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Ως μονάδα 

καταγραφής  επιλέχθηκε  το  θέμα  (Berelson,  1971˙  Krippendorf,  1980˙  Βάμβουκας, 

1998). Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί έρευνα πεδίου για μια πρώτη καταγρα‐

φή και αποτύπωση των απόψεων των αναγνωστών σχετικά με το θεσμό των σχολικών 

συμβούλων. 

 



ΑΘΗΝΑ 26‐28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 52 

Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα. Μια πρώτη προσέγγιση 

 

Ζωγόπουλος Αθ. Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων 

Μπιζίμη  Σταυρούλα,  Εκπαιδευτικός  Μηχανολόγος,  Υποδιευθύντρια  1ου  ΕΠΑ.Λ.  Πε‐

τρούπολης 

 

Περίληψη 

Η  επαγγελματική  κατάρτιση  στην  Ελλάδα αποτελεί  ένα  εξαιρετικά  σύνθετο  και  επί‐

καιρο ζήτημα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που οι συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης 

και της οικονομικής ύφεσης έχουν εκτινάξει τα ποσοστά ανεργίας και ειδικότερα της 

ανεργίας των νέων σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάδειξη και η αποσαφήνιση μια σειράς προ‐

βληματισμών  γύρω  από  την  επαγγελματική  κατάρτιση,  δεδομένου  ότι  κυριαρχούν 

διάφορες θεωρήσεις σήμερα για τους στόχους, τους προσανατολισμούς, και την απο‐

τελεσματικότητα  της  επαγγελματικής  κατάρτισης,  σε  σχέση  με  την  απασχόληση  και 

τον καταμερισμό της εργασίας. 

 

 

Η συνδιαμόρφωση του σχολείου για όλους τους μαθητές και ο ρόλος του σχολικού 

συμβούλου στην αλλαγή κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα ενός προ‐

γράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης στην παραγωγή γραπτού λόγου 

 

Ημέλλου Όλγα, MEd, PhD, Ειδική παιδαγωγός‐Εργοθεραπεύτρια, Σχολική Σύμβουλος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η  διαμόρφωση  του  σχολείου  για  όλους  τους  μαθητές  είναι  ένας  τελικός  σκοπός,  η 

επίτευξη  του  οποίου  προϋποθέτει  τη  συνέργεια  πολλών  παραγόντων.  Ο  σχολικός 

σύμβουλος, στα πλαίσια του ρόλου του, καλείται να βοηθήσει στην άρση των παρου‐

σιαζόμενων εμποδίων,  τα οποία,  κύρια, αφορούν τις υπάρχουσες στάσεις και αξίες, 

την περιορισμένη κατανόηση, τις ανεπεξέργαστες/ατελείς δεξιότητες, τα περιορισμέ‐

να διαθέσιμα υλικά/μέσα και την αναποτελεσματική διοικητική οργάνωση του ελλη‐

νικού  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Στην  παρούσα  εργασία  περιγράφεται  ένα  πρό‐

γραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, ως  ένα παράδειγμα δράσης  του σχολικού συμ‐

βούλου στα πλαίσια της διαμόρφωσης του σχολείου για όλους τους μαθητές. Το συ‐

γκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αλλαγή κουλτούρας των εκπαιδευτικών στο 

πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Η θεσμοθέτηση του μέντορα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Αναγκαιότητα ή πο‐

λυτέλεια; Μια πρώτη προσέγγιση 

 

Θεοφανέλλης Τιμολέων, Δρ. Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδε‐

κανήσου 

Ζωγόπουλος Αθ. Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων 

 

Περίληψη 

Στα πρόσφατα εκπαιδευτικά δρώμενα, γίνεται λόγος και παραμένει ανοικτός ο διάλο‐

γος των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές διεργασίες φορέων σχετικά με τον ρόλο και 

την αναγκαιότητα ύπαρξης του θεσμού του μέντορα. 

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την αναδίφηση της τρέχουσας βιβλιο‐

γραφίας σχετικά με τον θεσμό του μέντορα και τη διερεύνηση της αναγκαιότητας ύ‐

παρξης του θεσμού του μέντορα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και των προσδοκιών 

από τον θεσμό, μέσα από τις σκέψεις σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγω‐

γικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

 

 

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα. Θεωρήσεις και πρακτικές 

 

Ίκκου Χρυσάνθη, Διευθύντρια σχολική μονάδας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Περίληψη 

Το  σχολείο αποτελεί  ένα ανοιχτό σύστημα  το  οποίο  βρίσκεται  σε συνεχή αλληλεπί‐

δραση με το εξωτερικό του περιβάλλον, αλλά και με τις εσωτερικές του δομές. Οι κα‐

ταστάσεις κρίσης από την άλλη αποτελούν μέρος της πραγματικότητας και οι πιθανό‐

τητες να συμβούν κι  εντός  της σχολικής μονάδας παραμένουν  το  ίδιο υψηλές με ο‐

ποιοδήποτε άλλον περιβάλλον.  

Σύμφωνα  με  τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις  περί  συστημάτων,  η  κρίση  είναι  μία 

κρίσιμη αλλαγή σε μία σημαντική μεταβλητή που βάζει σε κίνδυνο ή καταστρέφει είτε 

μέρη ενός συστήματος ή ολόκληρο το σύστημα (Glaesser, 2006). Για να θεωρηθεί ένα 

περιστατικό  ως  κρίση  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυναμική  να  προκαλέσει  αξιοσημείωτη 

αλλαγή ή απειλή των θεμελίων του οργανισμού (Keown‐Mc Mullan, 1997).  

Η διαχείριση κρίσεων είναι οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και τα μέτρα τα οποία 

είναι προγραμματισμένα και μπαίνουν σε εφαρμογή για να προλάβουν και να αντιμε‐

τωπίσουν την κρίση. Μια κρίση διακρίνεται σε τρία στάδια. Το στάδιο πριν την κρίση, 

τη φάση της κρίσης και τη μετά την κρίση φάση ανάρρωσης. Η δημιουργία κλίματος 

ασφάλειας και συνεργασίας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων στη σύγ‐
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χρονη πραγματικότητα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κατάσταση «εκτεταμέ‐

νης και συστημικής πολιτικής και οικονομικής κρίσης» αποτελούν περισσότερο παρά 

ποτέ αδήριτη ανάγκη. 

Με την παρούσα εργασία προσεγγίζεται θεωρητικά και υποστηρίζεται επιστημο‐

νικά η διαχείριση κρίσεων εντός της σχολικής μονάδας ως οι πρακτικές οι οποίες α‐

ποσκοπούν, τόσο στη γνώση, την πρόληψη και την προετοιμασία, όσο και στην επιτυ‐

χή αντιμετώπιση μιας  κρίσης,  αφού  το σχολικό περιβάλλον  και ο μαθητικός πληθυ‐

σμός αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινότητα. Αν αντιστρέψουμε τη διαδικασία 

διαχείρισης κρίσεων ξεκινώντας από τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ένα περι‐

στατικό, και αναλογιστούμε τη θέση και το ρόλο μας αντιλαμβανόμαστε ότι η διαχεί‐

ριση κρίσεων θα πρέπει να ενταχθεί στην ατζέντα της καθημερινότητας της σχολικής 

κοινότητας. 

 

 

 «Πάμε  Αρχαίο  Θέατρο;»:  Προτάσεις  δραστηριοτήτων  για «πριν», «κατά  τη  διάρ‐

κεια», «μετά» την εκπαιδευτική επίσκεψη 

 

Καβαλλάρη  Ισμήνη,  Υπεύθυνη  Πολιτιστικών  Θεμάτων  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει τις βιωματικές δραστηριότητες και 

τα  παιδαγωγικά  οφέλη  ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος  με  θέμα  «Πάμε  Αρχαίο 

Θέατρο;»,  το  οποίο  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  στο  Γυμνάσιο.  Οι  δραστηριότητες 

αφορούν σε προτάσεις «πριν», «κατά τη διάρκεια» και «μετά» την εκπαιδευτική επί‐

σκεψη  σε  ένα  αρχαίο  θέατρο.  Τα  οφέλη  μιας  τέτοιας  προσέγγισης  αποδεικνύονται 

πολλαπλά για τους εμπλεκόμενους μαθητές, καθώς στόχοι γνωστικοί, συναισθηματι‐

κοί και ψυχοκινητικοί σμίγουν στο χώρο του αρχαίου θεάτρου. Γι’αυτό και το προτει‐

νόμενο πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία,  τη διεπιστημονικότητα,  τη βιωματική 

μάθηση,  την  ενεργητική  συμμετοχή,  την  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  και  στάσεων,  τον 

κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό.  

Κύριος άξονας του σχεδιασμού του είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών μέσα από την απόλαυση της βιωματικής εμπειρίας, η γνωριμία και εξοικεί‐

ωσή τους με τα ίδια τα τεκμήρια της τοπικής ιστορίας και τελικά η ευαισθητοποίησή 

τους για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το εν λόγω εκ‐

παιδευτικό πρόγραμμα θα δώσει  την  ευκαιρία  στους μαθητές  να ανακαλέσουν στη 

μνήμη τους γνωστές πληροφορίες, να συγκρίνουν, να προβληματιστούν, να κατηγορι‐

οποιήσουν, να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να βρουν απαντήσεις, να εκφραστούν 
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δημιουργικά και να μάθουν με όλες τους τις αισθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το Αρ‐

χαίο Θέατρο δύναται να καταστεί για τους μαθητές εργαλείο μάθησης, εμπειρίας και 

δημιουργίας. 

Η προσέγγιση του θέματος ξεκινά με την προετοιμασία της επίσκεψης στο αρχαίο 

θέατρο μέσα στη σχολική  τάξη,  συνεχίζει  με  την  επίσκεψη στο πεδίο  και  καταλήγει 

πάλι στην τάξη για τη συνολική αξιοποίηση της εμπειρίας. Το πρόγραμμα αυτό απο‐

τελεί  μια  καινοτόμο  εκπαιδευτική  πρακτική,  στόχος  της  οποίας  είναι  η  καλλιέργεια 

της συνείδησης υπεύθυνων πολιτών, ευαισθητοποιημένων στην προστασία της πολι‐

τιστικής κληρονομιάς καθώς και η ενίσχυση του ρόλου του «ανοιχτού» στην κοινωνία 

σχολείου. 

 

 

Αγωγή του ενεργού Πολίτη σε θέματα Κοινωνικής Δικαιοσύνης ‐ Αλληλεγγύης ‐ Δη‐

μοκρατίας ‐ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ‐ Μετανάστευσης ‐ Προσφυγιάς 

 

Καγιόγλου Φωτεινή, Δρ, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτορας Πολιτικών Επιστη‐

μών, Εκπαιδευτικός ΔΔΕ Κοζάνης 

 

Περίληψη 

Η Εισήγηση αυτή αποτελεί την περίληψη ενός Project, που σε συνδυασμό με πολιτι‐

στικό  πρόγραμμα,  πραγματοποιείται  στο  ΣΔΕ  Κοζάνης  κατά  το  σχολικό  έτος  2015‐ 

2016. Ο τίτλος του προγράμματος είναι Αγωγή του ενεργού Πολίτη σε θέματα Κοινω‐

νικής Δικαιοσύνης‐ Αλληλεγγύης  ‐ Δημοκρατίας  ‐ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  ‐ Μετα‐

νάστευσης ‐ Προσφυγιάς. Μέσα από βιωματικές, ερευνητικές και μαθησιακές διαδι‐

κασίες προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το δημοκρατικό συναίσθημα των εκπαιδευό‐

μενων, να τους ευαισθητοποιήσουμε πάνω στα προβλήματα της φτώχειας, του αναλ‐

φαβητισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μετα‐

νάστευσης και της προσφυγιάς. Στόχος μας είναι ένας κόσμος που θα επικρατεί η κοι‐

νωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, θα γίνο‐

νται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα κυριαρχεί η ισότητα ευκαιριών και η 

ισότητα φύλων. Με λίγα λόγια μας ενδιαφέρει η αφύπνιση της συνείδησης του ενερ‐

γού πολίτη και η αποδοχή του διαφορετικού, του Άλλου. Για την επίτευξη του στόχου 

παρακολουθήσαμε  εισήγηση  από  το  πρόγραμμα  του  ΚΕΘΙ  Η  γυναίκα  συμμετέχει  η 

πολιτική αλλάζει και επισκεφτήκαμε την ΑΡΣΙΣ Κοζάνης. Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη 

στο δικαστικό μέγαρο Κοζάνης και παρακολουθήσαμε δίκη στο ΜΟΔ. Εκεί μας υποδέ‐

χθηκε  ο  πρόεδρος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Κοζάνης  και  μας  μίλησε  για  την  λει‐

τουργία  της  δικαιοσύνης.  Στο  τέλος  της  σχολικής  χρονιάς  θα  γίνει  παρουσίαση  των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ΣΔΕ Κοζάνης και στην ΔΔΕ Κοζάνης, όπου οι 
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μαθητές θα εισηγηθούν και θα παρουσιάσουν σε Power Point τα αποτελέσματα του 

προγράμματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι φανταστικές τους επιστο‐

λές προς και από μετανάστες που είχαν ως στόχο την ενσυναίσθηση. Χρησιμοποιήσα‐

με  τις  εικαστικές  και  εφαρμοσμένες  τέχνες  ζωγραφική,  κινηματογράφο,  animation, 

καθώς και τις φανταστικές επιστολές για την βιωματική προσέγγιση για τα ευαίσθητα 

κοινωνικά ζητήματα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της μετανάστευσης και της προ‐

σφυγιάς. Στόχος ήταν μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 

εκλαμβάνουν  και  ως  παιχνίδι  να  εντρυφήσουν  στην  δημοκρατική  αγωγή  μέσω  της 

τέχνης. Έγινε αξιολόγηση με ερωτηματολόγια και με παρακολούθηση της συμμετοχής 

και  του βαθμού δραστηριοποίησης  των  εκπαιδευόμενων  κατά  τη διεξαγωγή  της δι‐

δασκαλίας. 

 

 

Η Κατασκευή και Μέτρηση  Γωνιών ως Διαδικασία Αξιοποίησης  του Μαθηματικού 

Περιεχομένου Προβλημάτων και των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών 

 

Κακαβάς Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed. Πανεπιστημίου Πατρών 

Κακαβάς Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Ed. Πανεπιστημίου Roma Tre 

Μάνεσης Νικόλαος, Σχολικός σύμβουλος ΠΕ 70, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών, αφορά στη διδασκαλία της 

μέτρησης διάφορων γωνιών, του κεφαλαίου των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού με 

τίτλο «Σχεδιάζω  Γωνίες»,  με  τη  χρήση προβλημάτων περιεχομένου  (contexts). Η  ερ‐

γασία μας αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς και τυποποιημένης μαθηματικοποι‐

ημένης έκφρασης των δεδομένων του κάθε προβλήματος για να οδηγηθούν οι μαθη‐

τές στη λύση του. Η διδασκαλία υλοποιείται με τη χρήση φύλλων εργασίας. Εφαρμό‐

ζονται εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ με τη χρήση του προγραμματιστικού λογισμι‐

κού Scratch, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτι‐

κή. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και της αξιολόγησης των γνώ‐

σεων που αποκτήθηκαν εντάσσονται σε  ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυ‐

ψης της γνώσης με στοιχεία μεταφοράς της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, μαθηματι‐

κές έννοιες και καθημερινούς προβληματισμούς.  

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, Μέτρηση γωνιών, λογισμικό Scratch. 
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Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική  τάξη,  ενισχύει αντίστοιχα και 

την μαθησιακή απόδοση  των μαθητών; Παράγοντες που  επηρεάζουν  το αποτέλε‐

σμα. Βιβλιογραφική Μελέτη 

 

Καλέμης  Κωνσταντίνος,  D.ed, M.A., MAeD, M.Sc,  Δάσκαλος,  Επιστημονικός  Συνεργάτης 

ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΠΜΣ Δια‐

χείριση Κρίσεων, Επιμορφωτής Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙΝ.ΕΠ 

Κωσταρέλου Άννα, M.Sc,  Διευθύντρια 1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Κρυονερίου,  Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙΝ.ΕΠ 

Μερκούρη Αναστασία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ  

Βελαώρας Παναγιώτης, Απόφοιτος Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ερευνητής 

 

Περίληψη 

Πολλά  έχουν  ειπωθεί  και  πολλά  περισσότερα  έχουν  γραφεί  τόσο  στην  ελληνική  όσο 

περισσότερο στην διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την χρήση, ή την ενσωμάτωση, ή την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι βιβλιογραφικές πηγές είναι αναρίθμητες, μια 

και συνεχώς ερευνητές εστιάζουν σε τομείς που αξιοποιούνται καθημερινά, στην διαδι‐

κασία της μάθησης. Σήμερα, με την έννοια ΤΠΕ, ξεφεύγουμε από την στενή έννοια του 

όρου,  δηλαδή  την  χρήση  ενός  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  σε  μια  σχολική  αίθουσα  και 

αναφερόμαστε σε μια πιο ευρύτερη χρήση τόσο των διάφορων ηλελκτρονικών μέσων 

(Η/Υ, projector, διαδραστικό πίνακα,  κ.λπ.)  όσο κυρίως των διαφόρων προγραμμάτων 

που έχουν αποκτήσει και παιδαγωγική ‐ εκπαιδευτική χρήση, όπως τις εφαρμογές WEB 

2.0, Facebook, Twitter, Moodle, WizIQ, βίντεο και πολλές άλλες. 

Έτσι, καθώς η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί όλο και περισσότερο στα προγράμ‐

ματα σπουδών στις τάξεις σε όλο τον κόσμο, η κατανόηση των επιπτώσεων της χρή‐

σης των εφαρμογών αυτών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων γίνεται ολοέ‐

να και πιο σημαντική. 

 
 

Ο  επιμορφωτικός  ρόλος  του  σχολικού  συμβούλου  και  η  συμβολή  του  στην  επαγ‐

γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: δυνατότητες, προβλήματα και προτάσεις 
 

Καλογεράκης  Σ.  Ευτύχιος,  Σχολικός  Σύμβουλος  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Περιφέρειας 

Πελοπ/σου 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου του σχολικού συμ‐

βούλου  στην  κάλυψη  επιμορφωτικών  αναγκών  των  εκπαιδευτικών,  στη  βελτίωση  του 

εκπαιδευτικού  έργου,  στο  άνοιγμα  νέων  οριζόντων  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και 
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στην ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας. Με αφετηρία βασικά προβλήματα που διαιωνί‐

ζονται δυσχεραίνοντας το έργο των στελεχών εκπαίδευσης γίνονται προτάσεις αναβάθμι‐

σης του επιμορφωτικού κύρους και των δυνατοτήτων του θεσμού, δεδομένου αφενός ότι 

η εκπαίδευση αδυνατεί  να επιβιώσει,  να προκόψει χωρίς επαρκώς καταρτισμένους και 

συνεχώς εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και αφετέρου ότι το έργο του σχολικού συμ‐

βούλου αποτελεί τον πυλώνα, πάνω στον οποίο μπορεί να χτιστεί η εκπαιδευτική πολιτι‐

κή, που θα στοχεύει επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

 
 

Η συμβολή της αξιοποίησης των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιμόρφω‐

ση των εκπαιδευτικών 

 

Καλογρίδη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ, Καθηγήτρια ‐Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοι‐

κτό Πανεπιστήμιο 

 

Περίληψη 

Ο σκοπός της εισήγησής μας είναι η ανάδειξη της θετικής συμβολής των βασικών αρχών 

μάθησης  και  εκπαίδευσης,  που  διέπουν  την  Εκπαίδευση  Ενηλίκων  στην  Επιμόρφωση 

των Εκπαιδευτικών. Η υιοθέτηση δε των αρχών αυτών από τους Σχολικούς Συμβούλους 

είναι δυνατόν να συμβάλλει θετικά στην επιτυχία του έργου τους. Στο πλαίσιο αυτό η 

έμφαση  δίνεται:  ‐Στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  ενηλίκων  εκπαιδευομένων,  που 

συνδέονται  με  τις  προϋποθέσεις  της  αποτελεσματικής  μάθησης  και  είναι  χρήσιμο  να 

λαμβάνονται  υπόψη  στο  σχεδιασμό  των  επιμορφωτικών  δράσεων.  ‐Στους  διαφορετι‐

κούς τρόπους μάθησης των ενηλίκων, με έμφαση στην εν δυνάμει ικανότητά τους για 

κριτικό  στοχασμό,  ως  σημείο  κλειδί  για  την  επίτευξη  συνειδητής  και  ολοκληρωμένης 

μάθησης. Στις βιωματικές ‐ συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, που ενερ‐

γοποιούν  τη  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στις  επιμορφωτικές  δραστηριότητες.  Επι‐

πλέον, παρέχουν δυνατότητες επεξεργασίας των εμπειριών των εκπαιδευτικών, επιτρέ‐

ποντας την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου τους,  την άντληση νέων  ιδεών 

και την επιλογή κατάλληλων τρόπων δράσης στη σχολική τάξη. 

 
 

Διαπροσωπικές & Διομαδικές Σχέσεις ‐ Σχολικός Εκφοβισμός 

 

Καλογρίδου Μαργαρίτα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 02 Αν. Αττικής 

 

Περίληψη 

Σε  σύγχρονες  έρευνες  που  έχουν  διεξαχθεί  διατυπώνεται  έντονος  προβληματισμός, 

επειδή σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της συλλογικής ζωής παρατηρούνται όλο και πιο 
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συχνά συγκρουσιακές σχέσεις που καταλήγουν ακόμη και σε άσκηση βίας από τα  ι‐

σχυρότερα προς τα πιο αδύναμα ή «διαφορετικά» άτομα. Η οριοθέτηση, ωστόσο, της 

έννοιας και της μορφής της βίας είναι επίπονη προσπάθεια, καθώς αυτή εμπεριέχει 

πολλές αμφισημίες και κάθε εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να είναι διαφορετική 

ως προς τις αιτίες που την προκαλούν, τον βαθμό έντασης και τις επιπτώσεις σε αυτόν 

που την υφίσταται. Έτσι, όταν στο σχολείο ένας έφηβος εκφοβίζει κάποιον άλλο, έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον η κατανόηση και η ανάδειξη του φαινομένου αυτού στις πραγμα‐

τικές διαστάσεις του. 

 

 

Διασχολικά  Δίκτυα  και  κοινότητες  μάθησης  και  συνεργασίας  εκπαιδευτικών  στην 

προοπτική ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου. Η περίπτωση του «Δικτύου 

Συνεργασίας Φιλολόγων  Ηρακλείου»  με  τον  συντονισμό  της  Σχολικής  Συμβούλου 

Φιλολόγων 

 

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα), Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ηρακλείου (Κρήτης) 

 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου και της λειτουρ‐

γίας των «διασχολικών δικτύων» και των «κοινοτήτων μάθησης και συνεργασίας», με 

τον συντονισμό του Σχολικού Συμβούλου, ως πρακτικών επιμόρφωσης των εκπαιδευ‐

τικών και ανανέωσης του εκπαιδευτικού έργου, στην προοπτική ενός σύγχρονου και 

δημοκρατικού  σχολείου.  Οι  προτάσεις  που  παρουσιάζονται  επιχειρούν  να  απαντή‐

σουν στην κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και στην κρίση της εκπαίδευ‐

σης,  θεωρούμενης στο γενικότερο πλαίσιο  της πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης. 

Ειδικότερα, θεωρητικό υπόβαθρο των προτάσεων αποτελεί η θέση ότι η επιμόρφωση 

και  η  συνεργασία  μπορούν  να  στηρίξουν  τους  εκπαιδευτικούς  και  συνακόλουθα  τη 

λειτουργία  των  σχολείων,  προσφέροντας  διέξοδο  και  αναθερμαίνοντας  τη  διάθεση 

για προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη 

για  την  επιμόρφωση  και  την  καθοδήγηση  σύμφωνα  με  το  σχήμα  «Επιμορφωτής‐

Καθοδηγητής = Πομπός vs.  Επιμορφούμενος‐εκπαιδευτικός =  Δέκτης»,  οι  προτάσεις 

μας αφορούν σε μια νέα αντίληψη για τη συμβουλευτική στην εκπαίδευση, με άξονες 

τη διάδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών, τον αναστοχασμό και την έμπνευση στο δι‐

δακτικό έργο, με τον Σχολικό Σύμβουλο ως Συντονιστή, Εμψυχωτή και Επιμορφωτή με 

γνώσεις, μεθοδολογία και  κουλτούρα Εκπαιδευτή Ενηλίκων, σε κλίμα δημοκρατικού 

διαλόγου και σεβασμού στην πρωτοβουλία και το έργο των εκπαιδευτικών. 

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, παρουσιάζεται η περίπτωση του «Δικτύου 

Συνεργασίας Φιλολόγων Ηρακλείου» με τον συντονισμό της Σχολικής Συμβούλου Φι‐
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λολόγων.  Ειδικότερα,  παρουσιάζονται  επιμορφωτικές πρακτικές,  όπως Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο,  ετήσιες  Διημερίδες  «(Αλληλο‐)διδακτικής»,  Επιμορφωτικές  Ημερίδες  και 

Επιμορφωτικά  Σεμινάρια  με «πρωταγωνιστές  του  λόγου»‐Εισηγητές  εκπαιδευτικούς 

Φιλολόγους «της πράξης και της τάξης», στο πνεύμα της διάχυσης του έργου τους στη 

φιλολογική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάζονται επιμορφώσεις σε καινοτόμα συνεργα‐

τικά ψηφιακά εργαλεία και συνακόλουθα η δημιουργία «Συνεργατικών Ιστοσελίδων», 

με συνεργασία  των Φιλολόγων στην ανάρτηση και στην παραγωγή χρήσιμου εκπαι‐

δευτικού  υλικού,  καθώς  και  άλλες  πρακτικές  και  δράσεις  που  δίνουν  δυνατότητες 

στους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν ως κοινότητα διαλόγου, μάθησης και συνερ‐

γασίας, προωθώντας στην πράξη το παράδειγμα αξιών του σύγχρονου δημοκρατικού 

σχολείου.  

 

 

ΔΕΠ‐Υ και Φυσική Αγωγή στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

 

Καλούδης Θεοφάνης, MEd,  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  Κορινθίας‐  Καθηγητής Φυσι‐

κής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Σαλαμάνκα  (Unesco, 1994) όλα τα παιδιά έχουν δι‐

καίωμα να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε 

την «εκπαίδευση για όλους» (συμπεριληπτική εκπαίδευση). Οι εκπαιδευτικοί και συ‐

γκεκριμένα ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, στη διάρκεια της ημέρας είναι βέβαιο ότι 

θα διδάξει σε τμήμα που υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οπότε 

πρέπει να τροποποιήσει το ημερήσιο και ωριαίο πρόγραμμα του ώστε αυτά τα παιδιά 

να συμμετέχουν ενεργά. Η Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD), δηλαδή η 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής‐ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ‐Υ) αποτελεί μία από τις 

συχνότερα  εμφανιζόμενες  διαταραχές  σε  παιδιά  στο  χώρο  του  σχολείου  (Barkley, 

1990). Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση και καλή πρακτική έγινε από έναν Γυ‐

μναστή (ΠΕ 11) και σαν στόχο έχει: Να αναφέρει τον σύγχρονο ορισμό της ΔΕΠ‐Υ βάση 

του DSM‐V (APA, 2013), να περιγράψει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο εκπαι‐

δευτικός βάση των χαρακτηριστικών του παιδιού, καθώς και να δώσει συμβουλές στο 

σύγχρονο Γυμναστή για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών μέσα από 

ένα «εναλλακτικό πρόγραμμα παρέμβασης  της διδασκαλίας  των ομαδικών αθλημά‐

των» (Αδάμ, 2004), βασισμένο στα μοντέλα «Πρόγραμμα προσωπικής και κοινωνικής 

υπευθυνότητας», «Τακτικής προσέγγισης», «Αρχές του δίκαιου παιχνιδιού»  και «Συ‐

νεργατικής Μάθησης». 
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Πορτρέτα στην κορνίζα. Γνωρίζοντας προσωπογραφίες στο Νηπιαγωγείο 

 

Κάντζου Νίκη, Med Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας Νηπιαγωγείου, Συγ‐

γραφέας, Νηπιαγωγός στο 2ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω 

 

Περίληψη 

Το σχολείο μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των έρ‐

γων τέχνης, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο σε όσα μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Κυρίως καλλιεργούν το στοχασμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, την 

επικοινωνία  των  ιδεών,  την  κατανόηση  της  διαφορετικότητας  και  τη  γνωστική  ανά‐

πτυξη. Με αυτή την έννοια, η παρατήρηση έργων τέχνης συμβάλει θετικά στη διεργα‐

σία της μάθησης. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ποικίλες διαθεματικές δραστηριότη‐

τες  που  αφορούν  προσωπογραφίες  και  επιδιώκουν  την  ευαισθητοποίηση  των  παι‐

διών γύρω από την Τέχνη και ειδικότερα τον οπτικό εγγραμματισμό που υλοποιήθη‐

καν στο 2ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω. 

 

 

Πέντε αφετηρίες και τρεις συνιστώσες για την Ανάγνωση στη σχολική τάξη: εκπαι‐

δευτικές προεκτάσεις 

 

Καπετανίδου Μ. Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. Αττικής 

 

Περίληψη 

Η  εισήγηση  επιδιώκει  να  συμβάλει  στη  συζήτηση  για  το  σχεδιασμό  του  γλωσσικού 

μαθήματος με στόχο την ανάδειξη πρακτικών που συνδέουν το μάθημα της γλώσσας 

με τις πρακτικές γραμματισμού. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η σύνθεση προσεγγίσεων 

του  γραμματισμού  με  παιδαγωγικές  πρακτικές  ανάγνωσης  που  ενδυναμώνουν  τη 

γλωσσική  ικανότητα  και  εμπλουτίζουν  την  αναγνωστική  εμπειρία.  Η  αναπλαισίωση 

της ανάγνωσης και η ένταξή της στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο αποδεικνύει 

την παιδαγωγική της σημασία. Σύμφωνα με τη σύνθεση αυτή το ενδιαφέρον της ανα‐

γνωστικής έρευνας και της διδακτικής αφορά στις ακόλουθες μετατοπίσεις:  

(α)   από τη γλωσσική νόρμα στις σημαίνουσες αναγνωστικές πρακτικές που συνδέο‐

νται με την ταυτότητα και τις «κοσμοθεάσεις» των εμπλεκομένων στη γλωσσική 

αγωγή  

(β)   από την «ουδέτερη» τεχνολογία του γραπτού λόγου στην κριτική πλαισίωση των 

νοημάτων που παράγονται στο συνεχές προφορικός ‐ γραπτός λόγος  
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(γ)   από  τη  μηχανιστική  ανάγνωση  στην  πολυδιάστατη  ανάγνωση  και  στον  κριτικό 

αναστοχασμό, με έμφαση στη διαδικασία συγκρότησης του νοήματος 

(δ)   από  τη  μοναχική  εμπειρία  της  ανάγνωσης  στη  δυναμική  ομαδοποίηση  και  στις 

αλληλεπιδράσεις μέσα στην ομάδα γύρω από τα θέματα που διευρύνουν το εν‐

διαφέρον των μαθητών για ανάγνωση  

(ε)   από τα γραμμικά κείμενα στις νέες μορφές οργάνωσης του λόγου σύμφωνα με τα 

κριτήρια της Παιδαγωγικής της Ανάγνωσης του ενεργού πολίτη. 

Οι ερευνητές εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην ανάγνωση και στους παράγοντες 

που  επηρεάζουν  την  κατασκευή  του  νοήματος.  Προτείνουν  ένα  αλληλεπιδραστικό 

μοντέλο,  που  περιλαμβάνει  τις  συνιστώσες  που  διεπιδρούν  στη  διαδικασία  κατα‐

σκευής και διαπραγμάτευσης του νοήματος και έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές προ‐

εκτάσεις τόσο για τη μάθηση όσο και για τις διαδικασίες της.  

H ανάγνωση και η γραφή δεν συνιστούν μια ουδέτερη τεχνολογία, καθώς ο γρα‐

πτός λόγος επενδύεται  ιδεολογικά σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα στο χώρο και στο 

χρόνο. Ο  κύκλος  των αλλαγών  που  σημειώθηκαν στην  ιστορία  της  αναγνωστικής  έ‐

ρευνας επηρέασαν τη διδακτική της Ανάγνωσης. Η ένταξη αναγνωστικών πρακτικών 

στο μάθημα της γλωσσικής αγωγής και στο πλαίσιο της συνεργατικής διερεύνησης για 

την  παραγωγή  και  διαπραγμάτευση  του  νοήματος,  αποκτά  μια  νέα  προοπτική,  με 

πλαίσιο αναφοράς το δημοκρατικό σχολείο. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο 

η γνώση αλλά οι διαδικασίες παραγωγής και συγκρότησης των γνώσεων καθώς και ο 

μετασχηματισμός τους. Με το να ανατίθενται στα παιδιά να δουλεύουν σε ετερογε‐

νείς ομάδες,  οι  εκπαιδευτικοί  κοινοποιούν  τις προσδοκίες  τους στα παιδιά ότι μπο‐

ρούν να δουλέψουν συνεργατικά με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός του γλωσσικού μαθήματος ως μαθήματος γραμ‐

ματισμού αποτελεί μια νέα πρόκληση προς συζήτηση στο πλαίσιο ενός μελλοντικού 

ανασχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της γλωσσικής αγωγής. 

 

 

Η σχολική ανανέωση, απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό 

σχολείο 

 

Καπνιά Γραμματή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06, Ν. Κυκλάδων 

 

Περίληψη 

Η  εργασία  αυτή  έχει  σαν  στόχο  να  εξετάσει  κατά  πόσο  δημοκρατικά  και  σύγχρονα 

είναι τα σχολεία σήμερα, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και να υποστηρίξει 

την φιλοσοφική πίστη του John Dewey ότι «ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημι‐

ουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας», η οποία πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο, επάνω 
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στο  οποίο  θα  χτίζονται  όλες  οι  ανανεωτικές  προσπάθειες  για  τα  σχολεία  του  21ου 

αιώνα.  Αυτό  στην  πράξη  σημαίνει  ότι  η  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  είναι  για  όλα  τα 

παιδιά και ο στόχος της θα πρέπει να είναι: 1) η ανάδειξη της ιδιαίτερης νοημοσύνης 

και των χαρισμάτων του κάθε παιδιού, 2) η διαπαιδαγώγηση με αξίες και αρχές, 3) η 

παροχή κατάλληλων γνώσεων και 4) η εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, για να μπορέ‐

σουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής τους και να ζήσουν μια παραγω‐

γική και ικανοποιημένη ζωή. 

 Η σχολική ανανέωση όμως είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο και διαχρονικό ζήτη‐

μα, το οποίο έχει σχέση και αφορά: 1) όλους όσους εμπλέκονται στην χάραξη εκπαι‐

δευτικής πολιτικής και στην εφαρμογή της, 2) πολλά γνωστικά αντικείμενα και αναλυ‐

τικά προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, 3) την διδασκαλία και την μάθηση, 

4)  τις  κτιριακές  υποδομές  και  τον  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό  και  πολλά  περισσότερα. 

Παρόλα αυτά, όλοι συμφωνούν πως η ανανέωση των σχολείων είναι επιτακτική ανά‐

γκη της εποχής στην οποία ζούμε και δεν μπορεί να αναβληθεί, εάν θέλουμε να ανα‐

γεννηθεί συγχρόνως και η κοινωνία. 

Η θεωρητική αυτή εργασία στηρίζεται σε μία επιτυχημένη συλλογική προσπάθεια 

πολλών σχολείων  της πολιτείας  του Βερμόντ  της Αμερικής,  για  την αναβάθμιση  της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα και πιστεύει ότι μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας και για την ανανέωση των Ελλη‐

νικών Δημοσίων Σχολείων. 

 

 

Ο διάλογος στη διαδικασία της μάθησης 

 

Καραλή Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος Αχαΐας (έδρα: Πάτρα) 

 

Περίληψη 

Απαραίτητο στοιχείο της κοινότητας για την οικοδόμηση της γνώσης είναι ο διάλογος, 

ο  συνομιλιακός  λόγος  ως  στρατηγική  μάθησης.  Οι  προσπάθειες  μετάβασης  από  το 

μονόλογο στο διάλογο και η υποδοχή του τελευταίου στην εκπαίδευση συσχετίστηκε 

κυρίως με  τη δυνατότητα για  την εφαρμογή  των αρχών  της κονστρουκτιβιστικής δι‐

δασκαλίας και μάθησης.  Στο πλαίσιο  της  τρέχουσας εκπαιδευτικής πρακτικής ο παι‐

δαγωγικός,  ρόλος  του  διαλόγου  δεν  είναι  δεδομένος,  αλλά  υπό  διαρκή  διερώτηση 

σχετικά με την ουσία και τον προορισμό του. Ένας διάλογος δεν είναι μια δέσμευση 

δύο  ή  περισσότερων  αφηρημένων  προσώπων.  Δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  απλά  μια 

μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, αλλά ως ένα πλέγμα σχέσεων, που χαρακτηρίζε‐

ται από συνεχή συμμετοχή, σε κλίμα αμοιβαιότητας και αναστοχασμού, ώστε να δια‐

μορφωθεί «το δυαδικό όν, οι συνεργάτες μέσα σε μια τελειωμένη αμοιβαιότητα». 
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Μεθοδολογία Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών σε Επίπε‐

δο Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου 

 

Καράμηνας Ιγνάτιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 

 

Περίληψη 

Η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών θεωρείται πλέον βασική προϋπόθεση και ση‐

μαντικός παράγοντας σχεδιασμού και διεξαγωγής της επιμόρφωσης των εκπαιδευτι‐

κών.  Σε  κεντρικό  επίπεδο  τον  σχεδιασμό  της  επιμόρφωσης  που  έχει  σχέση  με  προ‐

γράμματα σπουδών, σχολικά βιβλία, καινοτόμες δράσεις κ.ά. έχει το Υπουργείο Παι‐

δείας και οι φορείς που αυτό εποπτεύει ενώ σε επίπεδο εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

την βασική αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών  έχει  κάθε φορά  ο  οικείος  Σχολικός  Σύμβουλος.  Η  εργασία  αυτή  έχει 

αυτοαναφορικό χαρακτήρα με βασική επιδίωξη να αναδείξει την μεθοδολογική προ‐

σέγγιση που ακολουθήσαμε στον τομέα αυτόν ως Σχολικός Σύμβουλος στην 29η Πε‐

ριφέρεια  Δημοτικής  Εκπαίδευσης Αττικής.  Κατά  συνέπεια,  παρουσιάζονται  και  ανα‐

δεικνύονται  καλές  πρακτικές  διερεύνησης  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  εκπαι‐

δευτικών  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  Σχολικού  Συμβούλου  προκειμένου  να  σχεδιαστεί 

πιο αποτελεσματικά η επιμορφωτική του δράση. 

 

 

Επιμόρφωση και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου: διε‐

ρεύνηση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας 

 

Καρατζάς Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος – Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας 

Λιάπη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει «εκ του αποτελέσματος» το αν η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτελεί αποτελεσματικά τον στόχο της ως προς την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθιστώντας τους  ικανούς να χρησιμο‐

ποιούν τις νέες διδακτικές πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου μέσα στις τάξεις τους 

και μάλιστα όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αδυναμίες των μαθητών τους. Η δι‐

αδικασία παραγωγής γραπτού λόγου τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε τόσο από την 

επικοινωνιακή, όσο και από την κειμενοκεντρική προσέγγιση με αποτέλεσμα οι σύγ‐

χρονες διδακτικές προσεγγίσεις, που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν την παραδοσι‐

ακή γραμματοκεντρική προσέγγιση,  να δίνουν έμφαση στη λειτουργική μελέτη ανα‐

δεικνύοντας τη σημασία του περικείμενου, εντός και εκτός τάξης, ως προς τη δόμηση 
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επικοινωνιακά κατάλληλου κειμενικού λόγου. Παράλληλα, η επιμόρφωση των εκπαι‐

δευτικών  θεωρείται  καθοριστικός  παράγοντας  αλλαγής  των  διδακτικών  πρακτικών 

των εκπαιδευτικών, μέσα από την αλλαγή των αναπαραστάσεων και των διδακτικών 

πρακτικών. Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας  στους  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  Ηλείας  δείχνουν  ότι  η  επι‐

μόρφωσή τους δεν τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες των μαθη‐

τών  τους  κατά  την παραγωγή  του  γραπτού  λόγου με  τις  σύγχρονες διδακτικές προ‐

σεγγίσεις. 

 

 

Τάσεις και Προβληματισμοί σε σχέση με τη σχολική αυτονομία 

 

Κατσαρός Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η Σχολική Αυτονομία αποτελεί κεντρική παράμετρο των εκπαιδευτικών συστημάτων 

και  μια από  τις  σημαντικότερες  κατευθύνσεις  της  εκπαιδευτικής πολιτικής  διεθνώς. 

Αυτή η εργασία εξετάζει τις τάσεις που έχουν επικρατήσει διεθνώς και στην Ελλάδα 

σε σχέση με το θέμα, υπό το πρίσμα των δεδομένων που παρέχουν οι σχετικές έρευ‐

νες  διεθνών  φορέων  (Δίκτυο  Ευρυδίκη,  ΟΟΣΑ,  EPNoSL),  αλλά  και  οι  επιστημονικές 

έρευνες πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σχολική αυτονομία, 

παρά την ιδεολογικοπολιτική κριτική που έχει δεχθεί, αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη 

για  την  εξασφάλιση υψηλών μαθητικών  επιτευγμάτων  και  για  την  ισότητα στην  εκ‐

παίδευση, εφόσον συνδέεται με πολιτικές λογοδοσίας, αναβάθμισης του επαγγελμα‐

τισμού των εκπαιδευτικών και στήριξης του έργου τους. 

 

 

Ενδοσχολικός εκφοβισμός και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Κατσιγιάννη Βικτωρία, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

Κατσιγιάννη Αφροδίτη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

Σελίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Ο εκφοβισμός αναφέρεται στην επιθετική συμπεριφορά όταν εκδηλώνεται για μεγά‐

λο χρονικό διάστημα χωρίς πρόκληση από αυτόν/ή που τη δέχεται και στοχεύει στην 

πρόκληση ψυχικού ή σωματικού πόνου. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αυξάνουν τις 

πιθανότητες να θυματοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον και να υποστούν την απο‐
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μόνωση, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα. Η συμπερίληψη με την υποστήριξη των 

ατόμων αυτών και η αλλαγή στάσης για την εξάλειψη των εμποδίων για μία ισότιμη 

μεταχείριση και το δικαίωμα στο ομαδικό παιχνίδι και το σεβασμό αποτελεί δικαίωμα 

στην εκπαίδευση για όλους. 

 

 

Η Αυτοαξιολόγηση στο σχολείο απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξής του 

 

Κατσιμάρδος Γ. Βασίλειος, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος της 46ης Περιφέρειας Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Αττικής 

 

Περίληψη 

Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το ζήτημα της Ποιό‐

τητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της Αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Στον το‐

μέα της σχολικής εκπαίδευσης, η συζήτηση περί αξιολόγησης αποκτάει επί του παρό‐

ντος νέα δυναμική για δύο κυρίως λόγους. Αφενός, οι πρακτικές ποιοτικής ανάπτυξης 

μεμονωμένων σχολείων βασίζονται ολοένα περισσότερο σε πρακτικές ανάπτυξης ορ‐

γανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάγνωση βάσει των δεδομένων της κατάστασης ενός 

σχολείου και η αξιολόγηση δράσεων αποτελούν συστατικά στοιχεία  της  εσωτερικής 

διαδικασίας εξέλιξης ενός σχολείου. Αφετέρου, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης 

περί μεγαλύτερης ανεξαρτησίας των σχολείων, επανέρχονται στο επίκεντρο του ενδι‐

αφέροντος της εκπαιδευτικής πολιτικής  ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και κρατι‐

κού ελέγχου. Η ενδοσχολική αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση δεν αποτελούν αυτο‐

σκοπό. Η μία και μοναδική συγκέντρωση δεδομένων ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης 

της πραγματικής  κατάστασης  του σχολείου  χωρίς  επακόλουθο σημαίνει πολλή δου‐

λειά για το τίποτα. Τέλος, η διαχείρισης της ποιότητας στο σχολείο δεν πρέπει να πε‐

ριορίζεται στην ανταγωνιστικότητα, αλλά κυρίως πρέπει να δίνει έμφαση στην παιδα‐

γωγική  σκέψη  και  δράση,  τη  διαρκή  βελτίωση  και  αναμόρφωση  των  παρεχομένων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτό που οφείλει να επιδιώκει και η εκπαιδευτική πολιτι‐

κή γενικότερα και το σχολείο ειδικότερα είναι τους στόχους τους οποίους θέτουν να 

προσπαθούν να τους προσεγγίσουν. 

 

 

Δικαιώματα μεταναστών και κοινωνικός θρησκευτικός ρατσισμός: Χρήση ΤΠΕ – Λο‐

γισμικών 

 

Κατσίρας Β. Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13, Νομικών ‐ Πολιτικών Επιστημών 

Τσάγκας Β. Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 
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Περίληψη 

Το θέμα του ρατσισμού (κοινωνικού και θρησκευτικού) προσεγγίζεται βιωματικά από 

του  μαθητές/τριες,  με  την  βοήθεια  του  καθηγητή  τους,  ούτως  ώστε  μέσα  από  τις 

δραστηριότητες  που  προτείνονται  να  κατανοήσουν  τη  θέση  του  πρόσφυγα  και  του 

μετανάστη και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετω‐

πίζει η χώρα μας. Επίσης, προτείνονται και δράσεις προς αντιμετώπιση του προβλή‐

ματος. 

 

 

Ο  Ρόλος  της  συμβουλευτικής  καθοδήγησης  (του  Μέντορα)  στο  Τυπικό  Σχολείο. 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

Κατσούγκρη Αναστασία, Ειδική Παιδαγωγός με ειδίκευση στα άτομα με κινητική ανα‐

πηρία ‐ Εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες, Med στην Εκπαίδευση, Διευθύντρια 

Σχολικής Μονάδας Α/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής 

 

Περίληψη 

Στο σημερινό κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, αλλάζει και η σχολική πραγματικότητα. 

Οι απαιτήσεις αυξάνονται, τα προβλήματα πληθαίνουν και αναζητούνται λύσεις άμε‐

σες και αποτελεσματικές μέσα στο σχολικό πλαίσιο.Η συνεργασία της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και η ενδοσχολική επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών φα‐

ντάζουν πιο αναγκαίες από ποτέ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται από 

«πάροχο» γνώσεων σε παιδαγωγό, σε «βοηθό» ανακάλυψης της γνώσης και επίλυσης 

αντιθέσεων  και  συγκρούσεων.  Τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται,σε  μία  σχολική 

μονάδα θα πρέπει να λύνονται ενδοσχολικά. Ο θεσμός του Μέντορα βοηθάει προς σε 

αυτή  την  κατεύθυνση  Η  διαδικασία  της  συμβουλευτικής  καθοδήγησης  (mentoring) 

είναι  αποτελεσματική  διαδικασία,  γιατί  είναι  αμφίδρομη  και  γιατί  κερδίζουν  και  τα 

δύο μέλη που συμμετέχουν, ο Μέντορας και ο συνεργάτης.  Το mentoring αφορά ό‐

λους.  Ο  ρόλος  του  Σχολικού  Συμβούλου  είναι  ρόλος  μέντορα  προς  τους  Δ/ντές  και 

τους  εκπαιδευτικούς.  Κατά  αναλογία  ρόλο Μέντορα  ασκούν  και  οι  Διευθυντές  των 

σχολικών  μονάδων  προς  τους  εκπαιδευτικούς  τους  και  εκείνοι  με  την  σειρά  τους 

στους  άλλους  εκπαιδευτικούς.  ή  νεοδιοριζόμενους.  Πόσο  όμως  έχει  εκπαιδευτεί  ο 

Σχολικός Σύμβουλος ή ο Δ/τνής σχολικής μονάδας ή οι έμπειροι εκπαιδευτικοί για να 

αναλάβουν  αυτόν  το  ρόλο;  Η  διαδικασία  της  συμβουλευτικής  καθοδήγησης 

(mentoring) χρειάζεται διάρκεια για να πραγματοποιηθεί, δεν γίνεται στιγμιαία. Έχει 

ρόλο υποστηρικτικό, στον Διευθυντή, στον εκπαιδευτικό και έγκειται καταρχάς στην 

ανίχνευση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  στην  επιλογή  και  υποστήριξη  πολιτικών 

επίλυσης προβλημάτων διδακτικής και διαχείρισης συγκρούσεων.. Ο θεσμός του μέ‐
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ντορα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές παροχής ατομικής καθοδήγη‐

σης  και στήριξης  (APEC, 1997; Bezzina, 2006; Commonwealth Department of Educa‐

tion,  Science  and  Training, 2002).  Θεωρείται  μία  αποτελεσματική  μέθοδος  στήριξης 

όλων  των  εκπαιδευτικών.  Προάγει  τη  συνεργατικότητα  μεταξύ  των  εμπλεκομένων 

στην  εκπαίδευση.  Θεωρείται  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική  εφαρμογή  οποι‐

ουδήποτε  προγράμματος  εισαγωγικής  και  ενδοσχολικής  επιμόρφωσης.  Και  φυσικά 

βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και το κλίμα της σχολικής μονάδας. 

Λέξεις κλειδιά: Μέντορας, mentoring, καθοδήγηση, ενδοσχολική επιμόρφωση 

 

 

Το  μάθημα  της «Ερευνητικής  Εργασίας»  ως  ένα  στοίχημα  για  την  υλοποίηση  του 

Δημοκρατικού Σχολείου 

 

Καψάσκη Αγγελική, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος των 

“Ερευνητικών  Εργασιών”  (Projects)  που  εισήχθη  το  2011  στα  Λύκεια  και  τα  οποία 

συνδέονται με το όραμα του δημοκρατικού σχολείου σύμφωνα με τις εξαγγελίες της 

επιστημονικής επιτροπής για το μάθημα και την νομοθεσία για την θεσμοθέτηση του. 

Κατόπιν  εξετάζεται  κατά  πόσο  τα  καινοτομικά  αυτά  στοιχεία  που  δημιούργησαν 

προσδοκίες για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο υλοποιήθηκαν στην πράξη με 

την εφαρμογή του μαθήματος.  

Με βάση δεδομένα από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συντονιστές των 

Ερευνητικών Εργασιών και οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν το μάθημα των Ερευνητι‐

κών εργασιών  τα σχολικά έτη 2012‐2015,  εξετάζονται οι αντιλήψεις  των καθηγητών 

για  το μάθημα και οι πρακτικές  τους  για  την υλοποίηση  του μαθήματος στα  Γενικά 

Λύκεια  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ρεθύμνου.  Παρουσιάζονται  οι  προσδοκίες  για 

την  υλοποίηση  ενός  αντισυμβατικού  σύγχρονου  σχολείου  αλλά  και  τα  προβλήματα 

που αντιμετώπισαν στην εφαρμογή, όσοι ανέλαβαν το μάθημα. Διαπιστώνεται ότι σε 

μικρό μόνο βαθμό έγινε δυνατόν να υλοποιηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα του μα‐

θήματος, που συντελούσαν σε μια δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, όπως π.χ. 

δυνατότητα επιλογής του θέματος από τους μαθητές, δημιουργία τμημάτων ενδιαφέ‐

ροντος, εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας, σύνδεση με την κοινό‐

τητα, η αξιολόγηση ως ανατροφοδοτική διαδικασία βελτίωσης κ.λπ.  Καταγράφονται 

οι  προτάσεις  των  καθηγητών  για  την  βελτίωση  της  εφαρμογής  του  μαθήματος  και 

επιχειρείται μια γενική αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προβλημάτων 

που δημιούργησαν οι παλινωδίες στην θεσμοθέτηση του μαθήματος εν μέσω οικονο‐
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μικής κρίσης. Διατυπώνονται επίσης από την γράφουσα προτάσεις για την βελτίωση 

της εφαρμογής  του μαθήματος και  για  την στήριξη και  την ενδυνάμωση των εκπαι‐

δευτικών, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν τον νέο ρόλο, που απαιτεί η σύγχρονη 

κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, ώστε να μην χαθεί το στοίχημα για ένα 

πιο δημοκρατικό σχολείο. 

 

 

Συνεργασία Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρόγραμμα mento‐

ring και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

 

Κεδράκα Κατερίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Θράκης 

Καλτσίδης Χρήστος, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η εργασία περιγράφει τη δομή και την εξέλιξη ενός καινοτόμου προγράμματος αμφί‐

δρομης επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) 

του  Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου  Θράκης  με  τον  Σχολικό  Σύμβουλο  ΠΕ04  Θράκης. 

Αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας σε σχολεία της Θρά‐

κης. Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε δυο άξονες: α) την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Μο‐

ριακής Βιολογίας και Γενετικής, και β) την εφαρμογή του Mentoring για την πραγμα‐

τοποίηση  της  Διδακτικής  Πρακτικής  Άσκησης  των  φοιτητών  του  Τμήματος  ΜΒΓ  σε 

σχολικές μονάδες. Στο σκέλος αυτό οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν ρόλο μέντορα και κα‐

θοδηγούν τους φοιτητές για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διδασκαλίες στις τά‐

ξεις τους. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2015‐16 για δεύ‐

τερη συνεχή χρονιά, με τις τροποποιήσεις‐ βελτιώσεις που προτάθηκαν από τους με‐

τέχοντες εκπαιδευτικούς μετά την αξιολόγηση από τη πρώτη χρονιά εφαρμογής του.  

Η αξιολόγηση της πιλοτικής υλοποίησης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κα‐

τέδειξε ικανοποίηση από την συνεργασία τους με τους φοιτητές, τον Σχολικό Σύμβου‐

λο, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ. 

 

 

Η  από  απόσταση  μουσική  εκπαίδευση  της  τρίτης  ηλικίας  στην  Ελλάδα,  με  χρήση 

νέων τεχνολογιών 

 

Κεφάλας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ16.01 
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Περίληψη 

Μέχρι  πρότεινος  η  ενασχόληση  των  ηλικιωμένων  Ελλήνων  με  την  μουσική,  κυρίως 

όταν αυτοί δεν ήταν επαγγελματίες μουσικοί,  εξαντλούνταν στη συμμετοχή  τους σε 

χορωδίες των κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των Δήμων και δι‐

αφόρων πολιτιστικών και εθνικοτοπικών Συλλόγων. Από την άλλη, μια ικανοποιητική 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία  τεκμηριώνει  το εφικτό της μουσικής εκπαίδευσης σε ηλι‐

κιωμένους, αλλά και τα σημαντικά οφέλη της στην πνευματική και ψυχική υγεία και 

την κοινωνική λειτουργικότητα αυτών, σε άλλες χώρες. Βιβλιογραφία υπάρχει, ασφα‐

λώς και για την ανοικτή και από απόσταση μουσική εκπαίδευση για όλους, αλλά και 

για την ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση (ΑΑΕ) ενηλίκων, όχι ειδικά στη μουσι‐

κή.  Επιπλέον,  στη  διεθνή  πρακτική  έρευνας  των  πεδίων  της Μουσικοθεραπείας  και 

της Μουσικής Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες  (ΑμεΑ), που είναι,  έτσι κι αλ‐

λιώς, αρκετά πρόσφατα στην ελληνική θεωρητική έρευνα και πράξη, είναι φανερό ότι 

τα  θέματα  της  μουσικής  εκπαίδευσης  των  ηλικιωμένων  ατόμων  είναι  απλώς  παρε‐

μπίπτοντα. Με την παρούσα εργασία φιλοδοξούμε να ανιχνεύσουμε τις προδιαγρα‐

φές μιας μελλοντικής από απόσταση μουσικής εκπαίδευσης ατόμων της τρίτης ηλικί‐

ας στην Ελλάδα, με χρήση νέων τεχνολογιών. Προτείνονται οι ελάχιστες αναγκαίες και 

οικονομικά προσιτές τεχνικές προϋποθέσεις για την εκμάθηση εκτέλεσης ενός μουσι‐

κού οργάνου. 

 

 

Διδακτική  των  Ερευνητικών  Εργασιών:  Ανάπτυξη  κοινωνικών  και  επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 

 

Κιοκπάσογλου Καλλιόπη, MA, TESL, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής 

 

Περίληψη 

Η  εισήγηση  αυτή  θα  εστιαστεί  στην  ανάπτυξη  των  κοινωνικών  και  επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών, που  το σχολείο έχει υποχρέωση να διδάξει,  να αναπτύξει 

και να ενισχύσει. 

Στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων και την εφαρμογή της συνεργατικής μάθη‐

σης και της βιωματικής προσέγγισης, η διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών δημι‐

ουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, παρέχο‐

ντάς του τη δυνατότητα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοι‐

νωνιακών  δεξιοτήτων  του  μαθητή.  Οι  δεξιότητες  αυτές  αποτελούν  τα  απαραίτητα 

εργαλεία που χρειάζεται ο μαθητής για να μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικές 

καταστάσεις, να ενισχύσει τον αυτοσεβασμό του, να λαμβάνει αποφάσεις, να επιλύει 

προβλήματα και να συνεχίσει την δια βίου μάθηση.  
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Αναφέρονται στις γνώσεις, στάσεις  ζωής και αξίες τις οποίες οι μαθητές πρέπει 

να κατέχουν για να ικανοποιούν τις προσωπικές αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες τους 

και στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ατόμου με την ανάπτυξη κριτικού, αναλυτικού 

και συνθετικού πνεύματος και διάθεσης για δημιουργία τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο. 

Επίσης, θα αναλυθεί η φύση, η λειτουργικότητα και η εξέλιξη των δεξιοτήτων από 

την  πρωτοβάθμια  στην  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  καθώς  και  η  αξιολόγηση  του 

βαθμού επίτευξης της κάθε επιμέρους δεξιότητας. 

 

 

Τα «έξι σκεπτόμενα καπέλα» του De Bono αναλαμβάνουν δράση στο σχολείο. Μια 

συνδιδασκαλία με φόντο τη Βιολογία και την Οικιακή Οικονομία 

 

Κλημεντιώτη Δήμητρα,  Εκπαιδευτικός, 2ο  Γυμνάσιο  Ξυλοκάστρου,  Οικιακής Οικονο‐

μίας 

Σμυρνή Σοφία, Εκπαιδευτικός, 2o Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, Χημικός & Σύμβουλος Ε. Π., 

MAdEd & MEd 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθη‐

κε σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου με άξονα την αντίληψη ότι η 

εκπαίδευση  είναι  αυτή  που  μπορεί  να  δημιουργήσει  και  να  αλλάξει  τα  δεδομένα 

πλαίσια, όπως υποστηρίζει ο Freire. Η εκπαίδευση είναι αυτή που πρέπει να διαμορ‐

φώνει τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα ανθίσουν τα διάφορα φυσιολογικά δημιουρ‐

γικά δείγματα, συμπληρώνουν οι Russell και Dewey. Με την πεποίθηση λοιπόν, ότι το 

σημερινό σχολείο, αλλά και  γενικά  το σχολείο,  οφείλει να προετοιμάζει ανθρώπους 

που να μπορούν  να  ζήσουν αρμονικά και  ευτυχισμένα μαζί με  τους άλλους ανθρώ‐

πους σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθούν, αναπτύσσοντάς τους ολόπλευρα, και να 

προκαλέσουν  το  μετασχηματισμό  της  κοινωνίας  με  στόχο  την  ισότητα  και  τη  δημο‐

κρατία,  εφαρμόζουμε  στην  πράξη  ποικιλία  εναλλακτικών  διδακτικών  μεθόδων.  Οι 

μέθοδοι αυτές επιδιώκεται να αναδείξουν τις ικανότητες, να οικοδομήσουν τη γνώση 

και  να  καλλιεργήσουν  τη  δημιουργική  και  κριτική  σκέψη  καθώς  επίσης  το  αίσθημα 

της δημοκρατίας  και  της δικαιοσύνης στους  νέους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη πα‐

ρέμβαση περιγράφεται ως μια ερευνητική δραστηριότητα ‐ διδασκαλία που ακολού‐

θησε τη διδακτική μεθοδολογία των «έξι καπέλων σκέψης» του De Bono. Πραγματο‐

ποιήθηκε σε  ένα περιβάλλον συνδιδασκαλίας ανάμεσα στις  εκπαιδευτικούς που δι‐

δάσκουν Βιολογία και Οικιακή Οικονομία στο τμήμα. Παρατίθενται αναλυτικά η δια‐

δικασία  της  διδακτικής  παρέμβασης  και  τα  συμπεράσματα  που  προέκυψαν  έπειτα 
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από τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση της παρέμβασης τόσο από τους ίδιους τους 

εμπλεκόμενους μαθητές και εμπλεκόμενες μαθήτριες όσο και από τις συντονίστριες 

εκπαιδευτικούς.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται η τεχνική αυτή να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθη‐

τές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, να σκεφτούν από κοινού για ε‐

ξεύρεση μιας λύσης,  να αντιληφθούν την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων σκέψης και 

άλλα, χωρίς να υπολείπεται στην κατάκτηση γνωστικών στόχων. 

 

 

«Τα παιδία παίζει». Περιγραφικά στοιχεία για τις προτιμήσεις παιχνιδιού εντός κι 

εκτός σχολείου 

 

Κλουβάτος Κωνσταντίνος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Το  παιχνίδι  κατέχει  περίοπτη  θέση  στη  ζωή  των  παιδιών,  τόσο  εντός  του  σχολικού 

περιβάλλοντος, καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής, όσο και εκτός 

σχολείου, στον ελεύθερο χρόνο τους. Ποια όμως μορφή έχει το σύγχρονο παιχνίδι των 

παιδιών; Ποιους τύπους παιχνιδιών προτιμούν; Ποια παιχνίδια προτιμούν να παίζουν 

στο σχολικό διάλειμμα και ποια παιχνίδια συνηθίζουν να παίζουν εκτός σχολείου; Η 

παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα από 

τη συγκέντρωση  και  επεξεργασία στοιχείων από συγκεκριμένη  γεωγραφική περιοχή 

της ελληνικής υπαίθρου. Η βασική υπόθεση που γίνεται είναι ότι το παιχνίδι ανοιχτού 

χώρου συνεχίζει  να διατηρεί  τη σημαντική  του θέση στη  ζωή  των παιδιών,  όμως  το 

ψηφιακό παιχνίδι έχει αρχίσει να το παραγκωνίζει σε σημαντικό βαθμό. Προτείνεται η 

συστηματικότερη μελέτη  του θέματος,  ενόψει  και  των μελλοντικών αλλαγών στα α‐

ναλυτικά προγράμματα. 

 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 

 

Κοκκινέλη Κυριακή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, Νηπιαγωγός ΠΕ60 

Τσατσούλη Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, Φιλόλογος ΠΕ02 

 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί ένα επίμαχο θέμα που απασχολεί τη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της αξιολό‐

γησης της επίδοσης του μαθητή, καθώς και η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτι‐

κών σχετικά με τη διαδικασία αυτή.  Σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικών ερευνών, η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνεί με  την αξιολόγηση της επίδοσης του μα‐

θητή, προτιμώντας την περιγραφική αξιολόγηση και τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολό‐

γησης, θεωρώντας, παράλληλα, αναγκαία την επιμόρφωσή τους.  

Λέξεις  κλειδιά:  αξιολόγηση,  επίδοση,  τεχνικές αξιολόγησης,  παραδοσιακή αξιολόγη‐

ση, εναλλακτική αξιολόγηση, περιγραφική αξιολόγηση 

 

 

Tο Facebook και η αξιοποίησή του στην εκπαίδευση: Μια έρευνα στους εκπαιδευτι‐

κούς α/θμιας εκπαίδευσης 

 

Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα, Σχ. Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Facebook στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνε‐

χώς έδαφος,  λόγω  της δυνατότητας αλληλεπίδρασης,  συνεργασίας,  ενεργού συμμε‐

τοχής, ενημέρωσης, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, κ.ά., που παρέχει στους χρήστες. 

Ο  βασικός  παράγοντας  για  την  αξιοποίησή  του  στην  εκπαιδευτική  πρακτική  είναι  ο 

εκπαιδευτικός, οι αντιλήψεις του, οι πεποιθήσεις του, οι στάσεις του και οι πρακτικές 

του. Το πρόβλημα προς διερεύνηση είναι αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν το Facebook, 

αν το αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία και αν 

υπάρχουν  παράγοντες  που  κατά  την  άποψή  τους  περιορίζουν  την  αξιοποίησή  του. 

Από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς που υπη‐

ρετούν σε δημοτικά σχολεία της Αττικής, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενημε‐

ρωμένοι  σε  μεγάλο  βαθμό  γύρω  από  το  Facebook  και  μάλιστα  μεγαλύτερο  βαθμό 

ενημέρωσης έχουν οι γυναίκες, οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί και οι έχοντες πα‐

ρακολουθήσει  επιμόρφωση  στις  ΤΠΕ.  Παρόλα  αυτά,  λιγότεροι  από  τους  μισούς  το 

αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους και ακόμα λιγότεροι στην εκπαιδευτική διαδι‐

κασία, διότι περιορίζονται από σημαντικούς παράγοντες όπως η έλλειψη εμπιστοσύ‐

νης στις δυνατότητές  του, η  έλλειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου,  η  ελλιπής ενημέ‐

ρωση και επιμόρφωση, η καχυποψία και οι επιφυλάξεις λόγω δημοσιοποίησης προ‐

σωπικών στοιχείων, η μη πρόβλεψη χρήσης του από το αναλυτικό πρόγραμμα και ο 

κίνδυνος καινοτομίας και πειραματισμού. Επειδή ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός 

καλύτερου ποιοτικά παιδαγωγικού κλίματος στα σχολεία, στους μαθητές και γενικό‐

τερα  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα,  η  εκπαιδευτική  αξιοποίηση  του  Facebook  ίσως 

μπορεί να προσφέρει ένα μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Σχέσεις και κλίμα στη σχολική μονάδα: Εμπειρική διερεύνηση των αντιλήψεων ανά 

σχολική βαθμίδα 

 

Κολυμπάρη Τάνια, Εκπαιδευτικός Α/Βάθμιας, Εκπαιδευτήρια Καντά, Υποψήφια Διδά‐

κτωρ‐Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Χατζηκωσταντής Χρίστος, Εκπαιδευτικός Β/Βάθμιας, Σχολή Μωραΐτη, PhD‐ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Η  συγκεκριμένη  ερευνητική  εργασία  διερευνά  τις  αντιλήψεις  εκπαιδευτικών  πέντε 

βαθμίδων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ι.Β.) και των γονέων σχετικά με 

το  κλίμα  της  σχολικής  μονάδας.  Η  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  έδειξε  ότι  η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (70%‐ 90%), διαμορφώνει μια πολύ καλή εικόνα για 

το κλίμα του σχολείου και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τα εμπλεκόμενα μέλη της 

σχολικής  μονάδας.  Ωστόσο,  υφίστανται  διαφοροποιήσεις  στο  βαθμό συμφωνίας  με 

ορισμένες βαθμίδες να αποκλίνουν από τη γενική εικόνα (π.χ. Νηπιαγωγείο, ΙΒ). Αντί‐

στοιχες διαφορές εμφανίζονται στις απόψεις των γονέων που δείχνουν να διαμορφώ‐

νουν σαφώς καλύτερη εντύπωση για τις σχέσεις με τους διδάσκοντες από ό,τι οι τε‐

λευταίοι (66% έναντι 28% στη συνεργασία για εκπαιδευτικά θέματα). 

 

 

Συνεργατικό σχολείο για όλους τους μαθητές – Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων 

 

Κονταξής Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1204, Μηχανολόγος Μηχ. 

 

Περίληψη 

Το «σχολείο για όλους τους μαθητές» έχει ιστορικές και παιδαγωγικές καταβολές αλλά 

στην Ελλάδα δεν έχει βρει εφαρμογή. Η συνεργατική προσέγγιση αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχία του αλλά δεν συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα του Ελ‐

ληνικού σχολείου καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας είναι διοικητικά καθο‐

δηγούμενο και ισχυρά γραφειοκρατικό στο σχεδιασμό αλλά και στη λειτουργία του. Η 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και του σχολείου με την κοινωνία είναι απαραίτητη. Όχι μόνο γιατί οι επιμέ‐

ρους προσπάθειες ευαισθητοποιημένων ή ακόμη και εμπνευσμένων εκπαιδευτικών να 

περιορίσουν τις επιδράσεις των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών έχει όρια εντός του σχολείου. Αλλά γιατί απαιτείται να αξιοποιηθεί η συλλογι‐

κή γνώση και καινοτομία για να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας του σχολείου και η α‐

δράνεια της συνήθειας. Καθώς μιλάμε για αλλαγή μοντέλου με καινοτομικά χαρακτηρι‐

στικά και όχι για απλή βελτίωση, ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων είναι καθοριστικός. 
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Διαπροσωπική συγχώρηση και Ποιότητα Ζωής εφήβου 

 

Κορέτση Ελένη, Σχ.Σύμβουλος Β’Αθήνας 

 

Περίληψη 

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν τις σύγχρονες 

εφηβικές σχέσεις, αναφορικά με τη συγχωρητική συμπεριφορά και το πώς αυτή επιδρά 

στον εξελισσόμενο ψυχικό κόσμο του εφήβου. Έρευνες στον Ελλαδικό χώρο (κ. Ράντζου, 

κ. Ψύρρα)  έδειξαν ότι οι  έφηβοι  έχουν μέτρια συγχωρητική διάθεση η οποία πλήττει 

ιδιαίτερα  τις  ηλικίες  των 15‐16,  ενώ  επανακάμπτει  κάπως στην  Τρίτη Λυκείου.  Έχουν 

γίνει πολλές μελέτες στον τομέα της Ψυχολογίας για την Συγχώρεση οι οποίες έδειξαν 

ότι  τα άτομα τα οποία νιώθουν αρνητικά συναισθήματα, προς κάποιο άλλο άτομο,  έ‐

χουν αυξημένα επίπεδα στρες τα οποία μπορούν να έχουν συνέπειες στην πνευματική 

και σωματική τους υγεία. Η συγχώρεση εν γένει είναι μια ελεύθερη επιλογή, δεν έχει να 

κάνει με το άλλο άτομο, έχει να κάνει με μας, με τη δική μας εσωτερική ελευθερία και 

επιθυμία να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σχέ‐

σεις συνεργασίας‐συμβίωσης των εφήβων στις σχολικές τάξεις. 

 

 

Όταν η Φύση συναντά την Τέχνη στα εκθέματα ενός αρχαιολογικού μουσείου: Μια 

διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο 

 

Κοσμετάτου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής 

 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία συνδυάστηκε το φυσικό περιβάλλον και η τέχνη, στην αναζήτηση 

για ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη αφενός μεν της οικολογικής συνείδησης των μα‐

θητών και αφετέρου για την εισαγωγή στην καλλιτεχνική κληρονομιά. Οι δραστηριό‐

τητες αρχικά επικεντρώθηκαν στη γνωριμία του φυσικού περιβάλλοντος με βιωματι‐

κές  εμπειρίες  και  στην  συνέχεια  επεκτάθηκαν  στα  εκθέματα  του  μουσείου.  Σκοπός 

των δραστηριοτήτων να κατανοήσει βασικά το παιδί την τέχνη ως μορφή κοινωνικο‐

πολιτιστικής έκφρασης και πως το φυσικό περιβάλλον  (ζώα‐φυτά) αποτέλεσε και α‐

ποτελεί πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Η προσέγγιση των εκθεμάτων του αρ‐

χαιολογικού μουσείου δεν έγινε ως μια απλή καταγραφή, αλλά και ως προσδιορισμός 

ενός οικοσυστήματος της αρχαίας εποχής και η σχέση του με το σήμερα καθώς και η 

τοποθέτηση των έργων στο ιστορικό‐κοινωνικό πλαίσιο.  

Οι βασικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις που κινηθήκαμε ήταν:  
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α)   Να αποκτήσουν γνώσεις μέσα από εμπειρίες θέασης του κόσμου,  ιστορικές και 

πολιτισμικές του φυσικού κόσμου και των έργων τέχνης μιας άλλης εποχής.  

β)   Να καλλιεργηθούν αξίες και στάσεις, όπως η συμμετοχικότητα και η ευαισθητο‐

ποίηση για το φυσικό περιβάλλον διαμέσου της τέχνης, και επιπροσθέτως η καλ‐

λιέργεια δεξιοτήτων όπως παρατήρηση  ‐ δημιουργία, αισθητική κρίση και  λύση 

προβλήματος. γ) Τέλος με βάση τις εμπειρίες τους να είναι σε θέση να δημιουρ‐

γήσουν εικαστικές εργασίες, συνδέοντας γνώσεις και συναισθήματα. 

 

 

Επίλυση από δεκαεξάχρονους ενός προβλήματος της καθημερινότητας 

 

Κόσυβας Γιώργος, Σύμβουλος στο γραφείο εκπαίδευσης Λονδίνου 

Τριαντάφυλλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ3 1ου ΓΕΛ Γλυφάδας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη συνεργατική διερεύνηση και επίλυση του προβλή‐

ματος της απορρόφησης του φαρμάκου από το ανθρώπινο σώμα. Ειδικότερα, πραγμα‐

τεύεται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί ο αυθεντικός χώρος ερ‐

γασίας για να αναδείξει και να εμπλουτίσει τις μαθηματικές εμπειρίες των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές αξιοποίησαν τις πρότερες γνώσεις 

τους  και  ανέπτυξαν  ικανότητες  μαθηματικής  μοντελοποίησης,  που  κατανέμονται  σε 

τρεις κύκλους διερεύνησης, τον αριθμητικό τον αλγεβρικό και τον κύκλο που αντιστοιχεί 

στον  κλάδο  της  μαθηματικής  ανάλυσης.  Αξιοσημείωτη  είναι  η  ομαδική  εμπλοκή  των 

μαθητών στη διερεύνηση του μοντέλου της εκθετικής μεταβολής. 

 

 

Επιμορφώνοντας  εκπαιδευτικούς,  να  προετοιμάσουν  λειτουργικούς  χρήστες  του 

λόγου 

 

Κοτρώτσιου Ευανθία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 12ης Περιφέρειας 

Χατζημίχου‐Καλούση Κωνσταντίνα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθ‐

μιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

 

Περίληψη 

Ο σχεδιασμός του «Νέου Σχολείου», φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτι‐

κές ανάγκες  και προκλήσεις  του 21ου αιώνα  και αξιοποιεί  σύγχρονες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικα‐

νότητες των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
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των  σχολείων,  προωθώντας  την  ψηφιακή  επικοινωνία  σε  αρμονία  με  τις  κλασικές 

μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης». 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στους δασκάλους πρώτα με υποδειγματική διδασκα‐

λία ώστε να διευκολυνθούν να το εφαρμόσουν στη συνέχεια στους μαθητές. Το συ‐

γκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρεί να διερευνήσει τη λειτουργία του κειμενικού μηνύ‐

ματος  σχολικών  βιβλίων.  Πρόκειται  για  μια  παιδαγωγική  προσέγγιση  που  ωθεί  το 

γραμματισμό να μεταβάλει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ενεργούς χρήστες του 

λόγου,  βοηθώντας  τους  παράλληλα  στη  συνειδητοποίηση  των  ρητών,  άρρητων  και 

υπόρρητων μηνυμάτων, έτσι ώστε να γίνουν όχι απλά ικανοί/ες λειτουργικοί/ες χρή‐

στες  της γλώσσας του κειμένου και κριτικοί/ες αναλυτές, αλλά και μετασχηματιστές 

του νοήματος του. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τόσο τα αποτελέσματα 

της έρευνας όσο και όλο το πλαίσιο του σχεδιασμού. 

 

 

Οργάνωση  καινοτόμων  δράσεων  μέσα  στην  καθημερινότητα  των  τεχνικών  επαγ‐

γελματικών λυκείων: Προς μια ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Κοτσιφάκος Δημήτριος, Καθηγητής Ηλεκτρονικής (ΠΕ 17.08) 

 

Περίληψη 

Τα  Επαγγελματικά Λύκεια  (ΕΠΑ.Λ.)  είναι  ο  κύριος  κορμός  της  Δημόσιας  Τεχνικής  Ε‐

παγγελματικής  Εκπαίδευσης  (Δ.Τ.Ε.Ε.)  και  υποστηρίζονται  εργαστηριακά  από  το  Ερ‐

γαστηριακά Κέντρα  (Ε.Κ.). Στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ε.Κ.  την κύρια ευθύνη μεταλαμπάδευ‐

σης και προσπορισμού  των κατακτήσεων  του  τεχνικού πολιτισμού και  των  τεχνικών 

γνώσεων προς τους μαθητές και τις μαθήτριες τις έχουν αναλάβει, πέραν των καθη‐

γητών/τριών των μαθημάτων γενικής παιδείας, οι καθηγητές/τριες των σχετικών ειδι‐

κοτήτων.  Το  άρθρο αυτό  αποπειράται  να  καταγράψει  την  προοπτική  σύνδεσης  των 

καινοτόμων  δράσεων  με  την  καθημερινότητα  της  παιδαγωγικής  πράξης  στα  ΕΠΑΛ. 

Επίσης θέτει συνολικά  τη διαδικασία χειρισμών  του ανθρώπινου δυναμικού και  την 

επικαιροποίηση των ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας στην Τεχνική Εκπαίδευση. 

Στο άρθρο καταγράφονται αρχικά οι δομές και οι αφετηρίες των ειδικών διδακτικών 

της ΤΕΕ και η μεθοδολογία σύνδεσης των διδακτικών της ΤΕΕ με τις καινοτόμες δρά‐

σεις. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων από το μαθητικό και κα‐

θηγητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ έχει τεράστια σημασία για το μέλλον και το παρόν της 

ΤΕΕ.  Τέλος,  παρουσιάζονται  συγκεκριμένοι  στόχοι  που  αφορούν  την  ενεργοποίηση 

δράσεων στις σχολικές μονάδες. 
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Mentoring/καθοδήγηση εκπαιδευτικών: Ποιο είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για 

την ανάληψη της ιδιότητας του μέντορα/καθοδηγητή εκπαιδευτικών; 

 

Κουγιουμτζής Α.  Γεώργιος,  Δρ., Eπιστημονικός  συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ,  Ζάννειο Πειρα‐

ματικό Λύκειο Πειραιά 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην ενδεικτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας 

ευρύτερης  έρευνας που  επιχείρησε  την Πανελλήνια  διαδικτυακή ανίχνευση  επιμορ‐

φωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων φιλολόγων σε επίπεδο καθοδήγησης/mento‐

ring. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη διασάφηση των εννοιών της καθοδήγησης και 

του μέντορα,  περιγράφεται η μεθοδολογία  της  έρευνας,  που βασίστηκε στην πολυ‐

μεθοδολογική τεχνική της τριγωνοποίησης. Παράλληλα προς την αρκετά θετική εκτί‐

μηση  (70,8%)  αναφορικά  με  την  εισαγωγή  του  θεσμού  της  καθοδήγησης  για  τους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, πολύ υψηλή (85,4%) είναι η θετική στάση για την 

καθοδήγηση  και  των  περισσότερο  πεπειραμένων  εκπαιδευτικών,  ενώ  ιδιαίτερη  έμ‐

φαση  δίδεται  στην  πρόκριση  (59,3%)  ειδικά  επιλεγμένων  και  καταρτισμένων  εκπαι‐

δευτικών  της  ευρύτερης περιοχής ως  καταλληλότερων προσώπων  για  την ανάληψη 

της ιδιότητας του μέντορα. 

Λέξεις‐κλειδιά: Mentoring / καθοδήγηση εκπαιδευτικών, μέντορας, πανελλήνια έρευ‐

να, νεοεισερχόμενος εκπαιδευτικός 

 

 

Η «Σισύφεια»  πολιτική  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  –  Εκπαιδευτική 

Ηγεσία:  Στη φάση του επαναπροσδιορισμού του θεσμικού και λειτουργικού πλαι‐

σίου της 

 

Κουμέντος Ν. Γιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Οι  εξελίξεις  στο  διεθνές  και  ευρωπαϊκό  περιβάλλον  επηρεάζουν  την  εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας μας. Οι παγκόσμιες ανοιχτές αγορές, η ταχύτατη εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών, οι παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και οι ανταγωνισμοί υποχρέωσαν την 

ΕΕ  στη  διαμόρφωση  του  κοινού  ευρωπαϊκού  εκπαιδευτικού  χώρου.  Η  προσαρμογή 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, γίνεται την τελευ‐

ταία  εικοσιπενταετία,  με  χρονική  βραδυπορία  και  παλινδρομήσεις.  Η  Ε.Ε.  προωθεί, 

στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, την ποιότητα στην εκπαίδευση,στηρίζοντας 

τις  συνεργασίες  μεταξύ  των  μελών  της  και  υποστηρίζοντας  συμπληρωματικές  δρά‐
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σεις. Αναμφισβήτητα ο τρόπος οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος προσδιο‐

ρίζεται από ένα συγκεκριμένο αξιακό και φιλοσοφικό υπόβαθρο και από μία συγκε‐

κριμένη παιδαγωγική – εκπαιδευτική ιδεολογία. Η δομή και η διοίκηση,το εκπαιδευ‐

τικό προσωπικό και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αποτελούν μια λειτουργική ενό‐

τητα, που προσδιορίζουν και τα πολιτικά χαρακτηριστικά του στρατηγικού εκπαιδευ‐

τικού σχεδιασμού της χώρας. Στη χώρα μας η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης 

είναι ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του οργανοδιοικητικού συστήματος του ελλη‐

νικού κράτους. Βασικές λειτουργίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως ο προγραμ‐

ματισμός,  ο  συντονισμός,  η  διεύθυνση,ο  έλεγχος,  η  αξιολόγηση,  ο  απολογισμός,  η 

στελέχωση αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και τριβών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 

το νομικό πλαίσιο (κριτήρια) επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν 

έχει  εφαρμοσθεί  ποτέ  το  ίδιο  για  δεύτερη φορά.  Το  πλαίσιο,  το  περιεχόμενο  και  η 

διαδικασία επιλογής της εκπαιδευτικής ηγεσίας, αντανακλά και το επίπεδο ωριμότη‐

τας,αυτονομίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι πρόσφατες 

νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης επαναφέρουν 

τον προβληματισμό του επαναπροσδιορισμού του θεσμικού και λειτουργικού πλαισί‐

ου (ρόλου) της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

 

 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φαινομένων Ενδοσχολικής Βίας  και  Εκφοβισμού:  Ένα 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

 

Κουμπιάς  Λ.  Εμμανουήλ,  Σχολικός  Σύμβουλος  50ης  Περιφέρειας  Δημοτικής  Εκπαί‐

δευσης Αττικής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σχέδιο επιμορφωτικού προγράμματος διάρκει‐

ας δέκα ωρών για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την πρόληψη 

και  αντιμετώπιση  φαινομένων  ενδοσχολικής  βίας  και  εκφοβισμού  στις  τάξεις  που 

διδάσκουν. Περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος και τα θέματα στα 

οποία θα εστιάσει. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο του φαινομένου και τον σχεδια‐

σμό της παρέμβασης, περιγράφονται συνοπτικά οι στρατηγικές που θα διδαχθούν στο 

πρόγραμμα με βάση τις κυριότερες ψυχολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συ‐

γκεκριμένα τη συμπεριφοριστική‐γνωσιακή, την οικοσυστημική και την ανθρωπιστική 

προσέγγιση. 
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Η αξιοποίηση των φιλολογικών μαθημάτων για μία ομαλή μετάβαση από το Δημο‐

τικό στο Γυμνάσιο: Μία παραδειγματική διδακτική πρόταση για το μάθημα της Νε‐

οελληνικής Γλώσσας 

 

Κουντουρά Νικολίνα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί από τον εκπαιδευτικό 

ως άτομο  ‐αλλά και από  τον εκπαιδευτικό θεσμό συνολικά‐  τη δυνατότητα ευελιξίας, 

προκειμένου  να  ανταποκρίνεται  με  επάρκεια  στο  πολυεπίπεδο  έργο  του  και  να  προ‐

σαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, αξιοποιώντας παράλληλα στο 

έπακρο  το  επιστημονικό  και  πολιτισμικό  κεφάλαιο που διαθέτει.  Είναι  βέβαιο,  όμως, 

πως η δυνατότητα ευελιξίας δεν κατακτάται αυτόματα.  Απαιτεί  εκ μέρους  του εκπαι‐

δευτικού ‐και του θεσμού‐ συνεχή ετοιμότητα, επιμόρφωση, ικανότητα σύνθεσης, ικα‐

νότητα αναγνώρισης προβλημάτων και ικανότητα δημιουργίας κινήτρων μάθησης.  

Η παρούσα εισήγηση επιθυμεί να καταθέσει μία παραδειγματική διδακτική πρό‐

ταση για το πρώτα γλωσσικά μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου, πρόταση η οποία φιλοδοξεί 

να  υποστηρίξει  όλη  την  παραπάνω  στοχοθεσία:  Να  αναγνωρίσει  και  να  καλύψει 

πραγματικές ανάγκες  των μαθητών σε μία δεδομένη  χρονική στιγμή,  συγκεκριμένα, 

κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, αξιοποιώντας αρχές της βιω‐

ματικής μάθησης και του «Συναισθηματικού» Προγράμματος Σπουδών. Έχει δηλαδή 

ως αφετηρία το πραγματικό πρόβλημα προσαρμογής πολλών μαθητών στη Δευτερο‐

βάθμια  Εκπαίδευση.  Εστιάζει  στην ανάγκη αναγνώρισης  και  διαχείρισης  των συναι‐

σθημάτων  των  μαθητών  κατά  τη  μετάβασή  τους  από  τη  μία  βαθμίδα  εκπαίδευσης 

στην άλλη, συνθέτοντας τη στοχοθεσία και τη μεθοδολογία δύο «παράλληλων» Προ‐

γραμμάτων Σπουδών. Αυτό του Α.Π.  του Γλωσσικού μαθήματος το οποίο ακολουθεί 

τις αρχές  των παραδοσιακών γνωσιοκεντρικών Α. Π.  και αυτό  των Βιωματικών Δρά‐

σεων της Α΄ Γυμνασίου, το οποίο βασίζεται σε παιδοκεντρική προσέγγιση. Η αισιόδο‐

ξη οπτική δεν αγνοεί  την αποσπασματικότητα  των μεμονωμένων διαφοροποιήσεων 

διδασκαλίας,  υποστηρίζει,  όμως,  τη σύνθεση και  τη δημιουργικότητα οι οποίες  επι‐

χειρούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες των μαθητών. 

 

 

Η Κοινωνική – Συναισθηματική Μάθηση μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία 

 

Κουράκη  Χρύσα,  (Ph.D.),  Υπεύθυνη  Πολιτιστικών  Θεμάτων  Δ/νσης  Π.Ε.  Ανατολικής 

Αττικής 

Σαλαγιάννη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος 55ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σχολικών προληπτι‐

κών παρεμβατικών προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης με σκοπό την 

προαγωγή  της  ψυχοκοινωνικής  υγείας  των  μαθητών.  Η  Κοινωνικοσυναισθηματική 

Μάθηση ή Εκπαίδευση Δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί τη βάση για κάθε είδους εκ‐

παίδευση, σύμφωνα με  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  Κριτικής σημασίας παρά‐

γοντας  για  την  εδραίωσή  της  είναι  η  γενίκευσή  της  στο  Αναλυτικό Πρόγραμμα  του 

σχολείου και η μεταφορά της στη ζωή των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί 

να βοηθήσει σημαντικά η σύνδεσή της με τη λογοτεχνία, μέσω της αξιοποίησης ανα‐

γνωσμάτων στις σχολικές τάξεις. Πώς όμως μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί τα 

κατάλληλα βιβλία, αλλά και πώς μπορούν να τα επεξεργαστούν έτσι ώστε να υπηρε‐

τούν την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών, αφού δεν υπάρχει σχετική επαρ‐

κής εκπαίδευση κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές;  

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται τα λογοτεχνικά κριτήρια επιλογής κειμένων 

για ανάγνωση στην τάξη καθώς και προτάσεις για δραστηριότητες επέκτασης, υπηρε‐

τώντας τους στόχους τις φιλαναγνωσίας. Όλα αυτά όμως,  ενώ αναδεικνύονται οι α‐

παραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή επιλογή αναγνωσμάτων, και προτείνονται 

ιδέες και τρόποι για επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις επιταγές της Κοινωνικοσυναι‐

σθηματικής Μάθησης  και  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του  προγράμματος  Ατομικών 

και Κοινωνικών Δεξιοτήτων «Βήματα για τη ζωή». 

 

 

Η  σημασία  της  ενδοσχολικής  επιμόρφωσης  για  την  επαγγελματική  ανάπτυξη  των 

εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικότητάς της 

 

Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Φιλόλογος  ‐  Ιστορικός,  Δ/κτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, 

Σύμβουλος Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η εισήγησή μας επιδιώκει να παρουσιάσει τους λόγους, για τους οποίους η ενδοσχο‐

λική  επιμόρφωση θεωρείται ως  η  πλέον  σημαντική  μορφή  επιμόρφωσης  για  την  ε‐

παγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και, επομένως, τη συμβο‐

λή της στην ευόδωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Με αναφορά στη στάση 

και τις αντιλήψεις που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη σημασία και τις δια‐

δικασίες της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, ανιχνεύονται οι συνθήκες και οι προϋποθέ‐

σεις, κάτω από τις οποίες μπορεί διασφαλιστεί από τον σχολικό σύμβουλο η αποτε‐

λεσματικότητα μιας  ενδοσχολικής  επιμορφωτικής  δράσης,  καθώς  και  οι  κατάλληλοι 

μέθοδοι και οι τεχνικές, με τις οποίες μπορεί πετυχημένα να υποστηρίξει το έργο του. 
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Ψυχομετρικό τεστ ανίχνευσης διαταραχών οπτικής αντίληψης για παιδιά προσχο‐

λικής ηλικίας 

 

Κούτρας Γ. Στέφανος, Δρ., Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π 

 

Περίληψη  

Η  παρούσα  ερευνητική  εργασία  αφορά  στη  στάθμιση  ψυχομετρικού  εργαλείου  με 

σκοπό την ανίχνευση των διαταραχών της οπτικής αντίληψης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  διεθνή  σχετική  βιβλιογραφία  και  τα  σταθμισμένα 

σύγχρονα τεστ οπτικής αντίληψης. Το ψυχομετρικό κριτήριο που κατασκευάσαμε πε‐

ριλαμβάνει 8 υπό‐τεστ,  τα οποία εξετάζουν τους παρακάτω τομείς της οπτικής αντί‐

ληψης:  οπτικοκινητικός  συντονισμός  (3  δοκιμασίες),  οπτική  μνήμη  (3  δοκιμασίες), 

οπτική διάκριση (10 δοκιμασίες), αντιγραφή σχημάτων (10 δοκιμασίες), αντίληψη της 

θέσης στο χώρο (8 δοκιμασίες), διάκριση χρωμάτων (5 δοκιμασίες), διάκριση σχημά‐

των‐γραμμάτων (5 δοκιμασίες) και οπτικός εγκλεισμός (5 δοκιμασίες).  

Το τεστ χορηγείται ατομικά με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο και η διάρκειά του 

είναι 20 λεπτά. Το δείγμα της στάθμισης αποτέλεσαν 900 νήπια από νηπιαγωγεία της 

Αττικής και της Θεσσαλίας, ενώ προηγήθηκαν δύο προερευνητικές φάσεις.  

 Σύμφωνα  με  τη  στατιστική  επεξεργασία,  το  τεστ  παρουσιάζει  καλή  αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής, καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και περιεχομένου, 

καθώς και καλή εγκυρότητα κριτηρίου.  

Λέξεις κλειδιά: οπτική διάκριση, διαταραχή οπτικής αντίληψης, πρώιμη ανίχνευση 

 

 

Προδιαγραφές  δημιουργίας  διδακτικών  σεναρίων  στο  μάθημα  της  Νεοελληνικής 

Γλώσσας στο Γυμνάσιο 

 

Κουτσιμπέλη Όλγα, MSc, Φιλόλογος Μουσικού Σχολείου Άμφισσας 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η καταγραφή των προδιαγραφών δημιουργίας διδα‐

κτικών σεναρίων στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο Γυμνάσιο και προτείνεται η εφαρ‐

μογή της Θεωρίας του Ρόμβου στη γλωσσική εκπαίδευση (Κουτσογιάννης 2014: 368‐

373, Κουτσογιάννης 2012: 208‐222). Επιχειρείται ανάλυση της συγκεκριμένης θεωρίας 

με έμφαση στα εφαρμοσμένα χαρακτηριστικά της και γίνεται αναφορά στα κριτήρια 

δημιουργίας  ενός  (ψηφιακού)  διδακτικού σεναρίου  για  τη ΝΕ  Γλώσσα.  Ακολουθούν 

προτάσεις  δημιουργίας  και  εφαρμογής  (ψηφιακών)  διδακτικών  σεναρίων  στο  ίδιο 

γνωστικό αντικείμενο. 
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Σχεδιασμός  διδασκαλίας μιας  Επιμορφωτικής  Ενότητας με  θέμα  την  εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, αξιοποιώντας μια ομάδα εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εισαγωγικής 

επιμόρφωσης 

 

Κοφίδου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Δυτικής Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στη σημαντικότητα της επιμόρφωσης των εκπαι‐

δευτικών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, με το ευρύτερο αίτημα επίτευξης της 

ποιότητας στο παρεχόμενο διδακτικό έργο στα σχολεία. Για το λόγο αυτό θα εστιάσου‐

με στο σχεδιασμό, βήμα‐βήμα, μιας επιμορφωτικής ενότητας με θέμα την αξιολόγηση 

του μαθητή, την αυτό‐αξιολόγηση και ετερο‐αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αξιοποιώ‐

ντας μια ομάδα εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εισαγωγικής επιμόρφωσης. 

Σκοπός της επιμορφωτικής ενότητας, κατά κύριο λόγο, είναι να κατανοήσουν οι 

επιμορφούμενοι τις βασικές αρχές της επικοινωνίας και της δυναμικής της ομάδας και 

να αναπτύξουν τις  ικανότητές  τους.  Στο σχέδιο  της επιμορφωτικής ενότητας παρου‐

σιάζονται σε συντομία το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει την εκπαίδευση ενηλίκων, 

η  οργάνωση,  ο  σχεδιασμός  ευαισθητοποίησης  του  επιμορφούμενου  εκπαιδευτικού 

ανά φάση επιμόρφωσης στα θέματα: α) Διάγνωσης και ανάδειξης των Εκπαιδευτικών 

αναγκών  και προσδοκιών  της Ομάδας  των  επιμορφούμενων  εκπαιδευτικών β)  Προ‐

γραμματισμού του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού γ) αξιολόγησης του μαθητή 

δ) αυτό‐αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ε) διαμόρφωσης του προφίλ που πρέπει να 

διαθέτει  ο  σύγχρονος  εκπαιδευτικός  στ)  ετερο‐αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού  στο 

πλαίσιο παρουσίασης μιας μικρο‐διδασκαλίας. Τέλος προτείνονται ενδεικτικοί άξονες 

αξιολόγησης του επιμορφωτή και του επιμορφωτικού προγράμματος από την ομάδα 

των  επιμορφούμενων  εκπαιδευτικών  και  η  εισήγηση  καταλήγει  σε  έναν  σύντομο 

προβληματισμό  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του  παρεχόμενου  επιμορφωτι‐

κού  έργου  στους  εκπαιδευτικούς,  σε  σχέση  με  το  μέχρι  σήμερα  υπάρχον  σύστημα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης. 

 

 

H «αμαρτία» του γέλιου και η σχολική της ποινικοποίηση. Κατακτώντας την παιδα‐

γωγική «συμπάθεια» μέσω του γέλιου 

 

Κοψιδά‐Βρεττού  Παρασκευή,  Διδάκτωρ Φιλολογίας,  Επ.  Σχ.  Σύμβουλος Φιλολόγων, 

Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας 
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Περίληψη 

Ποια  είναι  η  σημασία  του  γέλιου  στη  δημιουργία  θετικού  κλίματος  μάθησης,  στην 

ανάπτυξη της παιδαγωγικής «συμπάθειας» και ποια η επίδρασή του στις σημαντικές 

παιδαγωγικές συναινέσεις;  

Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει την πραγματικότητα του γέλιου στη 

σχολική  ζωή,  τεκμηριώνοντας  την  ασυμβατότητα  της  σχέσης  ανάμεσα  στην  –πα‐

ραδοσιακή–  «σοβαρή»  αντίληψη  της  μάθησης‐γνώσης  και  του  γέλιου.  Αναδεικνύει 

τον δάσκαλο και  τον μαθητή ως δύο αντιθετικούς πόλους της διαδικασίας μάθησης 

αλλά και ως δύο διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορές σχετικά με το γέλιο. Δια‐

συνδέει την άσκηση του κωμικού στο σχολείο με τις «συνωμοσίες» της ομαδικής ζωής 

των μαθητών που «εκδικούνται» με το γέλιο τη βίωση της καταπίεσης που δέχονται 

και τη δυσανεκτική τους στάση απέναντι στην εξουσία του δασκάλου. Επιπλέον, ανα‐

δεικνύει  την  έννοια  του  χιούμορ  σε  παράγοντα  συνοχής  της  ομάδας  και  αυθεντικό 

στοιχείο διανθρώπινης εγγύτητας μέσα στη σχολική τάξη‐προϋπόθεση για την αποτε‐

λεσματικότητα της όλης διδακτικής ‐ μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 

Το ζήτημα της Μεθόδου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Κρέμου Ευτέρπη, Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Αυλώνα 

Κουμπιάς  Λ.  Εμμανουήλ,  Σχολικός  Σύμβουλος  50ης  Περιφέρειας  Δημοτικής  Εκπαί‐

δευσης Αττικής 

 

Περίληψη 

Οι διακηρυγμένοι στόχοι του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος, έτσι όπως αυτοί αποτυ‐

πώνονται στο πεδίο των Εισηγητικών Εκθέσεων των Νόμων για την Παιδεία έως και 

την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων συνιστούν την δεδηλωμένη πρόθεση 

της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, αναφορικά με το τι πολίτη επιθυμεί να διαμορφώσει. 

Θέση  και  βασικός άξονας  της προβληματικής μας  είναι  ότι  το  ζήτημα  της Μεθόδου 

επιδρά καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου που προαναφέραμε, όχι ως πρωτογε‐

νής αιτία διαμόρφωσής του αλλά επειδή του προσδίδει τα ποιοτικά εκείνα χαρακτη‐

ριστικά, με βάση τα οποία διαμορφώνεται εκείνος ο αυριανός πολίτης που μπορεί να 

παράγει  και  όχι  να  καταναλώνει  Ιδέες.  Εξ’  ‘όλων  των πολιτευμάτων  εκείνο που δεν 

μπορεί να υπάρξει χωρίς Παιδεία –Αγωγή και Εκπαίδευση‐ είναι το Δημοκρατικό, α‐

ναφέρει ο Μοντεσκιέ στο Πνεύμα των Νόμων. 

Στη Δημοκρατία οι άνθρωποι αυτοθεσμίζονται, που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουν. 

Να γνωρίζουν και να σκέπτονται, στο πεδίο της μεταγνώσης, με αυτά που έμαθαν 

και  όχι  με  όσα  τους  έμαθαν.  Προτιθέμεθα  να  αναπτύξουμε  την  προβληματική  μας 
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αναφορικά με τη Μέθοδο, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη διαμόρφωσης σκεπτόμε‐

νου ανθρώπου, πολίτη κοινωνίας Πολιτικής. 

 

 

Αποσχολειοποίηση του σπιτιού: Μια νέα προσέγγιση για τις κατ’ οίκον εργασίες 

 

Κρεμπς Παρασκευή, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Κορινθίας 

 

Περίληψη 

Το θέμα της ανάθεσης κατ` οίκον εργασιών απασχόλησε κατά καιρούς και εξακολου‐

θεί να απασχολεί όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τους μαθητές, καθώς 

και  τους  γονείς  τους.  Στην  παρούσα  μελέτη  προτείνεται  και  αναλύεται  διεξοδικά  η 

προσέγγιση της αποσχολειοποίησης του σπιτιού. Σύμφωνα με την ανωτέρω προσέγ‐

γιση  οι  κάθε  είδους  σχολικές  εργασίες  γίνονται  μόνο  στο  σχολείο  ενώ  στο  σπίτι  τα 

παιδιά ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες. Η προσέγγιση της αποσχολειο‐

ποίησης του σπιτιού συνιστά κατά την άποψή μας την προσφορότερη λύση στα προ‐

βλήματα που δημιουργούνται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές και 

κατ` επέκταση στις οικογένειές τους από την ανάθεση κατ` οίκον εργασιών. 

 

 

Οι  ευτυχισμένοι  εκπαιδευτικοί  δημιουργούν  ευτυχισμένους  μαθητές  ή  οι  ευτυχι‐

σμένοι μαθητές δημιουργούν ευτυχισμένους εκπαιδευτικούς; 

 

Κρόκου Ζωή, Σχολική Σύμβουλος, 5η Εκπ. Περ. Δημ. Εκπ. Φθιώτιδας 

 

Περίληψη 

Πολλές είναι οι έρευνες τα τελευταία χρόνια που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και στην εξουθένωση που αυτοί βιώ‐

νουν ακόμα και με λίγα χρόνια υπηρεσίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Πρόσφατα το εν‐

διαφέρον  των μελετών αρχίζει  να απομακρύνεται λίγο από  την επαγγελματική ανά‐

πτυξη και τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, που πιθανόν επηρεάζουν τους εκπαι‐

δευτικούς, και στρέφεται στον καθοριστικό ρόλο που παίζει η ευτυχία στη διατήρηση 

της ψυχικής  και  νοητικής  τους υγείας  και  κατά συνέπεια πώς αυτή συμβάλλει στην 

επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει  το ενδια‐

φέρον  της  στις  στρατηγικές  που  θα  πρέπει  να  αποκτήσει  ένας  εκπαιδευτικός,  οι  ο‐

ποίες θα μπορούσαν να τον διατηρήσουν επαρκή και ικανό μέσα στη σχολική τάξη. Το 

θεωρητικό ερώτημα για το αν προηγείται η ευτυχία των εκπαιδευτικών από αυτή των 

μαθητών  ή  εναλλάξ,  ώστε  να  έχουμε  επιτυχημένες  και  υγιείς  σχέσεις  στον  σχολικό 
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χώρο, οι οποίες θα αναπτύξουν τη γνωστική και διδακτική διαδικασία, έχει απασχο‐

λήσει πολλούς επιστήμονες και η πραγμάτευσή του εδώ προσδοκά να δώσει εναλλα‐

κτικές προτάσεις για την εκπαίδευση αλλά και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: ευτυχία, σχολείο, εκπαιδευτικός, μαθητής, στρατηγικές, επιμόρφωση 

 

 

Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: η αξιοποίηση της δειγματι‐

κής διδασκαλίας και  τα προγράμματα e‐twinning:  σχεδιάζοντας και αξιολογώντας 

την ενδοσχολική επιμόρφωση 

 

Κωσταρέλου Άννα, M.Sc,  Διευθύντρια 1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Κρυονερίου,  Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙΝ.ΕΠ 

Καλέμης Κωνσταντίνος, D.ed, M.A., MAeD, M.Sc, Δάσκαλος, Επιστημονικός Συνεργά‐

της ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 

ΠΜΣ Διαχείριση Κρίσεων, Επιμορφωτής Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο‐

διοίκησης, ΙΝ.ΕΠ 

Μερκούρη Αναστασία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

Βελαώρας Παναγιώτης, Απόφοιτος Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ερευνητής 

 

Περίληψη 

Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  δεκαετιών  το  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  δέχεται 

όλο και πιο έντονη πίεση για αποτελεσματική εκπαίδευση. Η μεταβαλλόμενη δημο‐

γραφικότητα έχει παράξει μία κοινωνική αλλαγή με πολύγλωσσους μαθητές διαφορε‐

τικής κουλτούρας που πιέζει τα σχολεία να αλλάξουν. H αύξηση των διαζυγίων και οι 

πολύωρες  εργασίες  των  γoνιών,  αντικατοπτρίζονται  στα  παιδιά  που  έρχονται  στο 

σχολείο  χωρίς  προετοιμασία.  Οι  συνεχείς  και  ραγδαίες  αλλαγές  δημιουργούν  νέες 

ανάγκες σε σχέση με τα προσόντα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού γενικότερα. Ο εκ‐

παιδευτικός του 21ου αιώνα, καλείται να προετοιμάσει τη νέα γενιά για αυτό το νέο 

κόσμο.  Δεν απαιτείται πλέον η αποταμίευση γνώσεων, αλλά ο κύριος πλέον στόχος 

είναι η καλλιέργεια των λεγόμενων «ικανοτήτων‐κλειδιά», όπως είναι π.χ. η ικανότη‐

τα  επίλυσης  προβλημάτων  και  η  δημιουργική  σκέψη,  η  ικανότητα  επικοινωνίας,  η 

προθυμία για συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες, η δημιουργία κινήτρων και ετοι‐

μότητας για δια βίου μάθηση και γενικά να δοθεί προτεραιότητα σε μορφές και δια‐

δικασίες αυτενεργού και διερευνητικής μάθησης, η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύ‐

ματος, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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Απόψεις  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  για  τους  όρους που  επηρεά‐

ζουν  τη συνεκπαίδευση παιδιών με και  χωρίς  ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

πορεία προς το δημοκρατικό σχολείο 

 

Κωτούλας Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η δυνατότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να υποστηρίξει τη συνεκπαίδευση παι‐

διών με  και  χωρίς  ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες  χαρακτηρίζει  το δημοκρατικό σχο‐

λείο. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  για  τους όρους που πρέπει  να υπάρξουν ώστε  να  γίνει 

εφικτή η συνεκπαίδευση. Στη έρευνα συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία. Το ερωτηματολόγιο ήταν τύ‐

που likert. Οι προτάσεις που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες προτιμήσεις έδειξαν πως 

για να υλοποιηθεί η συνεκπαίδευση πρέπει: α)  να δοθεί δυνατότητα ευελιξίας στην 

εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών β) ευελιξία στους τρόπους και στο σύστημα 

αξιολόγησης των επιδόσεων των παιδιών, γ) να καλύπτονται οι θέσεις των εκπαιδευ‐

τικών ειδικής αγωγής σε σχολεία  και ΚΕΔΔΥ έγκαιρα και σε  κάθε περίπτωση με  την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς, δ) να αναπτυχθούν ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθη‐

τοποίησης απέναντι στα χαρακτηριστικά κάθε ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης παιδιών 

και  γονέων,  ε)  να  αναπτυχθούν  οι  δομές  υποστήριξης  και  καθοδήγησης  των  εκπαι‐

δευτικών και, στ) να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή. Με βάση τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών επιχειρείται  να περιγραφεί  το πλαίσιο  λειτουργίας  της συνεκπαίδευ‐

σης στην πορεία προς το δημοκρατικό σχολείο. 

 

 

Η διαχείριση κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Μια μελέτη περίπτωσης σε Διαπολιτισμικό Σχολείο της Αθήνας 

 

Λάβδας  Διονύσιος,  Απόφοιτος  Παιδαγωγικού  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  και  Κοινωνιο‐

λογίας 

 

Περίληψη 

Η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί βασικό παράγοντα προαγωγής ενός 

σύγχρονου  δημοκρατικού  σχολείου.  Όπως  καταδεικνύεται  από  την  βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, αποτελώντας μια σημαντική 

μερίδα του μαθητικού πληθυσμού τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες υφίστανται 

αρκετές διακρίσεις (σε κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο). Ένας 
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θεσμός που έχει αναπτυχθεί για την άμβλυνση των ανισοτήτων και την ομαλή ένταξη 

των μαθητών μεταναστών είναι  τα διαπολιτισμικά σχολεία.  Για  την διερεύνηση  των 

κοινωνικών ανισοτήτων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς διαπο‐

λιτισμικού  δημοτικού.  Οι  εκπαιδευτικοί  μετέφεραν  τις  εμπειρίες  και  τις  αντιλήψεις 

τους  και  επισήμαναν  την  συμβολή  του  διαπολιτισμικού  στον  εκδημοκρατισμό  του 

σχολείου,  στην  ανάπτυξη  της  αποδοχής,  της  ανοχής  στην  διαφορετικότητα  και  τον 

σεβασμό στον πολιτισμό του άλλου. 

 

 

Οι Εκτελεστικές Λειτουργίες στην Προσχολική Ηλικία 

 

Λαδοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, M.Ed στην Ψυχο‐

παιδαγωγική Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Α.Π.Θ. 

 

Περίληψη 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν την βασική δομή προσαρμογής και ακαδημαϊ‐

κής  ανάπτυξης  και ως  τέτοια,  έχει  συγκεντρώσει  το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  των  τε‐

λευταίων ετών. Το ενδιαφέρον αυτό κρατήθηκε μέχρι πρόσφατα επικεντρωμένο στη 

σχολική κυρίως ηλικία, λόγω έλλειψης εργαλείων αλλά και μιας γενικότερης αντίλη‐

ψης  ότι  τα  παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας  δεν  διαθέτουν  ανεπτυγμένες  γνωστικές 

λειτουργίες όπως η μνήμη και η αναστολή διασπαστικών ερεθισμάτων. Οι νευροψυ‐

χολογικές  έρευνες  ωστόσο,  έδειξαν  ότι  οι  βασικές  εκτελεστικές  λειτουργίες  κάνουν 

την εμφάνισή τους μέσα στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής και εξελίσσονται με την συ‐

νεχιζόμενη ωρίμανση του εγκεφάλου. Με την παρούσα εργασία επιθυμούμε να πα‐

ρουσιάσουμε ένα σταθερό θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αναδεικνύει την αναπτυξιακή 

τροχιά των πρώιμων εκτελεστικών λειτουργιών κατά τα κρίσιμα πρώτα πέντε χρόνια 

της ανάπτυξης. 

 

 

Ο παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου και 

η Αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πράξη 

 

Λαζαρίδης Θ.  Ιωάννης, Δρ Διδ/κής Μαθηματικών, Σχ. Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης 41ης 

Περ. Αττικής 

 

Περίληψη 

Αρχικά προσδιορίζουμε θεωρητικά τις έννοιες: πολιτισμός, πολιτισμική οντότητα, πο‐

λιτιστική κληρονομιά και ειδικότερα: ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακό πο‐



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Σ. 

  89 

λιτισμικό περιεχόμενο, ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο πολιτισμικού περιεχομένου 

και μεταδεδομένα αυτού. Επίσης αναφερόμαστε στις γενικές αρχές επιλογής ψηφια‐

κού εκπαιδευτικού υλικού και στο παιδαγωγικό πλαίσιο για την ένταξη κι αξιοποίηση 

ενός μαθησιακού αντικειμένου πολιτισμικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική πράξη. 

Τέλος  προβάλλουμε  το  πλαίσιο  της  Δράσης  Δ.2.2  του  Υποέργου 12: «Παιδαγωγικός 

μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», αναφέρουμε συγκε‐

κριμένο παράδειγμα και προτείνουμε ενδεικτικό τρόπο αξιοποίησης των μετασχολια‐

σμών της πλατφόρμας του «φωτόδεντρου». Στα συμπεράσματα αναδύεται η προστι‐

θέμενη αξία του όλου εγχειρήματος. 

 

 

Διερεύνηση  του ρόλου  του εκπαιδευτικού στην σχολική μονάδα στην πολυπολιτι‐

σμική εκπαίδευση 

 

Λαπούσης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Πέτσιου  Δ.  Ελισάβετ,  Εκπαιδευτικός  Φυσικής  Αγωγής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

Νομού Λάρισας 

Βελεγράκη  Κ.  Άννα,  Δασκάλα,  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Ηρα‐

κλείου 

 

Περίληψη 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται  και  αντιμετωπίζουν  την  πολυπολιτισμικότητα,  καθώς  και  θέματα 

που σχετίζονται με αυτή όπως είναι η προϋπηρεσία και η επιμόρφωση σε σχέση με 

την  διαχείριση  των  ζητημάτων  του  σχολείου,  το φύλο  και  η  κατοχή  μεταπτυχιακών 

τίτλων  με  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων,  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  για 

την  εμπλοκή ή  μη  των  γονέων,  την  διαφοροποίηση  των  εκπαιδευτικών ανάλογα με 

την βαθμίδα που υπηρετούν. Στην έρευνα συμμετείχαν 127 εκπαιδευτικοί της πρωτο‐

βάθμιας (66) και της δευτεροβάθμιας (61) εκπαίδευσης. Η επιλογή των σχολείων έγι‐

νε από το σύνολο των σχολείων του νομού Λάρισας με τη μέθοδο της τυχαίας δειγμα‐

τοληψίας. Ως μέσο συλλογής  των δεδομένων επιλέχτηκε  το ερωτηματολόγιο.  Για  τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόσθηκε ανάλυση διακύμανσης ενός παρά‐

γοντα  (One‐way ANOVA)  για  τη  διαπίστωση  διαφορών  μεταξύ  των  κατηγοριών  των 

παραγόντων  που  μετρήθηκαν  και  εφαρμόστηκε  το  τεστ  πολλαπλών  συγκρίσεων 

(Scheffe  post‐hoc),  για  τη  διερεύνηση  των  επιμέρους  διαφορών  μεταξύ  των  μέσων 

όρων.  Τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  διακύμανσης  ANOVA  έδειξαν  ότι  υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο F(1,126)= 7,28, p<.05, και του τερ‐

ματισμού των ανισοτήτων, του φύλου F(1,126)= 5,10, p<.05, και της κοινωνικής κατά‐
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στασης του αλλοδαπού μαθητή, του φύλου F(1,126)= 4,32, p<.05, και των φυλετικών 

ανισοτήτων στο σχολείο, του φύλου F(1,126)= 6,21, p<.05, και της ύπαρξης ρατσισμού 

στην τάξη, του φύλου F(1,126)= 4,74, p<.05, και της σημασίας των ερευνητικών εργα‐

σιών,  του  παράγοντα  διδασκαλία  σε  Πρωτοβάθμια  ή  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση 

F(1,126)=  8,04,  p<.05,  και  της  συνεργασίας,  του  παράγοντα  διδασκαλία  σε  Πρωτο‐

βάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση F(1,126)= 12,00, p<.05,  και  των διαθεματικών 

πρότζεκτ, του παράγοντα διδασκαλία σε Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

F(1,126)= 4,25, p<.05, και των αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος. Συμπερασματικά 

από την μελέτη καταδεικνύεται η πολυπλοκότητα και οι ποικίλες διαστάσεις του ζη‐

τήματος της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση καθώς και το πλήθος των παρα‐

γόντων  που  εξετάστηκαν  και  που  επηρεάζουν  συνολικά  τόσο  τους  εκπαιδευτικούς 

όσο και τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

 

Ένα ταξίδι CLIL στη Γεωγραφία 

 

Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Ν. Χαλκιδικής 

 

Περίληψη 

Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) ή η Ολοκληρωμένη Εκμά‐

θηση Περιεχομένου και Γλώσσας  (Ολ.Εκ.Πε.Γ.)  είναι μια καινοτόμα προσέγγγιση στη 

Ευρώπη που στοχεύει στη βελτίωση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από τη συν‐

δυαστική  διδασκαλία  γλώσσας  και  περιεχομένου.  Ο  στόχος  είναι  η  εκμάθηση  του 

γνωστικού  αντικειμένου  με  τη  χρήση  της  ξένης  γλώσσας  αλλά  και  η  εκμάθηση  της 

ξένης γλώσσας μέσα από τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου αναπτύσσοντας ταυ‐

τόχρονα τις γλωσσικές αλλά και τις γνωστικές του δεξιότητες. Η διδασκαλία μέσω CLIL 

και η δημιουργία υλικού βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των 4C (Coyle 1999) – Πε‐

ριερχόμενο, Επίγνωση,  Επικοινωνία και Πολιτισμός.  Στην παρούσα εισήγηση παρου‐

σιάζεται  η  μέθοδος CLIL  για  το  μάθημα  της  Γεωγραφίας  και  τα  οφέλη  της  εν  λόγω 

προσέγγισης. 

 

 

Αξιολογικά κριτήρια για δασκάλους και μαθητές τα προεπαναστατικά χρόνια 

 

Λιάνδη Πελαγία, Φιλόλογος στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας 

Φανιόπουλος  Χριστόδουλος,  Σχολικός  Σύμβουλος  2ης  Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 
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Περίληψη 

Με το  ιστορικό αυτό πόνημα προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε την εφαρμογή της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών κατά την προεπαναστατική περίο‐

δο στα σχολεία, να ονομάσουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολό‐

γηση τους και να κατονομάσουμε τους παράγοντες που ενεπλάκησαν στην εκπαιδευ‐

τική αξιολόγηση. Από την ανάλυση των πηγών φάνηκε να υπάρχει συνάφεια ανάμεσα 

στην  εκπαιδευτική  αξιολόγηση  και  την  παροχή  ποιοτικής  παιδείας  στην  προεπανα‐

στατική περίοδο, εξαιτίας της συνεχούς βελτίωσης των δασκάλων της ανώτερης βαθ‐

μίδας, καθώς και με το άνοιγμα των σχολείων αυτών στις τοπικές κοινωνίες (κυρίως 

κατά τη διάρκεια των εξετάσεων), οι οποίες έβλεπαν έμπρακτα την πρόοδο των παι‐

διών τους και παράλληλα γινόταν εξαγωγή γνώσεων στην κοινωνία που μπορούσε να 

ελέγξει με τον τρόπο αυτό την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας. 

 

 

Αναγκαία η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία: Μια πρόταση επιμόρφωσης εκπαιδευ‐

τικών 

 

Λιάτσου Λαμπρινή, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα επισημανθούν εκτός από συμπεράσματα ερευνών και δεδομέ‐

να που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από τη σχο‐

λική ηλικία, με απαραίτητη προϋπόθεση την ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Θα παρουσιαστεί συγκεκριμένη πρόταση για τους εκπαιδευτικούς που θα ασχο‐

ληθούν  με  το  θέμα,  σύμφωνα  με  το  υπάρχον  εκπαιδευτικό  υλικό  του  υπουργείου 

(που δεν αξιοποιείται δυστυχώς), οι στόχοι της, οι μέθοδοι, η διαδικασία και τα ανα‐

μενόμενα αποτελέσματά της. 

Μπορεί το υπουργείο παιδείας στην έκδοσή του, να αναφέρει από το 2000 ότι: «το 

σχολείο, µέσω της Σεξουαλικής αγωγής, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ολοκλη‐

ρωµένο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο όχι µόνο θα παρέχει την ορθή πληροφόρηση 

αλλά επίσης θα συµβάλλει στη διαµόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συµπεριφοράς, 

αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του εαυτού µας», ωστόσο δεν έχει κά‐

νει  τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε οργανωμένα  και  υπεύθυνα  να  επιμορφωθούν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί για να μπορούν σταθερά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός 

τέτοιου  εγχειρήματος.  Άλλωστε  μέχρι  σήμερα,  τα  προγράμματα Αγωγής  Υγείας  εκπο‐

νούνται σε εθελοντική βάση από κάποιους ελάχιστους εκπαιδευτικούς. 

Έρευνες αποδεικνύουν επίσης ότι ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εί‐

ναι η μόνη όπου οι Διαφυλικές σχέσεις και η σεξουαλική αγωγή είναι πρακτικά ανύ‐
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παρκτες. Μπορεί βεβαίως από το 2001  να αποτελούν και επίσημα µία από τις επτά 

θεµατικές  ενότητες  για  την  εκπόνηση  προγραµµάτων  Αγωγής  Υγείας  στην  πρωτο‐

βάθµια εκπ/ση,  όμως  ταυτόχρονα φαίνεται πως οι  εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται  να 

τα «αγγίξουν», εφόσον µόνο το 1,6% του συνόλου των προγραµµάτων αγωγής υγείας 

αφορούν θέµατα σεξουαλικής αγωγής – διαφυλικών σχέσεων! 

Τα δεδομένα είναι πολύ ανησυχητικά, αν λάβουμε υπόψη τον υψηλό αριθμό ε‐

κτρώσεων στη χώρα μας (σημειωτέον ότι το 40% των προβληµάτων υπογοννιµότητας 

έχουν να κάνουν µε παλαιότερες εκτρώσεις) όπως και τα στοιχεία για τα θύματα σε‐

ξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 16 ετών. 

Στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι παρεμβάσεις στο σχολείο με συ‐

γκεκριμένες προδιαγραφές, συμβάλουν στη µείωση των εφηβικών κυήσεων και ότι το 

επικίνδυνο είναι η πλήρης απουσία σωστής ενηµέρωσης. 

Λύση του προβλήµατος λοιπόν, φαίνεται να είναι σύμφωνα και με τους ειδικούς, 

η  εκπαίδευση  των  νέων ώστε  να  αναπτύξουν  υγιείς  σεξουαλικές  συµπεριφορές.  Το 

θέµα αυτό πρέπει να περάσει στα σχολεία, να γίνει µέρος της καθηµερινότητας των 

νέων για να µπορέσουν να ξεπεράσουν και τα ταµπού που το περιβάλουν.  

 

 

To mentoring στην Εκπαίδευση 

 

Λουκά Δήμητρα, Δρ., Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πέτσιου Χαρίκλεια, M.Ed., Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Ο θεσμός του μέντορα αποτελεί μία αποτελεσματική μορφή καθοδήγησης νέων εκ‐

παιδευτικών από αρχαιότερους, εμπειρότερους συνάδελφούς τους. Ξεκίνησε στη δε‐

καετία του ‘70 σε πολλά μέρη. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, το 2010, προχώ‐

ρησε  σε  δημόσια  διαβούλευση  σχετικά  με  τη  διαμόρφωση  των  μελλοντικών  προ‐

γραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) και ειδικότερα αναφορικά με τα προσόντα των 

μεντόρων, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και το περιεχόμενο της σχέ‐

σης  μέντορα‐καθοδηγούμενου.  Ωστόσο,  δεν  έχουν  τεθεί  έως  σήμερα σε  λειτουργία 

επίσημα προγράμματα καθοδήγησης. Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και η αποδοχή 

χωρίς κριτική, αποτελούν τα κύρια συστατικά της σχέσης μεταξύ του νεοεισαχθέντος 

εκπαιδευτικού και του μέντορα, ο οποίος προσφέρει καθοδηγητική στήριξη μέσα σε 

ένα  πλαίσιο  διαλόγου.  Τα  οφέλη  του mentoring  είναι  σημαντικά  και  πολλαπλά  για 

τους μέντορες  και  τους  καθοδηγούμενους  στην προσωπική,  επαγγελματική  και  κοι‐

νωνική τους ανάπτυξη καθώς και για τον σχολικό οργανισμό, η λειτουργία του οποίου 

αναβαθμίζεται μέσα από την συνακόλουθη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 
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Επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό status  των δασκάλων κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας 

 

Λυκιαρδοπούλου‐Κοντάρα  Σταυρούλα,  Προϊσταμένη  Επ/κής  και  Παιδ/κής  Καθοδή‐

γησης Π/θμιας Εκπ/σης Β.Αιγαίου, Διδάκτωρ Παν/μίου Αιγαίου, Δασκάλα‐Νηπιαγωγός 

 

Περίληψη 

Η επαγγελματική θέση των δασκάλων που υπηρετούσαν στα σχολεία που είχαν ιδρυ‐

θεί και λειτουργούσαν στις ελληνικές κοινότητες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατί‐

ας,  τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής άποψης, μόνο υψηλή δεν μπορεί 

να χαρακτηρισθεί. Πολλοί είναι οι λόγοι οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής 

της άσχημης  κατάστασης,  οι  κυριότεροι από  τους οποίους,  σύμφωνα με πολλούς  ι‐

στορικούς, είναι η πλήρης εξάρτησή τους από τις κατά τόπους δημογεροντίες καθώς 

επίσης και η ελλιπής τους μόρφωση. Επιπλέον η υποχρέωσή τους να παίρνουν ενδει‐

κτικό επάρκειας από το Μητροπολίτη της περιφέρειάς τους, για να μπορούν να προσ‐

ληφθούν ως δάσκαλοι, ακόμα και αν διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα, τους αφαι‐

ρούσε κάθε επαγγελματική οντότητα, καθιστώντας τους ενδοτικούς σε οποιουδήποτε 

είδους πίεση. Εκτός από την απόλυτη υποταγή στις απαιτήσεις της Εφορείας, όφειλαν 

υπακοή στις  διαταγές  του διευθυντή  του σχολείου  τους,  ο  οποίος  λειτουργούσε ως 

τοποτηρητής  των  τοπικών αρχών,  και με  τον  τρόπο αυτό εξουδετερώνονταν  κάθε  ί‐

χνος ατομικής πρωτοβουλίας και προσωπικής έκφρασης. Κάθε προσπάθεια αντίδρα‐

σης στην κατάσταση αυτή, ισοδυναμούσε με απώλεια της εργασίας τους και αβεβαιό‐

τητα για το μέλλον. Θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε για μια αντίφαση: ενώ όλοι 

αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που ο δάσκαλος καλείται να παίξει στην πνευματική 

και  ιδεολογική  διαμόρφωση  της  νέας  γενιάς,  η  οποία  θα αναλάβει  τις  τύχες  του  έ‐

θνους, δεν του αποδίδουν την υλική συχνά δε και ηθική αμοιβή που του ανήκει. 

 

 

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολικού συμβούλου 

 

Μακρή Δήμητρα, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15, έδρα ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

 

Περίληψη   

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολι‐

κού συμβούλου στο σχολικό περιβάλλον. Η μελέτη είναι διερευνητική και έλαβε χώρα 

σε δημόσια σχολεία  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Αττικής.  Για 

την  έρευνα  χρησιμοποιήθηκε  το  ερωτηματολόγιο  από  τη  διδακτορική  διατριβή  της 

Marchetta  Jenna  (2011).  Οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  κλήθηκαν  να  εκφράσουν 
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εάν «συμφωνούν απόλυτα», «συμφωνούν», «διαφωνούν» ή «διαφωνούν απόλυτα» 

με διάφορες θέσεις σχετικά με το ρόλο του σχολικού συμβούλου, θέσεις που είχαν ως 

βασικό τους άξονα: την καθοδήγηση στην τάξη, τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την επαφή με τους γονείς και τις πα‐

ρεμβάσεις σε περίπτωση κρίσης. 

 

 

Οι  Αντιλήψεις  των  Εκπαιδευτικών  της  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  της  νήσου  Λέ‐

σβου για την ένταξη των τυφλών παιδιών στο γενικό σχολείο 

 

Μακρή Διονυσία, Απόφοιτος Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχια‐

κού Προγράμματος Κοινωνιολογίας 

 

Περίληψη 

Η ένταξη των τυφλών παιδιών στο γενικό σχολείο μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαι‐

δευτικών  είναι  το  θέμα  που  διερευνάται  στην  παρούσα  μελέτη  η  οποία  διεξάγεται 

στη νήσο Λέσβο και επιχειρείται να διερευνηθεί το πώς οριοθετούνται και ερμηνεύο‐

νται  οι  έννοιες  «ένταξη»  και  «ενσωμάτωση»  από  τους  εκπαιδευτικούς,  πώς  κατα‐

νοούν και αξιολογούν την κρατική πολιτική σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των τυ‐

φλών παιδιών στο κοινό σχολείο, ποιες θεωρούν μέσα από την εμπειρία τους ότι εί‐

ναι οι σημαντικότερες δυσκολίες των τυφλών παιδιών για την ένταξή τους στο κοινό 

σχολείο,  ποιες  ενέργειες  γίνονται  για  να βοηθηθούν  και ποιοι  θεωρούν ότι  είναι  οι 

σκοποί και οι στόχοι της ένταξης αυτής, ποιες είναι δυσκολίες της χρήσης του κώδικα 

Braille στο περιβάλλον συνεκπαίδευσης και ποιος ο ρόλος της συνεργασίας των δύο 

εκπαιδευτικών, πώς θεωρούν ότι λειτουργεί  το πρόγραμμα ένταξης για  τους βλέπο‐

ντες και μη βλέποντες μαθητές και αν εμφανίζει περισσότερα πλεονεκτήματα ή μειο‐

νεκτήματα για τις δύο αυτές κατηγορίες μαθητών και επίσης, αν πιστεύουν ότι απαι‐

τούνται αλλαγές για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος της ένταξης και ποιες 

είναι οι δικές τους προτάσεις για βελτίωση. 

 

 

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών κατά τη διδασκαλία 

και μάθηση  των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο: Μια πρόταση επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών 

 

Μαλαμίτσα Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 2ης εκπ/κης περιφέρειας Μαγνησίας 

Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 3ης εκπ/κης περιφέρειας Μαγνη‐

σίας 
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Περίληψη 

Ο καταιγισμός των πληροφοριών που οι μαθητές και οι μαθήτριες δέχονται καθημε‐

ρινά από διάφορες πηγές μέσα και έξω από το σχολείο καθιστά απαραίτητη την καλ‐

λιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης ώστε να επεξεργάζονται κατάλληλα 

τις πολλαπλές πληροφορίες και να τις μετασχηματίζουν σε χρήσιμες γνώσεις και απο‐

δοτικές δεξιότητες. 

Στην  εργασία μας αυτή θα  επιχειρήσουμε,  έχοντας ως αναφορά  τη  διδασκαλία 

των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο, να περιγράψουμε πώς μπορεί να μετασχη‐

ματιστεί ο στόχος αυτός σε μαθητικές δεξιότητες, διδακτικές συνήθειες και σε δοκι‐

μασίες αξιολόγησης στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο μιας επιμορφωτικής πρότασης για 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ερευνητές και εκπαιδευτικοί όμως που μελετούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέ‐

ψης βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα του ορισμού και της αξιολόγησής της. 

Για το λόγο αυτό, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που περιγράφεται στην εργασία μας 

προτείνεται και σχετικό εργαλείο για την αποτύπωση της εξέλιξης της κριτικής σκέψης 

των μαθητών και μαθητριών κατά τα διδασκαλία των μαθηματικών.  

Επιχειρούμε παράλληλα να συζητήσουμε κατά πόσο καλλιεργείται και αναπτύσ‐

σεται η κριτική σκέψη μέσω της διδασκαλίας και εφόσον αυτό ισχύει, εάν μπορούμε 

να σχεδιάσουμε πρόγραμμα διδασκαλίας που εξελίσσει την κριτική σκέψη. Συζητούμε 

επίσης απαραίτητες αρχές που θα πρέπει να διέπουν  τη διδασκαλία των μαθηματι‐

κών ώστε αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γενικότερα. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάρτιση και η ενημέ‐

ρωση των εκπαιδευτικών να γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης που θα 

στοχεύει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

 

Η αξιοποίηση  των «MOOCs»  (Massive Open Online Courses)  ή Μαζικών Ανοικτών 

Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για (αυτό)επιμόρφωση – επαγγελμα‐

τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 

Μαλίτσα Δ. Μαρία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 

 

Περίληψη 

Η αυτοεθνογραφική έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση αναδεικνύει 

τη  χρησιμότητα  των  «MOOCs»  ή  Μαζικών  Ανοικτών  Ηλεκτρονικών  Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων  ως  εναλλακτικών  και  συμπληρωματικών  (άτυπων)  μορφών  (αυ‐

το)επιμόρφωσης.  Στις  παρούσες  συνθήκες,  που  η  θεσμοθετημένη  ενδο‐υπηρεσιακή 

επιμόρφωση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη,  η  ευθύνη  της επαγγελματικής ανάπτυξης 
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του  εκπαιδευτικού  μεταβιβάζεται  στον  ίδιο  και  συνδέεται  με  τη  δια  βίου  μάθηση. 

Είναι,  επομένως,  σημαντικό  να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές  επιμόρφωσης,  οι 

οποίες να περιλαμβάνουν καινοτόμα στοιχεία και να επιτρέπουν στον καθένα να α‐

ναπτύσσεται  με  το  δικό  του  τρόπο.  Τα MOOCs  θα μπορούσαν  να  αποτελέσουν  μια 

από αυτές, καθώς αξιοποιούν τις δυνατότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαί‐

δευσης,  επιτρέπουν  ελεύθερη  και  δωρεάν  πρόσβαση  και  περιλαμβάνουν  ένα  ευρύ 

φάσμα θεματικών ενοτήτων.  Επιπλέον,  ενθαρρύνουν  τον αναστοχασμό και  ευνοούν 

τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, για ανταλλαγή γνώσης και εμπει‐

ρίας. Θα μπορούσαν,  επομένως,  να  καλύψουν πραγματικές  επιμορφωτικές ανάγκες 

και να συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 

 

Η εικόνα του Δασκάλου και της παιδαγωγικής σχέσης στο έργο των Ελλήνων συντη‐

ρητικών Παιδαγωγών 

 

Μαναριώτης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70  

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Δάσκαλος Msc  

 

Περίληψη 

Το 1907 ο Νικ. Εξαρχόπουλος στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ποίος τις πρέπει 

να είναι ο Διδάσκαλος", σκιαγραφεί την εικόνα του δασκάλου για το ελληνικό σχολείο.  

Ο  δάσκαλος,  τον  οποίο  σκιαγραφεί  ο  Εξαρχόπουλος,  δεν  είναι  απόφοιτος  κά‐

ποιας ειδικής επαγγελματικής σχολής, ο οποίος μεταδίδει γνώσεις ορισμένου επιστη‐

μονικού κλάδου. Είναι δάσκαλος "παιδαγωγικός" που έχει υπόψη του την ολόπλευρη 

προσωπικότητα του μαθητή, στοχεύει στη διαμόρφωση του εσωτερικού του κόσμου, 

χρησιμοποιώντας προς τούτο και άλλα μέσα εκτός της διδασκαλίας. Ο Εξαρχόπουλος 

είναι αντίθετος με τα Διδασκαλεία που λειτουργούν και ως σχολεία γενικής μόρφω‐

σης και ως ειδικές προπαρασκευαστικές σχολές για το διδασκαλικό επάγγελμα. Άπο‐

ψή  του  είναι ότι  δεν  επιτυγχάνεται  ούτε  το  ένα ούτε  το άλλο.  Για  τη μόρφωση  του 

δάσκαλου επιθυμεί το χωρισμό γενικής και ειδικής μόρφωσης σε ειδικά τριτάξια σχο‐

λεία,  έργο των οποίων πρέπει να είναι "η φιλοσοφική του μέλλοντος δημοδιδασκά‐

λου διαμόρφωσις και ο παιδαγωγικός αυτού καταρτισμός εν θεωρία και πράξει".  

Στο περιοδικό του Μεσοπολέμου «Ερμής» (αρ. φ. 361, 8  Ιουνίου 1929, σ. 96) το 

οποίο  εκφράζει  τις  ιδέες  των συντηρητικών  εκπαιδευτικών  και παιδαγωγών,  διαβά‐

ζουμε για την εικόνα του δασκάλου τα παρακάτω: 

Ένα  κομμάτι  της  ελληνικής  κοινωνίας  είναι  και  οι  δάσκαλοι  "συντηρητικοί  και 

σωφρονούντες  κατά  κανόνα,  εμφορούμενοι  υπό  μάλλον  διαλλακτικών  ιδεών".  Ε‐

μπνέονται από τα ευγενέστερα και υψηλότερα ελληνικά και ανθρωπιστικά ιδανικά τα 
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οποία "άλλως τε εκλήθησαν να καλλιεργήσουν εις τας συνειδήσεις των μικρών ελλη‐

νοπαίδων". Κατά κοινή ομολογία η παράταξη των "συντηρητικών" δημοδιδασκάλων 

περιλαμβάνει "τα αρτιώτερον επιστημονικώς καταρτησμένα μέλη του Κλάδου, αλλά 

και  τα θετικώτερα εις  το  έργον  των και  τα ακεραιότερα κατά  τον  χαρακτήρα και  τα 

βαθύτερον πιστεύοντα εις τας ιδέας των και τας αρχάς των". 

Παραθέσαμε  δύο  χαρακτηριστικά  αποσπάσματα  που  αποδίδουν  με  εύγλωττο 

τρόπο την εικόνα που έχουν οι Έλληνες συντηρητικοί Παιδαγωγοί για τον δάσκαλο. 

Στην εργασία μας, εκτός από την σκιαγράφηση της εικόνας του δασκάλου, θα α‐

ναδείξουμε και την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο δάσκαλο και 

τους μαθητές, σύμφωνα με τα κείμενα της εποχής. 

 

 

Συμμετοχικές μέθοδοι επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπερι‐

φοράς στη σχολική τάξη 

 

Μανδρίκας Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος 56ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ. Αττικής 

 

Περίληψη 

Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάζεται  ως  καλή  πρακτική  μια  περίπτωση  επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών με συμμετοχικές μεθόδους με θέμα  την αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς  στη  σχολική  τάξη.  Ειδικότερα,  παρουσιάζονται  τα  κριτήρια  επιλογής 

του θέματος, το περιεχόμενο, η μεθοδολογία υλοποίησης και τα αποτελέσματα τριών 

επιμορφωτικών  ημερίδων,  που  οργανώθηκαν  από  τον  Σχολικό  Σύμβουλο  για  τους 

εκπαιδευτικούς της 56ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ. Αττικής τον Νοέμβριο του 2013.  

Ο σχεδιασμός των ημερίδων βασίστηκε στην ανάγκη των εκπαιδευτικών για επι‐

μόρφωση με πρακτικό και βιωματικό τρόπο και για γνωριμία με τεχνικές της συμμε‐

τοχικής  και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αρχικά στις ημερίδες οι  εκπαιδευτικοί 

επεξεργάστηκαν κατά ομάδες μελέτες περίπτωσης μαθητών με προβλήματα συμπε‐

ριφοράς, έκαναν ανακοινώσεις, παρακολούθησαν τμηματική προβολή εισήγησης του 

Σχολικού Συμβούλου και συμμετείχαν σε συζήτηση αναστοχασμού. Κάθε μελέτη πε‐

ρίπτωσης  ολοκληρωνόταν με  την ανάγνωση μιας  θεραπευτικής  ιστορίας  ή  παραμυ‐

θιού από κατάλληλα βιβλία. Έπειτα, δόθηκε στις ομάδες εργασίας από μια κοινωνικο‐

συναισθηματική δραστηριότητα για υλοποίηση. Οι δραστηριότητες παρουσιάστηκαν 

ακολούθως στην ολομέλεια αναδεικνύοντας διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές και 

δημιουργώντας θετικό συναισθηματικό κλίμα. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

αξιολόγησαν κάθε ημερίδα μέσω ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα αποτελούν 

οδηγό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε κάθε αντικείμενο. 
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Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται η ικανοποίησή τους τόσο από 

το περιεχόμενο όσο και από τη μεθοδολογία υλοποίησης των ημερίδων. Η υιοθέτηση 

ενεργητικών  μεθόδων,  η  συμμετοχικότητα,  οι  βιωματικές  δραστηριότητες,  οι  παρα‐

γωγικές  διαδικασίες,  η  αξιοποίηση  της  προϋπάρχουσας  εμπειρίας  τους,  η  ανάδειξη 

της δημιουργικότητας και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν αποτέλεσαν για τους συμ‐

μετέχοντες θετικές επιλογές και παράγοντες που τους κινητοποίησαν. Ως μακροπρό‐

θεσμα οφέλη αναφέρονται η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας  των εκπαιδευτι‐

κών,  ο  εμπλουτισμός  των  εκπαιδευτικών  τεχνικών  που  χρησιμοποιούν,  η  έμφαση 

στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών, η παρότρυνση για ποιοτικότερη συνερ‐

γασία  με  τους  γονείς  των μαθητών,  η  αυξημένη  πιθανότητα  για  την  ανάληψη προ‐

γραμμάτων κοινωνικο‐συναισθηματικής αγωγής στην Ευέλικτη Ζώνη και η ανάπτυξη 

καλών  σχέσεων  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  και  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  Σχολικού 

Συμβούλου. 

 

 

Η Διαδικασία Αξιολόγησης στα Πειραματικά Σχολεία. Το παράδειγμα του 8/θ Δημο‐

τικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Μάνεσης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος  

Αλεξόπουλος Χ., Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Το σχολικό έτος 2012‐13 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα Πειραματικά σχολεία. Ήταν μια πρωτόγνω‐

ρη διαδικασία αποτίμησης,  αφού δεν υπήρξε  καμία ολοκληρωμένη αξιολόγηση  του 

εκπαιδευτικού έργου συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συ‐

στήματος, των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των εκπαι‐

δευτικών, τα τελευταία 30 χρόνια, παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα θεσμοθετή‐

θηκαν  Νόμοι  που  προέβλεπαν  τη  διαδικασία  αυτή.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης  των 

εκπαιδευτικών  των Πειραματικών  Σχολίων,  περιλάμβανε υποβολή φακέλου,  αξιολό‐

γηση διδασκαλίας και συνέντευξη. Παρουσιάζουμε την αξιολόγηση στο Πειραματικό 

Σχολείο  Πανεπιστημίου  Πατρών,  εστιάζοντας  κυρίως  στη  διαδικασία  αυτοαξιολόγη‐

σης των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: Πειραματικά σχολεία, εκπαιδευτικοί, αξιολόγηση 
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Κουλτούρα και Συμβουλευτική 

 

Μανιάκας Μ. Θοδωρής, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Ένας από τους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου είναι και η συμβουλευτική καθοδή‐

γηση και η παρέμβαση σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων.  Για να γίνει όμως η 

συγκεκριμένη  παρέμβαση  υπάρχουν  προϋποθέσεις,  σημαντικές  και  απαραίτητες. 

Μεταξύ αυτών είναι βασικό ένα αξιακό σύστημα που οδηγεί σε στάσεις και συμπερι‐

φορές αποδεκτές από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα λόγω και χάρη της διαχρονικό‐

τητας που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους αξιακά συστήματα στην κυρίαρχη κουλτούρα. 

Γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης  του θέματος από  την πλευρά  της κοινωνικής/πο‐

λιτισμικής ανθρωπολογίας (σχολή Marvin Harris), και του Maslow. 

 

 

Η μικροδιδασκαλία ως προσομοιωτική τεχνική άσκηση της διδακτικής στην εκπαί‐

δευση των εκπαιδευτικών. Μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Μανικάρου Μεταξούλα, Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

 

Περίληψη 

Σημαντικό  συστατικό  στοιχείο  της  εκπαίδευσης  του  εκπαιδευτικού  (προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης)  είναι  η  παροχή  θεωρητικών  γνώ‐

σεων σε συνδυασμό με τη συστηματική πρακτική άσκηση. Και αυτό, γιατί είναι αυτο‐

νόητο ότι, γενικότερα, η κατάρτιση ενός ατόμου σε μια τέχνη ή στην απόκτηση μιας 

δεξιότητας απαιτεί,  εκτός από  τη μάθηση με «δοκιμή  και  πλάνη»,  μακροχρόνια  και 

μεθοδική άσκηση με την καθοδήγηση ενός έμπειρου επιβλέποντα. Σε αυτό το πλαίσιο 

η μικροδιδασκαλία ως προσομοιωτική τεχνική και εργαστηριακή άσκηση της διδακτι‐

κής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο. Στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη μικροδιδασκαλία ως προς την εννοιολογική 

αποσαφήνισή  της,  να παρουσιάσει  τις  θεωρίες μάθησης στις  οποίες στηρίχτηκε  για 

την επιστημονική θεμελίωση και αξιοπιστία της,  την εμφάνισή της στην εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών, καθώς και τα διάφορα μοντέλα της και τέλος να αποτιμήσει κριτι‐

κά τον ρόλο της στους μελλοντικούς και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς. Η επιστημονι‐

κή μέθοδος που εφαρμόζεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η συστη‐

ματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη χρήση και αξιοποίηση του Ψηφια‐

κού Σχολείου στη διδακτική πράξη 

 

Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, ΠΕ19 

Στεφανίδης Βασίλειος, Υπ. ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Χαλκιδικής, ΠΕ19 

Φραγκίδου Αθανασία, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 

Ναθαναήλ Αθηνά, Νομικός, Επιμορφώτρια Ενηλίκων 

 

Περίληψη 

Απώτερος  στόχος  του  Ψηφιακού  Σχολείου  είναι  η  δωρεάν  διάθεση  πολυποίκιλων 

πληροφοριακών πηγών και εκπαιδευτικών εργαλείων για χρήση από τους εκπαιδευτι‐

κούς και τους μαθητές και των δύο βαθμίδων. Η προσδοκώμενη ποιοτική αναβάθμιση 

της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  αναμένεται  να  συμβάλει  μεταξύ  των  άλλων  και  στη 

μείωση της παθητικής συμμετοχής των μαθητών με την εισαγωγή, την προώθηση και 

ενίσχυση  διδακτικών  πρακτικών,  όπως  η  μάθηση  μέσω  της  πράξης,  η  εξερευνητική 

μάθηση και η μάθηση μέσω μελετών περίπτωσης [Manussaridis et al, 2002]. 

Τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και εργαλεία συνεισφέρουν σημαντικά στη μαθη‐

σιακή διαδικασία καθώς διευκολύνουν τη χρήση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας, 

συνεργασίας  και  επικοινωνίας  στην  εκπαίδευση  (Basdekidis  et  al.,  2007; Maysami‐

Cooper et al., 2009). Οι άνθρωποι είναι ειδικοί στη δημιουργία εργαλείων για το με‐

τασχηματισμό πρακτικών και γνώσεων. Όμως η χρήση αυτών των εργαλείων δεν είναι 

συνήθως  απλή  υπόθεση.  Οι  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να  αναπτύξουν  δικούς  τους 

τρόπους για την ενσωμάτωση των προσφερόμενων εργαλείων στο αντικείμενο διδα‐

σκαλίας τους(Sutherland et al. (2004). 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει, σύμφωνα με έναν 

από  τους  πέντε  βασικούς  άξονες  του  Ψηφιακού  Σχολείου,  να  επιμορφωθούν  στην 

αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού και των εργαλείων στη διδακτική τους πράξη.  

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής, και όχι μόνο, προβάλουν σε κάθε ευκαι‐

ρία την ανάγκη της επιμόρφωσής τους στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο.  

Στην παρούσα εργασία παρατίθεται ο σχεδιασμός ενός μοντέλου επιμορφωτικής 

δράσης ετήσιας διάρκειας που στηρίζεται στο μοντέλο της μεικτής μάθησης (δια ζώ‐

σης και εξ αποστάσεως). Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει την ανάπτυξη συνερ‐

γατικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενισχύει τη δυνατότητα αυτομόρφω‐

σης  και  συμβάλλει  στη διαρκή βελτίωση  της  επιστημονικής  κατάρτισης  και  εξέλιξης 

των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών. 
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Θεωρία και πράξη της δυναμικής της ομάδας μέσα από τη μέθοδο της συνεργατικής 

αλληλεπιδραστικής  ζωγραφικής. Μια Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα της Κοινω‐

νικής και Πολιτικής Αγωγής 

 

Μανούσου  Ευαγγελία,  Δρ.,  Διευθύντρια 3ου  Δημοτικού  Σχολείου  Αγίου  Δημητρίου, 

ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Νιάρη Μαρία, Υποψήφια Διδάκτορας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Φιλόλογος 

 

Περίληψη 

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στις νέες δύσκολες και απαι‐

τητικές κοινωνικό‐οικονομικές συνθήκες της εποχής της κρίσης, συμβάλλοντας ουσι‐

αστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπί‐

σουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το άμεσο αβέβαιο μέλλον. Στην κατεύθυνση αυ‐

τή μπορούν να συμβάλλουν σύγχρονες, καινοτόμες και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι, 

όπως  η  συνεργατική  αλληλεπιδραστική  ζωγραφική.  Πρόκειται  για  μια  μέθοδο  που 

αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας και την τέχνη και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία, έπειτα από την περιγραφή των στα‐

δίων της μεθόδου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στη με‐

λέτη  των  εννοιών  της  δημοκρατίας  και  ελευθερίας  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σε μαθητές της έκτης τάξης δημοτικού. 

Λέξεις  κλειδιά:  ομάδες  εργασίας,  δυναμική  της  ομάδας,  συνεργατική  αλληλεπιδρα‐

στική ζωγραφική 

 

 

Καθολική σχεδίαση για τη μάθηση με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών 

 

Μαντζαρίδου Αρχοντία, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) είναι ένα συστη‐

ματικά  διαμορφωμένο  πλαίσιο  για  την  καθοδήγηση  της  εκπαιδευτικής  πρακτικής. 

Βασικές διαστάσεις του είναι η διαμόρφωση ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων, 

η χάραξη εναλλακτικών διαδρομών προς την κατάκτηση της γνώσης και η παρουσία‐

ση των πληροφοριών με πολλαπλές μορφές, ώστε τελικά να επιτυγχάνεται η διαφο‐

ροποιημένη διδασκαλία και όλοι οι μαθητές να εμπλέκονται  ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία και να επωφελούνται εξίσου από αυτή. Η χρησιμότητά της είναι προφα‐

νής σε μια εποχή που αναγνωρίζεται η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα του μα‐
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θητικού πληθυσμού και ως κεντρικός στόχος αναδεικνύεται η άμβλυνση  των εκπαι‐

δευτικών ανισοτήτων. 

Οι  αρχές  που  διέπουν  την  Καθολική  Σχεδίαση  για  τη Μάθηση  είναι  πολλαπλά 

συμβατές με τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες προσφέρουν μια σειρά από εργαλεία που επιτρέπουν να δημιουργήσου‐

με  ό,τι  η  Καθολική  Σχεδίαση  επαγγέλλεται:  το  ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που 

παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να πετύχουν στο σχολείο ανεξάρτητα από 

τις  διαφορές  τους.  Στην παρούσα  εργασία η  έμφαση θα δοθεί  ακριβώς σε αυτή  τη 

συμβατότητα. Στη δυνατότητα να συνδυαστούν αποτελεσματικά οι αρχές της Καθολι‐

κής  Σχεδίασης  για  τη Μάθηση με συγκεκριμένα  τεχνολογικά  εργαλεία  τα οποία, ως 

αποτέλεσμα  της  σύνδεσης,  είναι  δυνατό  να  εισαχθούν ως  γνωστικά  εργαλεία  στην 

εκπαιδευτική μας πρακτική. 

 

 

Οι  εκπαιδευτικές ανάγκες  του  Σχολικού  Συμβούλου Πρωτοβάθμιας  Γενικής  Εκπαί‐

δευσης κατά την εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης ‐ Συνεκπαίδευσης 

 

Μανωλάκος Η. Προκόπης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 71ης Περ. Ατττικής 

 

Περίληψη 

Βασικός σκοπός της μελέτης μας ήταν ο εντοπισμός και η διερεύνηση των εκπαιδευτι‐

κών  αναγκών  των  σχολικών  συμβούλων  πρωτοβάθμιας  γενικής  εκπαίδευσης,  κατά 

την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης ‐ συνεκπαίδευσης. Με την πολυ‐

μεθοδολογική προσέγγιση επιδιώξαμε, αφενός να εξετάσουμε την ύπαρξη εκπαιδευ‐

τικών αναγκών στους σχολικούς συμβούλους που σχετίζονται με το θεσμό της παράλ‐

ληλης στήριξης, αφετέρου,  να εντοπίσουμε σε ποιες περιοχές γνώσεων και δεξιοτή‐

των αυτές επικεντρώνονται.  

Εντοπίζονται ανάγκες των σχολικών συμβούλων στην καθοδήγηση των εκπαιδευ‐

τικών της παράλληλης στήριξης, στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και της αξιολόγησής 

της, στη δυνατότητα να ενισχύουν ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης 

στήριξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, τη διαχείρι‐

σή τους και στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, σε γνώσεις διοικητικών 

θεμάτων που σχετίζεται με το θεσμό της παράλληλης στήριξης. Διατυπώνονται οι πα‐

ράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολικού συμβούλου. 
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Βreaking Βorders: Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ και παιχνιδιού που συνδέει 

το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο με την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 

Μαρίν  Μαίρη,  καθηγήτρια  Αγγλικής‐Γαλλικής,  εκπαιδευτικός  (Αρσάκειο  Ψυχικού), 

MA, υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Λεξικογραφία) 

 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα με βασικές αρχές  την αξιοπρέπεια, 

την ανεκτικότητα και το σεβασμό, αποτελεί μια καινοτομία των τελευταίων δεκαετιών 

και η ανάγκη για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων που προωθούν το ερευνητι‐

κό πνεύμα και  καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες μέσω  της ομαδοσυνεργατικής δι‐

δασκαλίας γίνεται όλο και πιο επιτακτική. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Διδακτι‐

κού Σεναρίου στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών στο Γυμνάσιο. Με την παιδα‐

γωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ επιχειρείται μια βιωματική προσέγγιση με θέμα τη μετα‐

νάστευση και τα ανθρώπινα Δικαιώματα. Το σενάριο περιγράφει ένα φανταστικό πε‐

ριπετειώδες ταξίδι σε μια καινούρια γη, περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό παιχνίδι φυ‐

γής και αίτησης ασύλου, χρησιμοποιεί τεχνικές δημιουργικής σκέψης, προσομοίωσης 

και θεατρικού παιχνιδιού και δίνει  τη δυνατότητα στους μαθητές,  εκφραζόμενοι  εξ’ 

ολοκλήρου στα αγγλικά, να δημιουργήσουν μία πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών, 

να  πάρουν  αποφάσεις,  να  ψάξουν  για  διαφορετικές  λύσεις,  να  δικαιολογήσουν  με 

λογικά  επιχειρήματα  τις  επιλογές  τους,  να  προβληματιστούν,  να  ενημερωθούν,  να 

αποτινάξουν τις προκαταλήψεις, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και το ομαδο‐

συνεργατικό πνεύμα. 

Στην  εισήγηση  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  ασκήσεις  ευαισθητοποίησης,  εμπέ‐

δωσης  γνώσεων,  καλύτερης  κατανόησης,  ανταλλαγής  απόψεων,  και  τα  παιχνίδια 

προσομοίωσης που οδηγούν τους μαθητές μέσα από ένα ταξίδι αυτογνωσίας και εν‐

συναίσθησης να κατανοήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μείζον πρόβλημα της 

μετανάστευσης. Η βασική φιλοσοφία που διέπει την παρούσα πρόταση είναι αφενός 

εξασκώντας την αγγλική γλώσσα να αναπτύξουν οι μαθητές επικοινωνιακές δεξιότη‐

τες, και αφετέρου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμε‐

τέχουν σε μια κοινωνία σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλλιεργεί αι‐

σθήματα αυτοπεποίθησης και κοινωνικής ανοχής, εκτίμηση και σεβασμό για τη δια‐

φορετικότητα, στρατηγικές δια βίου μάθησης και πολιτισμική επίγνωση. 
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Η Μουσική Εκπαίδευση ενάντια στην Οικονομική Κρίση 

 

Μαρκέα Γ. Γεωργία, Σχολική Σύμβουλος Μουσικής με έδρα την Α΄ Διεύθυνση Δευτε‐

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, PhD στη Μουσική Εκπαίδευση, Post‐doc στους Μου‐

σικά  Ταλαντούχους  και Post‐doc  στις  Νέες  Τεχνολογίες  στη Μουσική,  Πανεπιστήμιο 

Λονδίνου, Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η έμφαση στη μουσική παιδεία πρωτοεκτιμήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα. Στις μέρες μας 

όμως, η μουσική εκπαίδευση ενισχύεται ουσιαστικά στις ανεπτυγμένες πολιτιστικά χώ‐

ρες.  Μέσα  από  την  παρουσίαση  ευρημάτων  έρευνας  σε  ελληνικό  δημόσιο  σχολείο 

(2010‐2012)  αποδεικνύεται  η  αναγκαιότητα  της  ποιοτικής  μουσικής  εκπαίδευσης  σε 

σύγχρονες και κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες. Ακόμη και στην περίοδο κρίσης, συ‐

νιστάται  η  πλουσιοπάροχη  κρατική  χρηματοδότηση  της  μουσικής  εκπαίδευσης.  Επεν‐

δύοντας στην παιδεία, θα αποκτήσουμε καλλιεργημένους πολίτες, άξιους να αναβαθ‐

μίσουν την οικονομία της Ελλάδας και να μας κάνουν να ξεφύγουμε οριστικά από τη 

δυσμενή  κατάσταση.  Στη  χώρα,  λοιπόν,  που  κυριολεκτικά  γεννήθηκε  το  μάθημα  της 

Μουσικής,  ιδιαίτερα  στη  δύσκολη  αυτή  περίοδο,  το  Υπουργείο  Παιδείας  καλείται  να 

αναθεωρήσει τους στόχους του και να αναβαθμίσει τη μουσική εκπαίδευση με σύγχρο‐

να μέσα διδασκαλίας σε όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια σχολεία. Η εφαρμογή νέων ωρο‐

λογίων προγραμμάτων με μεγαλύτερη και  ισχυρότερη δόση Μουσικής,  η αύξηση  του 

αριθμού των Μουσικών Γυμνασίων ‐ Λυκείων και η ίδρυση Μουσικών Δημοτικών υπο‐

στηρίζεται ότι θα λειτουργήσουν ως αντίδοτο ενάντια στην οικονομική κρίση. 

 

 

Η τοπική Ιστορία από το Βυζάντιο έως το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Μαρτίνου Σωτηρία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση, θα παρουσιαστεί η επιμορφωτική δράση που υλοποιήσαμε για εκπαιδευ‐

τικούς που δίδασκαν στην Στ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. 

Ηρακλείου το σχολικό έτος 2014‐2015. Η επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με το Π.Δ. 201/98, στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12.00 έως 14.00 μ.μ., έγινε σε συνεργασία με την Εταιρία Κρητικών Ιστο‐

ρικών Μελετών/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και είχε θέμα: "Η τοπική Ιστορία από το Βυζά‐

ντιο έως το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο." Μετά από την παρουσίαση του Μουσείου από τους 

επιμελητές του, παρουσιάσαμε τη δημιουργία Ιστορικής Γραμμής αξιοποιώντας τις Νέες 
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Τεχνολογίες και φωτογραφίες που τραβήξαμε από το Μουσείο. Με τον προγραμματισμό 

στο  περιβάλλον  scratch,  δώσαμε  το  παράδειγμα  Ιστορικής  Γραμμής  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία ως απλού τρόπου οπτικής αναπαράστασης της σχέσης μιας αφηρημένης έν‐

νοιας, του χρόνου, με την ανθρώπινη δραστηριότητα, και με υλικό που επιλέξαμε από το 

Ιστορικό Μουσείο. Το υλικό αφορούσε τα Βυζαντινά χρόνια, την Ενετοκρατία, την Τουρ‐

κοκρατία, τα Επαναστατικά Χρόνια, την Κρητική Πολιτεία και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη 

συνέχεια, από εκπαιδευτικό της Περιφέρειάς, απαντήθηκαν ερωτήματα, για το πώς η  ι‐

στορική γραμμή γίνεται κατανοητή, μέσα από τα μάτια των παιδιών. 

 

 

Η Τεχνολογική Μονοδρομικότητα και τα Μαθηματικά ως Επιστημονικός Κλάδος και 

ως Σχολικό Μάθημα 

 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

 

Περίληψη 

Τα Μαθηματικά, αφενός ως επιστημονικός κλάδος και αφετέρου ως σχολικό μάθημα, 

αδιαμφισβήτητα  καρπώνονται  και  αξιοποιούν  την  τεχνολογική  αιμοδοσία.  Πολλές 

αποδείξεις,  που  επί  μακρόν  ταλάνιζαν  και  κατέτρυχαν  τους  μαθηματικούς,  βρήκαν 

διέξοδο στους επεξεργαστές των υπολογιστών. Πράγματι, το «μαθηματικό» λογισμικό 

επέφερε και προκάλεσε συναρπαστικές  εξελίξεις σε πολλούς  τομείς  των Μαθηματι‐

κών, συμβάλλοντας εξαιρετικά στη μαθηματική έρευνα, στην απόδειξη θεωρημάτων, 

στην  επιβεβαίωση  εικασιών  αλλά,  πρωτίστως,  και  στη  διδασκαλία  και  τη  μάθησή 

τους. Η παρούσα εργασία θα αναλύσει διεξοδικά τις δυο κορυφαίες συνεισφορές του 

υπολογιστή στα Μαθηματικά, ως επιστημονικού αλλά και ως εκπαιδευτικού εργαλεί‐

ου, στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών μονόδρομων. 

 

 

Η διδακτική κατάρτιση των διδασκόντων στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση, κατά την 

περίοδο 1836‐1936 (απόψεις των παιδαγωγών και σχετική νομοθεσία) 

 

Mαυρόπουλος Aβραάμ, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Στο νεοελληνικό κράτος, κατά τον 19ο αιώνα, δεν υπήρχε «επίσημη», γενικευμένη και 

οργανωμένη  παιδαγωγικο‐διδακτική  κατάρτιση  των  δασκάλων  Μέσης  Εκπαίδευσης 

(αυτή η κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα). Στην εργασία αυτή αναλύονται δύο από 

τους  παράγοντες  που  βοήθησαν  στην  ανάδειξη  της  αναγκαιότητας  της  παιδαγωγικο‐
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διδακτικής κατάρτισης των διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση (Μ.Ε.) στο νεοελληνικό 

κράτος (α) τα νομοσχέδια και οι εγκύκλιοι υπουργών Παιδείας, β) οι απόψεις‐προτάσεις 

διάφορων παιδαγωγών), από το 1836 (έτος ίδρυσης της Μ.Ε.) μέχρι το 1936. 

 

 

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 

Μήλιου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός 

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Η παρακάτω εισήγηση αναφέρεται στο εκπαιδευτικό πακέτο «Παίζω και Μετρώ με τα 

Σχήματα» και από το οποίο έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε τρεις δραστηριότητες. 

Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Νηρηίδες».  

Κεντρικός άξονας  του εκπαιδευτικού αυτού πακέτου είναι η μέτρηση γεωμετρι‐

κών σχημάτων και στερεών σωμάτων. Οι μαθητές, μέσα από την ενασχόληση τους με 

τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά σώματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, παραλ‐

ληλόγραμμο,  κύβος,  ορθογώνιο  παραλληλεπίπεδο,  κύλινδρος,  σφαίρα,  πυραμίδα), 

επιδιώκεται  να  εμπεδώσουν  έννοιες  και  όρους  (μήκος,  ύψος,  πλάτος,  περίμετρος, 

ύψος, βάση, κορυφή, πλευρά, ακτίνα, κυκλικός δίσκος, διάμετρος, κέντρο, εμβαδόν, 

όγκος,  έδρα,  επιφάνεια,  ανάπτυγμα,  μικρότερο  από,  μεγαλύτερο  από),  να  αναπτύ‐

ξουν δεξιότητες υπολογισμού του μήκους,  του εμβαδού και του όγκου, με τη χρήση 

διάφορων μονάδων και αριθμών (ακέραιων, δεκαδικών, κλασματικών, συμμιγών) και 

να εξασκηθούν στις αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλα‐

πλασιασμού και της διαίρεσης. 

 

 

Πρόταση  μοντελοποίησης  και  αξιολόγησης  ενός  προγράμματος  περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

Μητροπούλου  Ελένη,  ΤΕΕ  Ειδικής  Αγωγής Α΄  Βαθμίδας Αιγάλεω, Φιλόλογος  ειδικής 

αγωγής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση περιγραφής και ανάλυσης ενός προγράμ‐

ματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αξιοποιώντας την τεχνική της Δομημένης Ιεραρ‐

χικής Ανάλυσης. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Μοσχοβολά‐

ει γιασεμί, βασιλικός και δυόσμος...» εφαρμόστηκε σε ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγ‐



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Σ. 

  107 

γελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  στο  πλαίσιο  των  Προγραμμάτων  Σχολικών 

Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες. Σκοπός της εργασίας είναι 

να παρουσιάσει τη δομική αποδόμηση του συγκεκριμένου προγράμματος στα συστα‐

τικά  του  μέρη,  μέσω  της  τεχνικής  της  μοντελοποίησης,  ως  κομμάτι  της  αξιολογικής 

διαδικασίας,  συμβάλλοντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  στον  προσδιορισμό  των  βασικών 

κατευθύνσεων  της αξιολόγησης  και  επομένως,  στην ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολό‐

γησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

Λέξεις  κλειδιά:  πρόγραμμα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  τεχνική  της  Δομημένης 

Ιεραρχικής Ανάλυσης, μοντελοποίηση, αξιολόγηση 

 
 

Ο ρόλος της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία: Διερεύνηση της διδακτι‐

κής αμεσότητας του εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Μίτιλης Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος 65ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 

 

Περίληψη 

Η  σύγχρονη  οπτική  και  προσέγγιση  της  εκπαίδευσης  επικεντρώνεται  στην  ποιοτική 

και  αποτελεσματική  διαχείριση  της  επικοινωνίας  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Η 

αμεσότητα του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη αναφέρεται στον καθαρά εκπαιδευ‐

τικό ‐ διδακτικό τομέα της επικοινωνίας και ασχολείται με τη λεκτική αλλά, κυρίως, τη 

μη λεκτική επικοινωνία, τη «γλώσσα του σώματος». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, που έγινε το 2014 σε συνεργασία με το Πα‐

νεπιστήμιο  Αιγαίου  και  αφορούσε  σε  193  εκπαιδευτικούς  του  Δημοτικού  Σχολείου, 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις του δείκτη Αμεσότητας 

του εκπαιδευτικού ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες του δείγματος, που κινή‐

θηκαν εντός των δεικτών που ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία,  ενώ ξεκάθαρη 

ήταν η υπεροχή  των  εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία στην  εκπαίδευση,  που 

διέθεταν και το προσόν της εμπειρίας. 

 
 

Η διερεύνηση  του επιπέδου  της  ικανοποίησης  των φοιτητών/τριών  του Ε.Α.Π.  και 

των ατομικών τους διαφορών 

 

Μίχης Αναστάσιος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου/Εκπαιδευτικός Φυσική Αγωγής 

 

Περίληψη 

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση:  α)  του  επιπέδου  της  συνολικής 

ικανοποίησης  των φοιτητών/τριών  του  Ε.Α.Π.  και  των  παραγόντων  της  (υποστήριξη 
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διδάσκοντα, συνεργασία μαθητευομένων, προσωπικό ενδιαφέρον, ενεργητική μάθη‐

ση, αυτονομία εκπαιδευομένων, γενική ικανοποίηση από την εξΑΕ) και β) των ατομι‐

κών διαφορών της συνολικής ικανοποίησης και των παραγόντων της, ως προς το φύ‐

λο, την ηλικιακή ομάδα, το μορφωτικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο. Στην έρευ‐

να  συμμετείχαν 100  προπτυχιακοί  και  μεταπτυχιακοί  φοιτητές/τριες  του  Ακαδημαϊ‐

κού Έτους 2012‐2013. Για τη μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν 

οι 30 από τις 34 ερωτήσεις της κλίμακας: «Διερεύνηση του Περιβάλλοντος Μάθησης 

στην εξΑΕ» (DELES: Distance Education Learning Environments Survey) των Walker και 

Fraser  (2005) και τρεις  (3) ερωτήσεις από την κλίμακα «Γενική  Ικανοποίηση από την 

εξΑΕ» του Walker (2003). Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίμακας του DELES ελέγ‐

χθηκε από τους Walker και Fraser (2005), με αποδεκτά αποτελέσματα. Ο έλεγχος του 

επιπέδου της συνολικής  ικανοποίησης και  των παραγόντων της έδειξε υψηλές  τιμές 

ικανοποίησης  των  φοιτητών/τριών  του  Ε.Α.Π.  Από  τον  έλεγχο  των  διαφορών  δεν 

προέκυψαν σημαντικές διαφορές στο σύνολο, αλλά και σε κανέναν από τους πέντε (5) 

παράγοντες  (υποστήριξη διδάσκοντα, συνεργασία μαθητευομένων, προσωπικό ενδι‐

αφέρον, ενεργητική μάθηση, αυτονομία εκπαιδευομένων) ως προς το φύλο, την ηλι‐

κιακή ομάδα,  το μορφωτικό προφίλ και  το μορφωτικό επίπεδο  των φοιτητών/τρών. 

Επίσης,  δεν  προέκυψαν  σημαντικές  διαφορές  στον  παράγοντα  γενική  ικανοποίηση 

από την εξΑΕ, ως προς το φύλο, το μορφωτικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο, αλ‐

λά μόνο ως προς την ηλικιακή ομάδα, με τους φοιτητές/τριες ηλικίας από 31 έως 40 

ετών και από 50 ετών και άνω να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές γενικής ικανοποίησης 

από την εξΑΕ, σε σύγκριση με τους φοιτητές/τριες ηλικίας μικρότερης των 30 ετών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) οι φοιτητές/τριες, ανεξάρτητα από τα ατομικά τους χα‐

ρακτηριστικά,  είναι  αρκετά  ικανοποιημένοι  από  το  περιβάλλον  μάθησης  του  Ε.Α.Π. 

και β) όσο αυξάνεται η ηλικία τους τόσο αυξάνεται και η γενική ικανοποίηση που ει‐

σπράττουν από το συγκεκριμένο περιβάλλον της εξΑΕ. 

 

 

Κοινωνικές δεξιότητες. Διαμεσολάβηση 

 

Μπαμπαλώνα Ελένη, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής ΠΕ19 

 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι το κλειδί για την επιτυ‐

χία στο σχολείο και είναι εξίσου σημαντικές με τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των παι‐

διών. Πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικές. Η διαπροσωπική αναφέ‐

ρεται κυρίως σε κοινωνικές δεξιότητες (ενσυναίσθηση, ηγεσία) και η ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη στη διαχείριση  του  εαυτού μας,  όπως αυτοαξιολόγηση,  αυτογνωσία,  να 
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δίνουμε κίνητρα στον εαυτό μας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός 

στη διαχείριση κρίσεων μέσα στην τάξη. Οι άνθρωποι σε σύγκρουση μπορεί να έχουν 

τις  ίδιες αξίες αλλά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η διαμεσολάβηση επιχειρεί να τους 

υπενθυμίσει τις κοινές τους αξίες, όπως το ότι είναι τμήμα της ίδιας ομάδας, τη φιλία, 

την αλληλεγγύη, την κοινή αίσθηση δικαιοσύνης. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να βοη‐

θούν τους ανθρώπους σε κατάσταση σύγκρουσης να βρουν τις δικές τους λύσεις. Το 

να απευθύνονται στις αξίες και τους κοινούς στόχους που τους έφεραν μαζί μπορεί να 

είναι το κλειδί για τη λύση που αναζητούν. 

 

 

Το σκάκι ως εργαλείο μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Μπαρής  Θεόδωρος,  Προϊστάμενος  Επιστημονικής  και  Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Δυτικής  Ελλά‐

δας, Μed 

Παπαδημητροπούλου Παναγούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 και ΠΕ02, Med 

Μπουλιέρης Θωμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

 

Περίληψη 

Το σκάκι μπορεί  να αποτελέσει  ένα  καινοτόμο  εκπαιδευτικό  εργαλείο με πολλαπλά 

οφέλη για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και την προαγωγή του εκπαιδευτι‐

κού έργου. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αποτιμηθεί η διοργάνωση σχετικών 

πιλοτικών  επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώθηκαν από  το  Τμήμα  Επιστημονι‐

κής  και  Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης 

Δυτικής  Ελλάδας  και  αποσκοπούσαν  στην  προώθηση  της  ένταξης  του  σκακιού  στο 

υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου.  

Λέξεις κλειδιά: Σκάκι, επιμόρφωση, ευέλικτη ζώνη, αναλυτικό πρόγραμμα 

 

 

Η οικονομική κριτική του σχολείου 

 

Μπατσίλας  Κωνσταντίνος,  Διδάκτωρ  Παντείου  Πανεπιστημίου,  Σχολικός  Σύμβουλος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική κυριαρχείται ολοένα και περισσό‐

τερο από οικονομικά επιχειρήματα. τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποδοτικό‐

τητα  του  συστήματος,  ενώ  υποδεικνύουν  εναλλακτικές  δυνατότητες,  από  την  άποψη 
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της οργάνωσης, των μέσων και της χρηματοδότησης του σχολείου. Όλα τα ουσιαστικά 

επιχειρήματα  για  την  αποκρατικοποίηση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  ανάγονται 

στον Milton Friedman, ο οποίος το 1962 στο βιβλίο του “Καπιταλισμός και ελευθερία” 

άσκησε ριζοσπαστική κριτική στο ρόλο του κράτους στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τα επιχειρήματα και οι προτάσεις του Friedman, οι οποίες από τη δεκαετία του 70 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις για τη εκπαιδευτική πολιτική 

και προσδιορίζουν τη σημερινή συζήτηση, αφορούν ουσιαστικά τις παρακάτω όψεις: 

(α)   Η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται στη βασική παιδεία για τον πολίτη. Η α‐

νώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να χρηματοδοτείται ιδιωτικά. 

(β)   Η δημόσια δαπάνη κατευθύνεται από τους θεσμούς στα άτομα.  

(γ)   Τα σχολεία διαθέτουν  την προσφορά  τους στην αγορά  και περιέρχονται  σε μια 

κατάσταση ανταγωνισμού, ο οποίος θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας και 

θα επιφέρει καινοτομίες. 

Τα επιχειρήματα και οι προτάσεις του Friedman έγινε αποδεκτά στη δημοσιότητα 

και αποτελούν έκτοτε σημείο αναφοράς της σχετικής συζήτησης.  

Οι εναλλακτικές δυνατότητες από την άποψη της χρηματοδότησης, της οργάνω‐

σης και των μέσων, παρακάμπτουν το κύριο έργο του σχολείου, δηλαδή την παροχή 

δημόσιας παιδείας, η οποία συσχετίζεται με τα βασικά ζητήματα της δημοκρατίας. Η 

νεοφιλελεύθερη  θεωρία  της  παιδείας  υπολογίζει  μόνο  το  ατομικό  όφελος.  Επειδή 

ακριβώς στο χώρο της παιδείας ατομικός υπολογισμός και κοινωνικό αίτημα διακρί‐

νονται μεταξύ τους και αποκλίνουν, οι αποφάσεις δεν επιτρέπεται να αφεθούν στους 

μηχανισμούς  της  αγοράς,  αλλά  απαιτούν  δημοκρατικά  νομιμοποιημένη  δημόσια 

ρύθμιση. 

 

 

Αντιμετωπίζοντας  τις  προβληματικές  συμπεριφορές  των  νηπίων  στην  τάξη  μέσα 

από την εφαρμογή του προγράμματος "play with me" 

 

Μπεαζίδου Ελευθερία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Π.Α 31ης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Περίληψη 

Πολλά  παιδιά  στην  προσχολική  εκπαίδευση  καταδεικνύουν  μοντέλα  συμπεριφοράς 

με στοιχεία της συμπεριφοράς του θύτη, του θύματος ή και των δυο, έχουν λιγότερες 

κοινωνικές  δεξιότητες,  δεν  εντάσσονται  εύκολα  σε  ομάδες  ή  δικτυώνονται  με  άλλα 

παιδιά με επιθετική συμπεριφορά ή βιώνουν τον αποκλεισμό από τους συνομηλίκους 

τους. Έχει αποδειχθεί πως πτυχές της κοινωνικής ικανότητας των παιδιών στο σχολείο 

όπως συνεργατικές συμπεριφορές, κοινωνικό παιχνίδι, κοινωνικές δεξιότητες φιλίας, 

συσχετίζονται σοβαρά τόσο με την αποδοχή από την ομάδα των ομηλίκων όσο και με 
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την ύπαρξη φίλων. Επομένως, η ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο σχο‐

λείο θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μικρών μαθητών 

και την μείωση του αποκλεισμού τους από την ομάδα ομηλίκων. Σε αυτή τη βάση δη‐

μιουργήθηκε  το  πρόγραμμα  “play with me”  που  η  παρούσα  μελέτη  εξετάζει  την  ε‐

φαρμογή του στα σχολεία προσχολικής αγωγής. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 

Λέξεις  κλειδιά:  επιθετικές  συμπεριφορές,  κοινωνική  ανάπτυξη,  παιδαγωγικό  πρό‐

γραμμα, νηπιαγωγείο 

 

 

Διαπολιτισμική μάθηση και μεταναστευτική λογοτεχνία στο σύγχρονο πολυπολιτι‐

σμικό σχολείο 

 

Μπελέση Δέσποινα, 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Φιλόλογος, Δρ Παν/μίου Αιγαίου 

 

Περίληψη  

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου, στο πλαίσιο της δημοκρα‐

τικής του λειτουργίας, υπαγορεύει την ανάγκη για διαπολιτισμική μάθηση. Η «μετα‐

ναστευτική λογοτεχνία» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τη θεματολογία της αλλά 

και  τον  έντονα βιωματικό  και  διαπολιτισμικό  της  χαρακτήρα προσφέρεται  για αξιο‐

ποίηση στην πολυπολιτισμική τάξη και μπορεί να αποτελέσει γόνιμο πεδίο διαπολιτι‐

σμικής μάθησης.  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της «μεταναστευτικής λογοτεχνίας» και να αναδείξει τις δυνατότητες 

και τις ευκαιρίες που παρέχει η αξιοποίησή της στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λο‐

γοτεχνίας με διαπολιτισμικό προσανατολισμό. 

 

 

Διερευνώντας την επικοινωνιακή προσέγγιση του διευθυντή με το σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα 

 

Μπενετάτου Ελένη, Eκπ/κός ΠΕ70, Msc Επιστήμες της Αγωγής 

Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 

 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επικοινωνίας των 

Διευθυντών των σχολικών μονάδων με το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολεί‐

ου  και  η  σημασία  της  στη  δημιουργία  βέλτιστου  επικοινωνιακού  κλίματος  σε  αυ‐

τό.Έγινε επισκόπηση ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στο θεω‐

ρητικό πλαίσιο εξετάστηκαν η έννοια, το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, τα στοιχεία και 
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τα μέσα της επικοινωνίας ως διαδικασία και προέκυψεαφενός ότι το ζήτημα της επι‐

κοινωνίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ευρύ και πολυδιάστατο 

και αφετέρου οκαταλυτικόςρόλος του Διευθυντή ως προς τη διαμόρφωση των επικοι‐

νωνιακών  σχέσεων.  Τα  ερευνητικά  εργαλεία  της  συνέντευξης  και  της  παρατήρησης 

κατέγραψαν τις απόψεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της 3ης Εκπαιδευτικής Περι‐

φέρειας Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2015‐2016. 

 

 

Η Σχολική βία στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Η περίπτωση των «δραστών». Ερευ‐

νητική προσέγγιση 

 

Μπίλια Αγγελική, Διευθύντρια, ΠΕ70, Msc 

Παρασκευόπουλος Μαρίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, Msc, Phd 

Παρασκευοπούλου Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Msc 

 

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού  (bullying)  στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  και  συγκεκριμένα  ο  τρόπος  με 

τον  οποίο  οι  μαθητές  της  Ε΄  και  ΣΤ'  τάξης  του  Δημοτικού  σχολείου  εμπλέκονται  ως 

«δράστες». Από τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι, ως «θύτες», οι μαθητές 

του δείγματος, ασκούν εκφοβισμό κυρίως με λεκτική βία, με κοροϊδίες, άσχημα λόγια 

και πειράγματα. Ο αποκλεισμός από την παρέα και η σκόπιμη αγνόηση ακολουθεί στις 

εκδηλώσεις βίας, μαζί με την συκοφάντηση των θυμάτων στους τρίτους, άλλους συμ‐

μαθητές τους. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα συμφωνούν με 

τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί σε άλλες ελληνικές και διεθνείς έρευνες. 

 

 

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών‐εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης στη Δευτερο‐

βάθμια Εκπαίδευση. Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» (glass ceiling) 

 

Μπόκολα Γεωργία, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογος 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει  το βαθμό της υποεκπροσώπησης των 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκε‐

κριμένα, παρουσιάζονται έρευνες και στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση του 

διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το φύλο στην Ελλά‐

δα αλλά και στην Ευρώπη. Ακολουθούν,  έρευνες και στατιστικά δεδομένα σχετικά με 
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την κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο στη διοικητική ιεραρχία της εκπαί‐

δευσης  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη.  Στη  συνέχεια,  συζητείται  το  φαινόμενο  της 

«γυάλινης  οροφής»,  τα  αίτια  της  υποαντιπροσώπευσης  των  γυναικών  καθώς  και  τα 

εμπόδια  που  συναντούν  στην  επαγγελματική  τους  εξέλιξη.  Τέλος  παρουσιάζονται  τα 

συμπεράσματα  που  προέκυψαν  από  τη  συγκεκριμένη  εργασία  καθώς  και  προτάσεις 

επίλυσης του προβλήματος της «γυάλινης οροφής» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

Αγαπώ το σχολείο‐Αγαπώ τον πλανήτη. Υλοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας για την 

ανάδειξη της «Αειφορίας» & των πολυγραμματισμών στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο 

 

Μπόρτα Βασιλική, Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη 13ου Νηπιαγωγείου Σερρών 

Γκουτρουμανίδου Παγώνα, Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Μ.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής 

 

Περίληψη   

Στον αιώνα που διανύουμε το σύγχρονο σχολείο ανταποκρινόμενο στις περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές επιταγές όπως αυτές αναφύονται μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

την παγκοσμιοποίηση και τις συνεχείς μεταβολές του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνε‐

σθαι, πρεσβεύει τη διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας και ηθικής, επι‐

χειρεί  να οικοδομήσει στάσεις  και  να συνθέσει αξίες που αποσκοπούν στην υιοθέτηση 

πρακτικών ενός αειφόρου τρόπου ζωής και υλοποιεί εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτι‐

κές που προωθούν την πολιτειότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Νηπιαγωγείο, ως πρώ‐

τη  βαθμίδα  εκπαίδευσης,  συνιστά  πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης  καλών  πρακτικών  όπως 

αναδεικνύεται στην παρούσα μελέτη μέσα από την υλοποίηση σχεδίου εργασίας.  

Λέξεις  κλειδιά:  Σύγχρονο σχολείο,  πρακτικές αειφορίας,  περιβαλλοντική  κουλτούρα, 

σχέδιο εργασίας, Νηπιαγωγείο, Ν.Τ., πολυγραμματισμοί. 

 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ως αναπαραστατικό εργαλείο γνώσης 

 

Μποτσάκης Κ.  Δημήτρης, Δρ., ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου /  Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

Επιστημών 

 

Περίληψη 

Η επιστημολογική υπόθεση, ότι ο μαθητής μαθαίνει, με την οικοδόμηση και την εξε‐

ρεύνηση των δικών του αναπαραστάσεων, τελικά με οικοδόμηση νέων αναπαραστά‐

σεων οι οποίες μπορούν να περιγράψουν  ικανοποιητικά εμπειρίες του μαθητή απο‐

τελεί αυτό που ονομάζουμε «εποικοδομητική αντίληψη για την μάθηση», συνεπώς η 
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εποικοδομητική αντίληψη «ρίχνει» φως και «δίνει» βαρύτητα στις αντιλήψεις,  ιδέες 

και αναπαραστάσεις των μαθητών αναφορικά με το θέμα που διδάσκονται. 

Σε σχολείο που εφαρμόζει παραδοσιακή διδασκαλία, η διαδικασία μάθησης για το 

μαθητή αποτελεί υπόθεση ξένη προς αυτόν και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, αποτε‐

λεί διαδικασία που προωθεί γενικά την αποστήθιση των πληροφοριών που είναι απαραί‐

τητες στο μαθητή όσον αφορά την «επιτυχία» του στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.  

Ζητούμενο, μια λύση η οποία να μπορεί να προσφέρει στην κατεύθυνση της δό‐

μησης ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος για το μαθητή ώστε να του παρέχει 

ένα  περιβάλλον  «πλούσιο»  σε  προκλήσεις  για  τη  δική  του  δράση,  ένα  περιβάλλον 

δηλαδή, στο οποίο ο μαθητής να μπορεί να αυτενεργεί και να μην είναι απλά ο παθη‐

τικός αποδέκτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον αποτελεί η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδα‐

σκαλία και στη μάθηση, ειδικά των Φυσικών Επιστημών σε συνδυασμό με την παιδα‐

γωγικά ορθή χρήση δυνατοτήτων που προσφέρουν οι  νέες  τεχνολογίες, που μπορεί 

να φέρει σημαντικές βελτιώσεις στην εκπαιδευτική πρακτική.  

Η ενασχόληση των μαθητών με τις αναπαραστάσεις‐προσομοιώσεις, προωθεί και 

προσεγγίζει  «βιωματικά»  τη  γνώση  και  ταυτόχρονα τους  οδηγεί  στη  σύνδεση  των 

συμβολικών και των λειτουργικών αναπαραστάσεων και στη διατήρηση της «μνήμης 

εικονικών αναπαραστάσεων», οι οποίες πολύ εύκολα καθίστανται εύκολα ανακλητές 

ως συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων. 

Η  παιδαγωγική  αξιοποίηση  υπολογιστικής  τεχνολογίας  στη  δευτεροβάθμια  εκ‐

παίδευση  γενικότερα  και  ειδικά  στον  τομέα  των Φυσικών  Επιστημών,  με  τη  χρήση 

κατάλληλων λογισμικών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια όμως παρότι πολλά έχουν 

αλλάξει τόσο διεθνώς όσο και στην Ελληνική πραγματικότητα, αυτή η χρήση ανάλο‐

γων εκπαιδευτικών λογισμικών αναπαράστασης δεν έχει βρει την αντίστοιχη ανταπό‐

κριση από τον εκπαιδευτικό κόσμο.  

 

 

Μεταρρυθμίσεις  της μεταστοιχειώδους εκπαίδευσης στη μεσοπολεμική Ελλάδα: Η 

γεωργική εκπαίδευση και η περίπτωση της Λέσβου 

 

Μπούμπας Δημήτρης, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπ/κης Περιφέρειας ΠΕ Λέσβου 

 

Περίληψη 

Στην εποχή μας απασχολεί τη δημόσια συζήτηση η ιδιαίτερη σχέση εκπαίδευσης και 

οικονομικής ανάπτυξης,  της σύνδεσης δηλαδή  του σχολείου με  την εργασία και  την 

οικονομία  δηλαδή  η  εκπαίδευση  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  τείνει  να  συνδεθεί  με  την 

οικονομική  ανάπτυξη.  Μια  παρόμοια  συζήτηση  είχε  ξεκινήσει  στην  Ευρώπη  με  την 
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απαρχή  της  βιομηχανικής  επανάστασης,  με  επίκεντρο  ωστόσο  τον  αναλφαβητισμό 

των λαϊκών στρωμάτων και  την αντιμετώπισή του.  Τότε πρόβαλε οξύ  το  ζήτημα της 

σχέσης εργασίας και εκπαίδευσης. Απ’ τα μέσα κυρίως του 19ου αιώνα και μετά την 

εκκοσμίκευση των εκπαιδευτικών συστημάτων, οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό πλαί‐

σιο  με  την  ίδρυση  των  Εσπερινών,  Νυχτερινών,  Σαββατιανών,  Κυριακών  και  άλλων 

σχολείων με στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την παροχή γνώσης 

σε τεχνικά θέματα των παιδιών μαθητικής ηλικίας, που εργάζονταν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, σε τεχνικά κυρίως επαγγέλματα, αλλά και των ενηλίκων. Επίσης, το πλαί‐

σιο περιλάμβανε κατώτερες και μέσες τεχνικές, πρακτικές και επαγγελματικές σχολές 

για την περίοδο μετά την αποφοίτησή τους από τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

Στη χώρα μας το όνομα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου υπήρξε συνώνυμο τόσο 

με την απαρχή της δημιουργίας μιας συγκροτημένης αγροτικής πολιτικής όσο και γε‐

ωργικής εκπαίδευσης. Έχοντας ιδιαίτερη σχέση και με τον εκπαιδευτικό κόσμο, ο πο‐

λιτικός της αγροτιάς, υπήρξε μεταξύ των άλλων και ο εμπνευστής του ΝΔ «Περί στοι‐

χειώδους γεωργικής εκπαίδευσης» το 1927, που τροποποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα 

από την κυβέρνηση Βενιζέλου της οποίας ήταν επίσης υπουργός Γεωργίας. Η εκπαι‐

δευτική μεταρρύθμιση των φιλελευθέρων ήταν βασισμένη στον αστικό ορθολογισμό 

και  ορόσημο  της  αποτέλεσε  η  ψήφιση  του  Ν.Δ.  «Περί  Γεωργικών  σχολείων Μέσης 

εκπαίδευσης»,  στο  οποίο  βασίστηκε  και  η  ίδρυση  των  Γεωργικών  σχολείων  της  Λέ‐

σβου, στα οποία και αναφέρεται η παρούσα μελέτη. 

Η  κοινότητα  που  σε  λεσβιακό  επίπεδο αντέδρασε θετικά  στις  πολιτικές  πρωτο‐

βουλίες  της  κυβέρνησης  των  Φιλελευθέρων  για  τη  γεωργική  εκπαίδευση  του  1929 

ήταν η Ερεσός η οποία και ενδιαφέρθηκε για την  ίδρυση κατώτερης γεωργικής σχο‐

λής,  του  πρώτου  δηλαδή  δημόσιου  πρακτικού‐επαγγελματικού  σχολείου  στο  νησί, 

μετατρέποντας  το Ημιγυμνάσιό  της  σε  Γεωργικό  σχολείο: «Επί  τη  βάσει  του Νόμου 

4397 το Ημιγυμνάσιον Ερεσού μετατρέπεται εις κατώτερον γεωργικόν σχολείον» την 

ιστοριογραφία του οποίου και θα παρουσιάσουμε. 

 

 

Η διδασκαλία των κλασμάτων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 

 

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Μήλιου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η  παρακάτω  εισήγηση αναφέρεται  στο  εκπαιδευτικό πακέτο «Κλάσματα –  Ρητοί  Α‐

ριθμοί» και από το οποίο έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε τρεις δραστηριότητες. 

Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Νηρηίδες».  
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Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού πακέτου είναι η υποστήριξη του έργου του 

διδάσκοντος, καθώς περιέχει μια πρώτη περιγραφή της κάθε δραστηριότητας, τη στο‐

χοθεσία, μία ενδεικτική διδακτική προσέγγιση, αλλά και σχόλια για όλες τις ασκήσεις 

τις οποίες καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές /τριες 

 

 

Τι θα γινόταν αν... σε δίδασκα με τον τρόπο που εσύ μπορείς, ξέρεις και θέλεις να 

μαθαίνεις;  Προβληματισμοί  και  προτάσεις  για  τη  διδασκαλία  των  μαθητών  Ρομά 

στην Α΄ δημοτικού 

 

Μπούρμπου Αναστασία, Δασκάλα ΠΕ70 

Ασημακοπούλου Ευανθία, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, ΠΕ70 

Δελέγκος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Οι  ιδιαιτερότητες  των  μαθητών  Ρομά,  είναι  δεδομένες  στο  εκπαιδευτικό  επίτευγμα.  Η 

συνεχής διαρροή του πληθυσμού τους από το σχολείο και ο μικρός αριθμός μαθητών που 

ολοκληρώνουν  με  επιτυχία  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση,  αποτελεί  αιτία  προβληματι‐

σμού. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τον ρόλο της δασκάλας της Α΄ τάξης, με 21 μα‐

θητές Ρομά σε ένα σχολείο της Αχαΐας, μέσα από τη ματιά του σχολικού συμβούλου, της 

διευθύντριας του σχολείου και της ίδιας της εκπαιδευτικού. Ποιες είναι οι δυσκολίες σε 

σχέση με  τα  ιδιαίτερα γλωσσικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών; Ποια  είναι  τα  εργαλεία 

που διαθέτει ο εκπαιδευτικός και ποιοι είναι οι τρόποι που οι μαθητές του χρειάζονται για 

να μάθουν; Στόχος της δασκάλας είναι η καλλιέργεια ενός κοινού επιπέδου στους μαθη‐

τές της τάξης της, έτσι ώστε η ομάδα των 21 μαθητών, ηλικίας 6‐10 ετών να μπορέσει συ‐

ντονιστεί και να παρακολουθήσει στο σύνολό της, τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα 

παλεύει με το ‘φάντασμα’ της διαρροής των μαθητών και τη γνώση του ό, τι οι μαθητές 

Ρομά έρχονται στο σχολείο μόνο αν το θέλουν οι ίδιοι κι αν στο σχολείο περνάνε καλά.  

Λέξεις κλείδια: Ρομά, δίγλωσσος, εκπαιδευτικά εργαλεία, προφορικότητα, κουλτούρα 

 

 

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία 

 

Μπούσιος Π. Κωνταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε 70 

 

Περίληψη 

Ο εκφοβισμός και η βία στα σχολεία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολλές αιτίες 

και μορφές.  Τα  τελευταία  χρόνια παίρνει διαστάσεις ανησυχητικές  και  για  την πρό‐
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ληψη, διαχείριση και αντιμετώπισή τους απαιτούνται ιδιαίτερες δράσεις από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Ο  ρόλος  του  σχολικού  συμβούλου  Α/θμιας  Εκπ/σης  όπως  αυτός  περιγράφεται 

στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι καθοριστικός και ουσιαστικός. 

Με πρωτοβουλία του,  καθαρά συμβουλευτική, θα πρέπει κάθε σχολική μονάδα 

να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό του έργου της δράσεις οικοσυστημικής προ‐

σέγγισης για την πρόληψη της σχολικής βίας. 

 

 

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στη βελτίωση της ικανότητας μάθησης των σχο‐

λείων  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  των  εκπαιδευτικών  μέσω  των  Διαδι‐

κτυακών Κοινοτήτων Μάθησης 

 

Μυλωνάς Μ. Δημήτρης, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων 

 

Περίληψη 

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επί‐

λυση  πολλών από  τα  προβλήματα  επικοινωνίας,  συνεργασίας  και  εκπαίδευσης  που 

συναντώνται στο περιβάλλον  της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή ενός μοντέλου με «χει‐

ραφετικό» προσανατολισμό δεν είναι πια κάτι ουτοπικό, αλλά μπορεί να πραγματω‐

θεί στο πλαίσιο μιας ποιοτικής και νοηματοδοτημένης μάθησης. Αποτελεί ένα κριτικό‐

στοχαστικό  μοντέλο  επαγγελματικής  ανάπτυξης  εκπαιδευτικών  και  συνδέει  την  επι‐

μορφωτική και ερευνητική‐διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης και 

τον  πραγματικό  κοινωνικό  κόσμο. Με αυτόν  τον  τρόπο η  γνώση  είναι  συγκειμενική 

(contextual) και η αγωγή αποκτά πολιτική σημασία, ως μια πράξη κοινωνικοποίησης 

και ήθους. Τα μέλη της Διαδικτυακής Μαθησιακής Κοινότητας ως στοχαστικο‐κριτικοί 

εκπαιδευτικοί, δεν είναι πια οι  τεχνοκράτες  της εκπαίδευσης, αλλά αποκτούν τον ε‐

παγγελματικό  εαυτό  του  «διαλεκτικού  εταίρου  στην  εκπαίδευση,  του  αναμορφωτή 

και του «διανοούμενου εκπαιδευτικού». Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου καθίστα‐

ται στρατηγικός στη συνεχή ανάπτυξη της μάθησης και την αναμόρφωση της σύνθε‐

της  διαδικασίας  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού  σε  εκπαιδευτικό‐επιστήμονα,  εκπαι‐

δευτικό‐παιδαγωγό, εκπαιδευτικό‐λειτουργό και «διανοούμενο εκπαιδευτικό». 

 

 

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και οι Κυριότεροι Μαθηματικοί διδάσκαλοι του γένους 

 

Νάκος  Κωνσταντίνος,  Μαθηματικός Μsc,  πτ.  Κοινωνικής  Οικονομίας,  Σχολικός  Σύμ‐

βουλος 
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Περίληψη 

O Νεοελληνικός Διαφωτισμός δε συνιστά μια απλή μεταφορά στον ελληνόφωνο χώρο 

των  ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, αλλά μια μορφή «συγκρητισμού», ένα εί‐

δος εκλεκτικισμού, που επιχειρεί να συγκεράσει σε διαφορετική κάθε φορά δοσολο‐

γία την ελληνική αρχαιότητα, την Ορθοδοξία, δηλαδή το Βυζάντιο, κα την νεωτερική 

Ευρώπη. Ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης, σε μελέτημα του 1982,υποστήριξε ότι 

η διείσδυση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην ελληνική παράδοση έφερε το λυκό‐

φως της πνευματικής κληρονομιάς του μεταβυζαντινού ελληνισμού. O Κ. Θ. Δημαράς, 

γράφει ότι στην περίπτωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού έχουμε μια «ευτυχή συ‐

νάντηση της ελληνικής λογιοσύνης με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό». Φυσικά, την ελ‐

ληνική  λογιοσύνη,  για  την  οποία  κάνει  λόγο  ο  Δημαράς,  συγκροτούν  οι  γνωστοί  σε 

όλους με τον γενικό χαρακτηρισμό Διδάσκαλοι του Γένους. 

 

 

«Η πρόκληση της εμπειρίας του ανοίγματος της πόρτας της τάξης στους γονείς: Ό‐

ταν οι γονείς γίνονται μαθητές...». Μία μελέτη περίπτωσης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Ναυπάκτου 

 

Νάστου Αικατερίνη, Δασκάλα 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου 

Βαληλή Μαρία, Δασκάλα 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου 

Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Δρ, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Αιτ/νίας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

γονέων αναφορικά με  την  κινητοποίηση  και  την  ενεργό εμπλοκή αυτών στη μελέτη 

των παιδιών τους, τη βελτίωση των σχέσεων γονέων‐παιδιών κατά τη διαδικασία της 

μελέτης,  τον  τρόπο  κατανόησης  και  διαχείρισης  των  κατ’  οίκον  εργασιών  από  τους 

ίδιους και την επίδραση της συνεργασίας αυτής ευρύτερα στην ανάπτυξη της συνερ‐

γασίας  μεταξύ σχολείου  και  γονέων.  Η μελέτη  στηρίχθηκε  στη  διδακτική  βιωματική 

«εμπειρία στην τάξη» που απέκτησαν οι γονείς μαθητών μιας τάξης από τις εκπαιδευ‐

τικούς της και αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης.  

Η πρώτη βιωματική επιμορφωτική συνάντηση διεξήχθη στην Α΄ τάξη στις αρχές 

του σχολικού έτους σε 27 γονείς μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, 

αφού  προηγήθηκαν  από  την  πρώτη  μέρα  του  σχολικού  έτους  συνεχείς  διαδικασίες 

προσέγγισης  των γονέων από  τις  εκπαιδευτικούς με ποικίλους  τρόπους  (συχνή γρα‐

πτή  και  προφορική  ενημέρωση,  συμπλήρωση  ερωτηματολογίου  αναφορικά  με  τις 

προσδοκίες του γονέα από το σχολείο και τις ικανότητες ‐ δεξιότητες ή αδυναμίες του 

παιδιού  κατά  την  κρίση  του,  τετράδιο  επικοινωνίας  του μαθητή).  Τα αποτελέσματα 
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της  συγκεκριμένης  βιωματικής  συνάντησης  αξιολογήθηκαν  σε  επόμενη  συνάντηση 

στα  μέσα  του  έτους  από  τους  ίδιους  γονείς  με  τη  συμπλήρωση  ερωτηματολογίου 

κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων, όπου καταγράφεται η θετική επίδραση της αρχι‐

κής αυτής επιμορφωτικής εμπειρίας σε ποικίλους τομείς, όπως η προσωπική κινητο‐

ποίηση και ενεργοποίησή τους και η κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της μελέτης 

των παιδιών τους, καθώς επίσης αναδεικνύεται η ανάγκη των γονέων για περαιτέρω 

επιμορφωτικές  βιωματικές  συναντήσεις,  αφού  θεωρούν  ότι  αυτές  υποβοηθούν  το 

έργο της οικογένειας στη μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών και τονώνουν τις ευρύ‐

τερες σχέσεις σχολείου οικογένειας. 

 

 

Μαθητές με επιθετική συμπεριφορά: Οικοδόμηση κοινωνικών ταυτοτήτων 

 

Νίκα Βαρβάρα, ΜΑ in Special Educational Needs, PhD in Social Sciences, Σχολική Σύμ‐

βουλος 62ης Περιφέρειας Π.Ε Αττικής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη  χρήση  της γλώσσας από  την μεριά  της θεωρίας 

του  κοινωνικού  κουνστρουξιονισμού.  Παραθέτοντας  και  αναλύοντας  αποσπάσματα 

από γραπτές αφηγήσεις μαθητών ηλικίας 11‐12 χρόνων οι οποίοι συστηματικά παρε‐

νοχλούσαν συμμαθητή τους στοχεύει να προσφέρει κατανόηση των λεκτικών στρατη‐

γικών τις οποίες οι ‘θύτες’ χρησιμοποιούσαν προκειμένου να κατασκευάσουν κοινω‐

νικά αποδεκτές προσωπικές  ταυτότητες.  Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 

οι μαθητές ‘θύτες’ διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες στην διαχείριση των κοινωνικών 

τους ταυτοτήτων και ως εκ τούτου οι κοινωνικές διαδόσεις που επικρατούν στην Ελ‐

ληνική κοινωνία για μια ‘αθώα’ ή ‘ανώριμη’ παιδική ηλικία θα πρέπει να επανεξετα‐

στούν. 

 

 

Παρουσίαση προγράμματος με θέμα: «Μια Γέφυρα στη ζωή μας» 

 

Νικολακοπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος 

Ελευθεράκη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την υλοποίηση προγράμματος με θέμα: «Μια γέφυρα στη 

ζωή μας» και αφορά τη Γέφυρα Ρίου‐Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης». Οι παιδαγωγι‐

κοί στόχοι που βάλαμε ήταν να γνωρίσουν καταρχάς τη σημασία της ύπαρξης της Γέ‐
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φυρας. Επίσης να συγκρίνουν συνήθειες και καταστάσεις του χθες με το σήμερα, να 

συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του χρόνου και να 

νιώσουν την  ιστορική συνέχεια. Ακόμα επιδίωξη μας ήταν να μάθουν τα παιδιά την 

ιστορία  της  Γέφυρας μέσα από  τα μάτια  του εμπνευστή  της και μέσα από  τα μάτια 

των δημιουργών της (όραμα τότε‐πράξη τώρα). Επίσης να είναι σε θέση να συλλέγουν 

το υλικό που θα χρειαστούν, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν συμπε‐

ράσματα.  Η  παρούσα  εργασία  περιλαμβάνει:  παρουσίαση  D.V.D.  με  φωτογραφικό 

υλικό από δραστηριότητες των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παρου‐

σίαση συγγραφής παραμυθιού και εικονογράφηση από τα παιδιά, παρουσίαση δια‐

σκευής του παραμυθιού σε κουκλοθέατρο. 

 

 

Πρόταση για την αντιμετώπιση των διδακτικών εμποδίων στη διδασκαλία των Φυ‐

σικών  Επιστημών  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  σε  σχέση  με  προαπαιτούμενα 

Μαθηματικά 

 

Νικολουδάκης Εμμανουήλ, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Παπαζήση Χριστίνα, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

Παυλικάκης Γεώργιος, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

Στεφανή Χριστίνα, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διατυπώνεται μία πρόταση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις 

Μαθηματικών  στη  διδασκαλία  της  Φυσικής,  Χημείας  και  Βιολογίας  Γυμνασίου  και 

Λυκείου  και  τις  αντίστοιχες  αλλαγές  στο  Πρόγραμμα  Σπουδών  των  Μαθηματικών, 

ώστε να αντιμετωπιστούν διδακτικά εμπόδια που εμφανίζονται  κατά τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών. Οι συγκεκριμένες γνώσεις Μαθηματικών, βρίσκονται συχνά 

σε ενότητες που διδάσκονται  είτε αρκετά αργότερα την  ίδια σχολική χρονιά είτε σε 

μετέπειτα σχολική χρονιά σε σχέση με τις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, για τις 

οποίες είναι προαπαιτούμενες, είτε δεν διδάσκονται καθόλου.  

 

 

Η εφαρμογή θεατρικών δραστηριοτήτων στην τάξη, στο δρόμο για ένα δημοκρατικό 

σχολείο. (Από το «εγώ», στο «εμείς») 

 

Νικολούδη  Τριανταφυλλιά,  Σχολική  Σύμβουλος  7ης  Περιφέρειας  Προσχολικής  Αγω‐

γής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Συγγραφέας, Δασκάλα Δράματος στην Εκπαί‐

δευση 
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Περίληψη 

Σύμφωνα  με  τις  Σύγχρονες  Παιδαγωγικές  Αρχές,  επικρατεί  πλέον  η  παιδοκεντρική 

διάσταση στην εκπαίδευση,  η οποία δεν αντιμετωπίζει όλους  τους μαθητές ως ένα, 

αλλά  λαμβάνει  υπ’  όψη  της  το  κάθε  παιδί ως  ξεχωριστή  οντότητα,  διότι  στηρίζεται 

στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του.Αυτό συνεπάγεται την αποδοχή του κάθε μέ‐

λους  της ομάδας  και  το σεβασμό  των δικαιωμάτων  του. Πώς όμως θα μπορέσει  να 

γίνει εφικτό αυτό; Ποια είναι  τα εκπαιδευτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τον εκ‐

παιδευτικό  να  εφαρμόσει  τις  κατάλληλες  δραστηριότητες;  Στην  παρούσα  εισήγηση, 

παρουσιάζουμε ένα από τα εργαλεία αυτά,  τις θεατρικές δραστηριότητες, οι οποίες 

επειδή είναι δραστηριότητες που απαιτούν ομαδικότητα και συνεργασία, συντελούν 

κατά πολύ στη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου που υπολογίζει και σέβεται 

τον κάθε μαθητή χωριστά. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, θα παρουσιάσουμε ανα‐

λυτικά ένα θεατρικό παιχνίδι που έγινε σε παιδιά νηπιαγωγείου. 

 

 

Καλές πρακτικές για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο/Λύκειο ‐ Ενδεικτι‐

κή μελέτη περίπτωσης Διασχολικού Δικτύου Συνεργασίας 

 

Ντούλια Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος Γενικής Αγωγής Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ΠΔΕ Κρήτης 

 

Περίληψη 

Σκοπός  της  παρούσας  ανακοίνωσης  είναι  η  ανάδειξη  της  αναγκαιότητας  σύνδεσης 

των  δύο  βαθμίδων  εκπαίδευσης,  Α/θμιας  στη  Δ/θμιας,  αλλά  και  της  συστηματικής 

καλλιέργειας της συνέχειας στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας των δύο Σχολικών Συμβούλων της Π.Δ.Ε. Κρή‐

της για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο/Λύκειο. Το 

όλο  εγχείρημα προτείνεται ως μια  καλή πρακτική  για  την  Εκπαίδευση Ενηλίκων  και 

υποστηρίζεται από  επιμορφωτικές δράσεις  για  τους  εκπαιδευτικούς,  σε συνδυασμό 

με δράσεις και για τους μαθητές, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Διασχολικού Δικτύου 

Συνεργασίας και Σύνδεσης των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, το οποίο δημιουργήσαμε. 

 

 

Η Συμβολή των Ερευνητικών Εργασιών Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

Ξάνθη Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ09 
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Περίληψη 

Η βασική  ιδέα της εισήγησης είναι ότι, για να μην μείνουμε στο θεωρητικό επίπεδο 

της  διαπολιτισμικής  εκπαίδευση,  πρέπει  να αξιοποιήσουμε μεθόδους  και  πρακτικές 

εφαρμογής  στην  σχολική  τάξη.  Αποδεικνύουμε  ότι  η  Ερευνητική  Εργασία  (μέθοδος 

project),  που  έχει  περάσει  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα  Σπουδών  και  με  διάφορες 

μορφές π.χ. βιωματικές δράσεις, προάγει την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επομένως 

η δομή της εργασία μας είναι ως εξής: 

1.   Γίνεται  σύντομη αναφορά στις  έννοιες  πολυπολιτισμικότητα  και  διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Αναφέρεται το βασικό πλαίσιο της σχετικής Ελληνικής και Ευρωπαϊ‐

κής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και οι βασικές αδυναμίες της. 

2.   Αναφέρονται  τα  χαρακτηριστικά  των Ερευνητικών Εργασιών  και  οι  δυνατότητες 

εφαρμογής στην Ελλάδα. 

3.   Αναπτύσσεται,  θεωρητικά  και  πρακτικά,  η  αιτιολόγηση,  γιατί  η  εφαρμογή  των 

Ε.Ε. μπορεί να οδηγήσει σε διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

4.   Τέλος,  γίνεται αποτίμηση και προτείνονται πιθανοί  τρόποι βελτίωσης της εφαρ‐

μογής  των  Ερευνητικών  Εργασιών  με  στόχο  την  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  και 

την συμπερίληψη. 

 

 

Η αξιοποίηση ενός Αγγλοελληνικού Λεξικού με Όρους Μαγειρικής για τη διδασκα‐

λία της Aγγλικής ως ξένης γλώσσας 

 

Οικονομίδης Αγάπιος, Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Ν. Λέσβου 

 

Περίληψη 

Το θέμα  της ανακοίνωσης  είναι  η αξιοποίηση  ενός Αγγλοελληνικού Λεξικού  και συ‐

γκεκριμένα  ενός  Αγγλοελληνικού  Λεξικού  Όρων  Μαγειρικής  για  τη  διδασκαλία  της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η εκπαίδευση και γενικά η μάθηση μιας ξένης γλώσσας 

μπορεί  να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός 

ενσωματώσει στη διαδικασία της μάθησης την τέχνη της μαγειρικής, και το διαδίκτυο. 

Το υλικό που συμπεριλαμβάνεται στο λεξικό ως παραδείγματα ή απλά ως λήμματα 

είναι εργαλεία που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και λειτουργικά για τη δι‐

δασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται 

το Αγγλοελληνικό Λεξικό Όρων Μαγειρικής και προτείνονται τρόποι που μπορούν να 

αξιοποιηθούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
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Η επίδραση του αμοιβαίου στυλ διδασκαλίας στην αύξηση ικανοποίησης στο μάθη‐

μα της φυσικής αγωγής 

 

Οικονόμου Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός ΦΑ 

Τσιάτσιος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΦΑ 

Καρατζογλίδης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΦΑ 

Χατζηπαντελή Αθανασία, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ 11 

 

Περίληψη 

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  την  επίδραση  του αμοιβαίου  στυλ 

διδασκαλίας στην αύξηση ικανοποίησης των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγω‐

γής. Τριάντα τέσσερις μαθητές ηλικίας 10‐12 ετών συμμετείχαν στην έρευνα. Οι μα‐

θητές διδάχθηκαν παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια με τον παραδοσιακό τρόπο διδα‐

σκαλίας (στυλ του παραγγέλματος) και στη συνέχεια με το αμοιβαίο στυλ διδασκαλί‐

ας. Η ικανοποίηση από το μάθημα αξιολογήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση με τη 

χρήση του ερωτηματολογίου ικανοποίησης στη φυσική αγωγή. Τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυση  (paired  samples  t‐test)  δεν  έδειξαν στατιστικά σημαντικές δια‐

φορές (p >.05). Στους μαθητές άρεσε να παίζουν τα παιχνίδια και με τα δυο στυλ δι‐

δασκαλίας με τη διαφορά ότι θεώρησαν πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον το αμοι‐

βαίο στυλ διδασκαλίας επειδή τους άρεσε να αξιολογούν το συμμαθητή τους. Συνε‐

πώς το αμοιβαίο στυλ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος 

διδασκαλίας  για  την  αύξηση  ικανοποίησης  των  μαθητών  στο  μάθημα  της  φυσικής 

αγωγής. 

Λέξεις κλειδιά: αμοιβαία διδασκαλία, παιχνίδι, ικανοποίηση από το μάθημα 

 

 

Επίδραση των εισαγωγικών εξετάσεων σε θέματα που σχετίζονται με το δημοκρατι‐

κό σχολείο 

 

Ορφανός Στέλιος, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Φυσικών Ν. Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Ν. 

Αιγαίου 

Καραγιάννης Ιωάννης, Δρ. Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Μαθηματικών Ν. 

Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Ν. Αιγαίου 

Βαρσαμίδου Αγάθη, MBA,  Εκπαιδευτικός  Β/θμιας  Εκ/σης ΠΕ11,  Ειδικό Πειραματικό 

Δημοτικό Ρόδου 

Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά, ΜΔΕ,  Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκ/σης ΠΕ06, 3ο Γυμνάσιο 

Ρόδου 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί στο πέρασμα, από τον προβληματισμό και τη συζήτη‐

ση για τις εισαγωγικές εξετάσεις, στην έναρξη ενός επιστημονικού διαλόγου σε επί‐

πεδο συνεδρίων και αρθρογραφίας. Μελετάται η επίδραση των εισαγωγικών εξετά‐

σεων στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  όπως:  στην  έκταση διδακτέας  ύλης,  στους  τρό‐

πους  οικοδόμησης  της  γνώσης,  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων,  στον  τρόπο  λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών. Πώς επιδρούν οι εισαγωγικές εξετάσεις στη δημιουργία και ανά‐

πτυξη της κριτικής σκέψης στον μαθητή και στη μετέπειτα λειτουργία του ως πολίτη 

στη λήψη αποφάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

 

Σύγχρονη δημοκρατική παιδεία μέσα από κείμενα του Δημήτρη Γληνού 

 

Ορφανός Χάρις, Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ12.05) 

 

Περίληψη 

Παρουσιάζονται απόψεις του Δημήτρη Γληνού που σχετίζονται με τη σύγχρονη δημο‐

κρατική παιδεία. Παρατίθεται εν συντομία η εκπαιδευτική του φιλοσοφία που βασί‐

ζεται  στο «Δημιουργικό  ιστορισμό»  όπως  τον  ονόμασε.  Αναφέρεται  το  βασικό πρό‐

βλημα της παιδείας που προσδιορίστηκε στην αντινομία «από τη μια μεριά το ιδανικό 

του ανθρώπου, που θέλομε να πλάσουμε, από την άλλη μεριά την ψυχή του παιδιού, 

που  θα  πλαστουργηθή».  Παρατίθεται  αποσπασματικά  κρητική  του  Δ.  Γληνού  στην 

ελληνική εκπαίδευση μέχρι το 1914, ως και βασικές εκπαιδευτικές αρχές του σοσιαλι‐

στικού δημοτικιστικού ρεύματος που θεωρείται δημιούργημά του. 

 

 

Τα διαπολιτισμικά στοιχεία στο σχολικό  εγχειρίδιο  της  τρίτης  τάξης Δημοτικού με 

τίτλο «Τα Ελληνικά μου» των ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης 

 

Παγώνη Γεωργία, MEd, Δασκάλα, ΔΣ Ν Ρόδα Χαλκιδικής 

Τσιπούρας Στυλιανός, PhD, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περ/ρειας Ν. Θεσσαλο‐

νίκης 

 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιάσει ερευνητικά δεδομένα εκπαιδευτικής έρευ‐

νας  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  μεταπτυχιακών  σπουδών  στο  Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. Η παρούσα έρευνα καταγράφει και αναλύει τα διαπολιτισμικά 

στοιχεία, που περιέχονται στο αναγνωστικό εγχειρίδιο της τρίτης δημοτικού με τίτλο: 
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«Τα Ελληνικά μου», των σχολείων της Κωνσταντινούπολης. Στόχος της έρευνας ήταν ο 

εντοπισμός, η μελέτη και η κωδικοποίηση των διαπολιτισμικών στοιχείων του ελληνι‐

κού και τουρκικού πολιτισμού, που εξετάζονται στην εργασία και μετέπειτα η ανάλυ‐

ση και η διαπίστωση των πορισμάτων. Ως μέθοδοι έρευνας χρησιμοποιήθηκαν η ανά‐

λυση περιεχομένου και η συνέντευξη ενός εκ των συγγραφέων. 

 

 

Η Σχολική Κοινωνική Ζωή ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ομαλή μετάβαση από 

το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες 

 

Παλάζη Χρυσάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δ.Δ.Ε. Σερρών, ΜΔΕ 

Φιλοσοφικής Σχολής, Msc Σχολικής Ψυχολογίας, Δρ. Παιδαγωγικής 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση πρόκειται να εξεταστεί πρωτίστως το εκπαιδευτικό ζήτημα της Μετά‐

βασης  των  μαθητών/‐τριών  από  το  Δημοτικό  στο  Γυμνάσιο,  από  την  Πρωτοβάθμια 

στην  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.  Θα  διερευνηθούν  θέματα  όπως  οι  ανησυχίες,  οι 

φόβοι, οι ψυχολογικές διαταραχές που συνεπάγεται αυτή η ηλικιακή και εκπαιδευτι‐

κή μετάβαση, όπως καταγράφηκαν σε μία ποιοτική έρευνα σε μαθητές Στ΄ Δημοτικού 

και Α’ Γυμνασίου σε σχολεία των Σερρών. Θα αποτιμηθεί η διάσταση του προβλήμα‐

τος και οι επιπτώσεις του στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη σχολική επίδοση καθώς 

και στην προσαρμογή των μαθητών/‐τριών στο Γυμνάσιο. Θα παρουσιαστούν εκφάν‐

σεις  της δυσκολίας «εγκλιματισμού»  καθώς και προβληματικών συμπεριφορών που 

συνδέονται με τη δυσκολία ή αδυναμία προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού θα διερευνηθεί η δυνατότητα διδακτικής 

αξιοποίησης  του μαθήματος  “Σχολική  και  Κοινωνική  Ζωή”,  που αποτελεί  ένα άξονα 

των Βιωματικών Δράσεων, ως εκπαιδευτικής δράσης που μπορεί να συμβάλλει απο‐

τελεσματικά στην ομαλότερη μετάβαση από την μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλ‐

λη.  Θα  παρουσιαστούν  σχέδια  μαθημάτων ως  παραδείγματα  καλών  πρακτικών  στη 

διδακτική του συγκεκριμένου μαθήματος στη βάση της συνεργατικής μεθόδου και της 

διερευνητικής μάθησης.  

Θα παρουσιαστεί ακόμη ως υποστηρικτικό υλικό ο φάκελος δραστηριοτήτων από 

το Τοπικό Δίκτυο «Μετάβαση των μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο ‐ Σχολικά έτη 

2012‐2015». Συντονιστικοί Φορείς του Δικτύου είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ‐

παίδευσης Σερρών (Σχολικοί Σύμβουλοι, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων) και η 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Σχολικοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτι‐

κός  Σταθμός  Νέων  Σερρών  (Σ.Σ.Ν.),  Κέντρο  Συμβουλευτικής  και  Προσανατολισμού 

Σερρών (ΚΕ.ΣΥ.Π.). Το διαδραστικό υλικό του Δικτύου (έντυπο και ψηφιακό) περιέχει 
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δραστηριότητες α. για μαθητές/‐τριες, β. για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευ‐

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ. για γονείς. Θα υπάρξει τέλος συνοπτική αποτίμηση 

από  την υλοποίηση  και  εφαρμογή  του Προγράμματος  του Δικτύου από  εκπαιδευτι‐

κούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες των 

Σερρών το σχολικό έτος 2014‐2015. 

 

 

Σχολικός Σύμβουλος και εκπαιδευτική κοινωνία: αυτό που αναζητούν οι εκπαιδευ‐

τικοί; 

 

Παμουκτσόγλου Αναστασία,  δρ Κοινωνιολογίας  της Εκπαίδευσης,  π. Πάρεδρος Παι‐

δαγωγικού Ινστιτούτου 

 

Περίληψη 

Ο  θεσμός  του  σχολικού  συμβούλου,  στην  προοπτική  του  σύγχρονου  κόσμου  είναι 

δυναμικά  διαφορετικός  από  την  ιστορική  εγκαθίδρυσή  του.  Ο  σκοπός  της  έρευνας, 

μέσω της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, ήταν να αναδείξει το πώς οι σχολικοί 

σύμβουλοι, δομούν το έργο τους, έχουν αναπτύσσουν και διατηρούν την «ταυτότητά» 

τους πέρα από την επαγγελματική σταδιοδρομία,  καθώς στο πυρήνα αυτού του θε‐

σμού ενυπάρχει πάντα μια μοναδική και ξεχωριστή τάση για ενίσχυση των εκπαιδευ‐

τικών και των μαθητών και να προωθηθεί η αξία του εκπαιδευτικού έργου. 

 

 

Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση του Μαθητή 

 

Παναγάκος Στ. Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η  αξιολόγηση  αποτελεί  μία  παιδαγωγική  διαδικασία  που  απασχολεί  κάθε  σχολική 

χρονιά  εκπαιδευτικούς,  μαθητές,  γονείς  και  μάλιστα  τον  καθένα  από  την  δική  του 

σκοπιά. 

Στην εργασία αυτή αρχικά εξετάζουμε την αξιολόγηση του μαθητή στο Δημοτικό 

Σχολείο όπως προβλέπεται μέσα από την ισχύουσα σχολική νομοθεσία.  

Στη συνέχεια σημαντική θέση κατέχει ο προβληματισμός εάν και κατά πόσο μία 

βαθμολογία μπορεί να εκφράσει με αντικειμενικότητα τη γενική πρόοδο του μαθητή 

καθώς  και  όλες  τις  άλλες  παραμέτρους που διαμορφώνουν  τη  συνολική  εικόνα  της 

προσωπικότητάς του στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε απάντηση του παραπάνω 

προβληματισμού  προτείνουμε  τρεις  εναλλακτικές  προσεγγίσεις  για  την  αξιολόγηση 
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του μαθητή:  (i)  το αναλυτικό  σημειωματάριο,  (ii)  την  περιγραφική αξιολόγηση στον 

έλεγχο προόδου και (iii) το Φάκελο Εργασιών Μαθητή (portfolio). 

Οι δύο πρώτες προσεγγίσεις παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα για το προφίλ του 

μαθητή με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα.  

Η τρίτη προσέγγιση ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (portfolio) είναι μια σύγχρονη 

μέθοδος αξιολόγησης που  έχει  τις  αρχές  της  στην αυθεντική αξιολόγηση,  βασίζεται 

στην αυτοαξιολόγηση και συμβάλλει στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

 

 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδικτυακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

 

Παναγιωτίδου Αναστασία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής, ΠΕ Δράμας 

Ζήση Αντιγόνη, M.Sc, Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων, Α.Μ.Θ 

Κιουλάνης Σπύρος, Δρ., Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε δεδομένα από το σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και την αξιολόγηση διαδικτυακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, η οποία υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του ετήσιου  (2015‐2016) αφιερώματος της ΔΔΕ Δράμας, «μαθαίνω βιω‐

ματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος». Η επιμορφωτική διαδικα‐

σία σχεδιάστηκε με βάση το «μοντέλο των τεσσάρων σταδίων» και υλοποιήθηκε υπό 

μορφή  project,  με  τεχνικές  ενίσχυσης  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  συμμετεχό‐

ντων  εκπαιδευτικών.  Από  την  αξιολόγηση  της  επιμορφωτικής  διαδικασίας  κατέστη 

σαφές ότι ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος με βάση τις πραγματικές 

ανάγκες,  και  τα  ενδιαφέροντα  των συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών,  καθώς  και η  ενί‐

σχυση  της  αλληλεπίδρασης  και  της  επικοινωνίας  αποτελούν  βασικούς  παράγοντες 

επιτυχίας και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο. 

 

 

Eκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής 

 

Παναγιώτου Κ. Άννα, Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής ΤΕΕ – ΕΠΑΛ Ειδικής Αγω‐

γής Σερρών 

 

Περίληψη 

Η ακοή είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα επικοινωνίας ενός ατόμου με το περι‐

βάλλον μέσω της προφορικής γλώσσας. Ο βαθμός ακουστικής απώλειας που θα δια‐

γνωστεί σε ένα άτομο καθορίζει εάν είναι κωφό ή βαρήκοο. Για την εκπαίδευση των 
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κωφών/βαρήκοων μαθητών, ο εκπαιδευτικός καλείται να επικεντρώσει την προσοχή 

του στις δυνατότητες  του μαθητή και  να αναζητήσει  τρόπους αξιοποίησής  τους στη 

διδασκαλία  του.  Η  τροποποίηση  του σχολικού περιβάλλοντος,  η  χρήση συγκεκριμέ‐

νων στρατηγικών  και μεθόδων,  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  και η  εφαρμογή προσαρ‐

μοσμένου προγράμματος διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία του 

κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος για το μαθητή. Το προσαρμοσμένο πρόγραμμα 

διδασκαλίας θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αναπρο‐

σαρμόζεται όποτε απαιτείται με απώτερο σκοπό  την  ισότιμη παροχή ευκαιριών μά‐

θησης και δραστηριοτήτων για τους μαθητές με προβλήματα ακοής. 

 
 

Η ιστορία σαν μέθοδος για τη διερεύνηση μετα‐θεμάτων των μαθηματικών 

 

Παναγιώτου Ν. Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

 

Περίληψη 

Το  θεωρητικό πλαίσιο  του άρθρου βασίζεται  στην περιγραφή  των αναλυτικών προ‐

γραμμάτων των μαθηματικών με βάση την έννοια των ικανοτήτων, της «μαθηματικής 

ικανότητας» και ιδιαίτερα της ικανότητας για ιστορική «επισκόπηση και αποτίμηση» 

(Niss 2003). Στο άρθρο αναλύεται ένα σχέδιο εργασίας για την εξέλιξη των αριθμητι‐

κών υπολογισμών από τα πρώτα αριθμητικά συστήματα έως τους λογαρίθμους, που 

υλοποιήθηκε στη Β΄ τάξη Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2013‐2014, και εξετάζεται η 

δυνατότητα των μαθητών να προβληματιστούν σχετικά με μετα‐θέματα της εξέλιξης 

και ανάπτυξης των μαθηματικών. Ο όρος «μετα‐θέματα» στην ιστορία των μαθηματι‐

κών αναφέρεται σε ερωτήσεις όπως: ποιες δυνάμεις και μηχανισμοί προκαλούν την 

εξέλιξη των μαθηματικών; πως αλληλεπιδρά η εξέλιξη των μαθηματικών με την κοι‐

νωνία και την κουλτούρα; γιατί οι μαθηματικοί μιας ορισμένης κοινωνίας και σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εισήγαγαν συγκεκριμένους ορισμούς και έννοιες; και 

πολλές άλλες. Εξετάζεται επίσης το ερώτημα του πως σχεδιάζεται ένα σχέδιο εργασί‐

ας για να προκαλέσει την εμπλοκή των μαθητών σε αυτά τα ζητήματα. 

‘‘One should ask whose knowledge is best, not who knows the most’’ 

(Montaigne, ‘‘On pedagogy’’, in Essays, 1st Book, Chapter 25) 

 
 

Οι απόψεις  των γονέων για  την άτυπη επικοινωνία και  τη συνεργασία  τους με  το 

σχολείο 

 

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 

Ρούση Μαρία, Εκπαιδευτικός 
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Περίληψη 

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου είναι απαραίτητη, έχει 

πολλαπλά οφέλη για το παιδί, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ενώ το βαθμό και 

την ποιότητά  τους  καθορίζουν παράγοντες που σχετίζονται με  τους γονείς,  τους  εκ‐

παιδευτικούς  και  το  παιδί.  Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  τόσο  η  διερεύνηση 

των απόψεων των γονέων για την άτυπη επικοινωνία και τη συνεργασία τους με το 

σχολείο όσο και το αν οι απόψεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο δια‐

μονής των γονέων (αστική – αγροτική περιοχή). Από την ανάλυση των ευρημάτων της 

έρευνας  προέκυψαν  τα  ακόλουθα  συμπεράσματα:.  Οι  γονείς  παίρνουν  οι  ίδιοι  πιο 

συχνά πρωτοβουλία επικοινωνίας με το σχολείο σε σχέση με αυτό. Όσον αφορά στη 

θεματολογία των συναντήσεων μεταξύ των γονέων και του σχολείου υπάρχει ταύτιση, 

είτε αυτές γίνονται με πρωτοβουλία του σχολείου είτε με πρωτοβουλία των γονέων. Η 

θεματολογία περιορίζεται σε θέματα που αφορούν στη μαθησιακή επίδοση του παι‐

διού και στις καθοδηγητικές οδηγίες για τη μαθησιακή του ανάπτυξη και τη βελτίωση 

των προβλημάτων συμπεριφοράς. Ο ελεύθερος χρόνος του γονέα και η θεματολογία 

των συναντήσεων είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό της επικοι‐

νωνίας και της συνεργασίας των γονέων με το σχολείο και το δάσκαλο. Ο αριθμός των 

επισκέψεων  των  γονέων στο σχολείο,  η θεματολογία  των συναντήσεών  τους  και  το 

πόσο  ευπρόσδεκτοι  νιώθουν  οι  γονείς  στο  χώρο  του  σχολείου  είναι  οι  παράγοντες 

που επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων. Τέλος, 

διαφοροποίηση  των απόψεων  των γονέων βάσει  του  τόπου διαμονής  τους υπάρχει 

κυρίως  όσον αφορά στη  θεματολογία  των  συναντήσεων  και  στους παράγοντες  που 

επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας τους με αυτό. 

 

 

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορι‐

κής και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη σχολική τάξη. 

 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, 3/θ Ολοήμερο Δ.Σ. Ωλένης – ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει την στάση που έχουν οι εκπαι‐

δευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή γενικότερα οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκο‐

νται στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σε τάξεις της πρωτοβάθμιας, απέναντι 

στη διδασκαλία με χρήση νέων τεχνολογιών και σε ποιο βαθμό είναι έτοιμοι να εντά‐

ξουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική διαδικασία. 

Λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες έρευνες πάνω στο ίδιο θέμα στοχεύουμε ειδι‐

κότερα  στην  μελέτη  των  απόψεων  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  τη  συμπεριφορά 



ΑΘΗΝΑ 26‐28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 130 

των μαθητών όντας διδασκόμενοι με τη χρήση των ΤΠΕ και η έρευνα των παραγόντων 

αυτών που καθιστά τη συμπεριφορά τους να είναι θετική ή αρνητική. Κατ’ επέκταση 

τα ανωτέρω αποτελέσματα δίνουν απάντηση στη διάθεση που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

στο να χρησιμοποιήσουν ή όχι τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ή αλλιώς στη στάση που 

κρατούν οι τελευταίοι απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ.  

 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων Σχολικών Συμβού‐

λων 

 

Παπαδάκης  Σπύρος,  Σχολικός  Σύμβουλος  ΠΕ19  Περ  Δνση  Εκπ/σης  Δυτ.  Ελλάδας  ‐ 

Αιτ/νίας & Καθηγητής‐Σύμβουλος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ) / ΕΑΠ 

Bουρδάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 6ο ΕΚ Αθηνών 

 

Περίληψη 

Οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι  έχουν  ως  έργο  τους  τη  συνεχή  καθοδήγηση  και  υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους, για την καλύτερη δυνατή παροχή εκ‐

παίδευσης  στα  σχολεία.  Βασικά  εργαλεία  για  την  πραγματοποίηση  του  έργου  τους 

αποτελούν οι επιτόπιες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες και η οργάνωση επιμορφω‐

τικών δράσεων κυρίως με τη μορφή σεμιναρίων με ποικίλα θέματα με βάση την ανί‐

χνευση αναγκών των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε ένα 

πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη του επιμορφωτικού έργου των Σχολικών 

Συμβούλων, το οποίο συμβάλει στη διευκόλυνση και αποτελεσματικότητα του έργου 

τους. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται με τη λειτουργία πρωτότυπης εφαρμογής βασι‐

σμένης στο για τη διαχείριση των επισκέψεων – συναντήσεων με εκπαιδευτικούς σε 

σχολεία  και  την  οργάνωση  –  διαχείριση  –  υποστήριξη  επιμορφωτικών  σεμιναρίων. 

Μέσα από το λιτό περιβάλλον της προτεινόμενης εφαρμογής, ο Σχολικός Σύμβουλος 

έχει τη δυνατότητα να έχει τακτοποιημένα και με απλό τρόπο οργανωμένα τα αρχεία 

και τα δεδομένα των δράσεων του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη 

πρόσβασή  τους  όποτε  το  χρειάζεται  μέσα  από  μία web‐based  εφαρμογή  η  οποία 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  οποιονδήποτε  υπολογιστή  ή  κινητή  συσκευή  (com‐

puter, tablet ή Smartphone) με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για την έκδοση βεβαιώσεων 

συμμετοχής και την ανάκτηση των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη 

του επιμορφωτικού του έργου. 
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Αναγνώριση  των  επιδράσεων  του  θεατρικού  παιχνιδιού  στις  κοινωνικές  σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών στο δημοτικό σχολείο 

 

Παπαδόπουλος Γιάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παπαδόπουλος  Σίμος,  Επίκουρος  Καθηγητής  Π.Τ.Δ.Ε.  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου 

Θράκης 

Μαρούδας Ηλίας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 

Περίληψη 

Η παρουσιαζόμενη  έρευνα  επικεντρώθηκε  στις απόψεις  των μαθητών  και μαθητριών 

σχετικά με την αναγνώριση ή μη της επίδρασης του θεατρικού παιχνιδιού στις μεταξύ 

τους κοινωνικές σχέσεις. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με ατομική συ‐

νέντευξη: δομημένη και ημιδομημένη. Για την επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε  το στατιστικό πακέτο SPSS,  ενώ  για  τα ποιοτικά  δεδομένα  εφαρμό‐

στηκε η ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

αναγνωρίζουν ισχυρές θετικές επιδράσεις, αλλά και ισχνές αρνητικές, αμφότερες απο‐

διδόμενες στην ομαδοκοινωνική όψη των επιδράσεων του θεατρικού παιχνιδιού. 

 

 

Η δημιουργική σκέψη σε σχέση με το υποκειμενικό αίσθημα ευτυχίας και τον ενδο‐

προσωπικό – εξωπροσωπικό έλεγχο: έρευνα σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας 

 

Παπαδόπουλος Δ. Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαί‐

δευσης Π.Ε. Ευρυτανίας 

 

Περίληψη 

Η έρευνα αυτή μελετά τη δημιουργική σκέψη μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού και 

πως αυτή σχετίζεται με το υποκειμενικό αίσθημα ευτυχίας και τον ενδοπροσωπικό – 

εξωπροσωπικό  έλεγχο.  Επίσης,  η  δημιουργική  σκέψη  και  ο  ενδοπροσωπικός –  εξω‐

προσωπικός έλεγχος μελετήθηκαν σε σχέση με το φύλλο, την τάξη φοίτησης, το μορ‐

φωτικό  επίπεδο  των  γονέων,  τη  σειρά  γέννησης  και  τον αριθμό αδελφών,  των παι‐

διών του δείγματος. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 97 μαθητές και μαθήτρι‐

ες  της Ε΄  και  ΣΤ΄ δημοτικού που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία  του λεκανοπεδίου 

Αττικής και στους οποίους χορηγήθηκαν δύο (2) λεκτικές και (2) μη – λεκτικές δοκιμα‐

σίες μέτρησης της Δημιουργικής Σκέψης, το Ερωτηματολόγιο Υποκειμενικού Αισθήμα‐

τος Ευτυχίας και το Ερωτηματολόγιο Ενδοπροσωπικού – Εξωπροσωπικού ελέγχου. Τα 

ευρήματα έδειξαν σημαντική αλληλοσυσχέτιση μεταξύ διαστάσεων της δημιουργικής 

σκέψης και του ενδοπροσωπικού – εξωπροσωπικού ελέγχου των παιδιών του δείγμα‐
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τος. Επίσης, βρέθηκε επίδραση του φύλου, της τάξης φοίτησης, της σειράς γέννησης 

και του αριθμού αδελφών των παιδιών του δείγματος στην επίδοση στις δοκιμασίες 

της δημιουργικής σκέψης. Προέκυψε, επιπλέον, στατιστικά σημαντική επίδραση του 

μορφωτικού  επιπέδου  των  γονέων  στην  επίδοση  των  παιδιών  στις  δοκιμασίες  της 

δημιουργικής σκέψης.  Τέλος,  δεν βρέθηκε  καμιά συσχέτιση μεταξύ  του υποκειμενι‐

κού αισθήματος ευτυχίας και των άλλων δύο (2) μεταβλητών. 

 

 

Αρχές  της  οικονομίας  της  αγοράς  και  εκπαιδευτική  πολιτική.  Το  παράδειγμα  των 

μεταπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών 

 

Παπαδοπούλου Ι. Γεωργία, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΜΠΣ «Επιστή‐

μες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ‐

πρου 

 

Περίληψη 

Στην καταναλωτική κοινωνία όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν η οικονομία και η αγορά, 

οι νεοφιλελεύθερες απόψεις επηρεάζουν πολλούς τομείς της κοινωνίας, ένας εξ αυ‐

τών  είναι  η  εκπαίδευση. Η συσχέτιση  της  εισαγωγής  των αρχών  της οικονομίας  της 

αγοράς με την αποδυνάμωση του κρατικού μονοπωλίου και την προώθηση της ιδιω‐

τικοποίησης της εκπαίδευσης δεν είναι τυχαία. Η δημόσια εκπαιδευτική πολιτική βρί‐

σκει απέναντί της τις αρχές της αγοράς και αυτό δημιουργεί εναντίωση στην εφαρμο‐

γή τους από πολλούς. Οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων απόψεων είναι τόσο οικο‐

νομικές όσο  και  κοινωνικές,  ενώ από  τους υποστηρικτές προβάλλονται ως πρόοδος 

και εξέλιξη.  Για  την εκπαιδευτική κοινότητα, συγκεκριμένες αποφάσεις με τη μάσκα 

της  ‘δια βίου μάθησης’ ωθούν τους ενδιαφερόμενους να λειτουργούν ως καταναλω‐

τές στην εμπορευματοποιημένη γνώση αλλάζοντας τη μορφή της πραγματικής ποιοτι‐

κής  εκπαίδευσης που προάγει αξίες  και αρετές σε  ένα δημοκρατικό  κράτος,  σε  ένα 

κράτος πρόνοιας. 

 

 

«Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι» και Σχολικοί Σύμβουλοι 

 

Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, MEd 

 

Περίληψη 

Η  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  θεωρείται  αναπόσπαστο  μέρος  του 

ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Έτσι, τόσο η εκπαίδευση όσο και οι εκπαιδευ‐
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τικοί ως φορείς υλοποίησης της καλούνται σήμερα ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

για  νέες  δεξιότητες  (εγκάρσιες,,  βασικές,  επαγγελματικές)  μέσω ανοικτής  και  ευέλι‐

κτης μάθησης. Αυτό μπορεί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ν’ επιτευχθεί με 

την αξιοποίηση  του δυναμικού  των  ΤΠΕ  και  των ανοικτών  εκπαιδευτικών πόρων με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της ισότητας στην εκπαί‐

δευση  και  την  κατάρτιση.  Επιπλέον,  θ’  αναδειχθούν  νέοι  τρόποι  μάθησης,  όπως,  η 

εξατομίκευση,  η  συνεργασία,  συμμετοχική  εκπαιδευτική  διαχείριση,  η «bottom‐up” 

πρακτική. 

Ο  επαναπροσδιορισμός  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  επηρεάζει  άμεσα  και  την 

επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών.  Η  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών 

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ένα ανοικτό,  ευέλικτο επιμορφωτικό περιβάλ‐

λον που μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις ραγδαίες και συνεχείς μεταβολές στη εκπαίδευ‐

ση. Επίσης, μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα των εκπαιδευτικών και να προάγει διε‐

πιστημονικές και συνεργατικές προσεγγίσεις μάθησης. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πό‐

ροι (ΑΕΠ), που έχουν ήδη υιοθετηθεί από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε παγκόσμια 

κλίμακα,  αποτελούν  μια  δυναμική  απάντηση  στις  αυξανόμενες  δυσκολίες  και  τα  ε‐

μπόδια που αντιμετωπίζει η επιμορφωτική δράση των Σχολικών Συμβούλων. Ο νέος 

αυτός τρόπος διάδοσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης της γνώσης συμπορευόμενος με 

πιο  παραδοσιακές  επιμορφωτικές  πρακτικές  διευκολύνει  την  ομαλή  μετάβαση  στη 

νέα εποχή και έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος των επιμορφωτικών δράσεων. 

 

 

Η  Συναισθηματική Νοημοσύνη  (E.Q)  και  οι  συμβουλευτικές  δεξιότητες  του  Εκπαι‐

δευτικού 

 

Παπαευσταθίου‐Τσάγκα Μαρούλα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Θεσπρωτίας 

 

Περίληψη 

Η εστίαση στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών είναι ιδιαιτέρως σημαντι‐

κή,  καθώς τις  τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη αύξηση των προ‐

βλημάτων που αντιμετωπίζουν  τα παιδιά  και  οι  έφηβοι  ακόμα  και  σε  σχολεία ανα‐

πτυγμένων  και  αναπτυσσόμενων  χωρών.  Η  προαγωγή  της  ψυχικής  ανθεκτικότητας 

αποτελεί  σημαντική  διάσταση  ενός  αποτελεσματικού  σχολείου.  Το  παιδί  έχει  μέσα 

του την επιθυμία να μάθει. Από τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού θα πρέπει να περά‐

σει μεγαλώνοντας στη μάθηση που δίνει  το σχολείο.  Από  τη στάση  των  γονέων και 

των δασκάλων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα του παιδιού να προσαρ‐

μοστεί στο νέο σύστημα απόκτησης γνώσεων και η διάθεσή του να ακούσει, να μιλή‐

σει, να ανταποκριθεί θετικά. 
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Για να μάθει ένα παιδί πρέπει να το επιθυμεί, όμως κανένας και τίποτα δεν μπο‐

ρεί  να υποχρεώσει  κάποιον  να  επιθυμεί.  Από πολύ  νωρίς  το παιδί  εμπλέκεται στην 

επιταγή της επιτυχίας, προχωρεί στην αγωνία που προκαλεί ο ανταγωνισμός με απο‐

τέλεσμα τη δυσφορία (άγχος) των μαθημάτων και της σχολικής αποτυχίας. Πού μπο‐

ρεί να οδηγήσει το μαθητή το παρατεταμένο άγχος; Πώς θεραπεύεται η έλλειψη ενι‐

σχυτικού‐υποστηρικτικού  περιβάλλοντος;  Ποιος  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  για  την 

επίτευξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του παιδιού στη σχολική τάξη; 

Στην εισήγησή μας διαφαίνεται η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα του εκπαι‐

δευτικού έργου σήμερα, καθώς ο εκπαιδευτικός επιφορτίζεται με την ευθύνη να δια‐

κρίνει τα προβλήματα προσαρμογής του κάθε παιδιού και να δώσει λύσεις. Οι θεωρί‐

ες  της  πολλαπλής  νοημοσύνης  και  της  συναισθηματικής  νοημοσύνης  διαμόρφωσαν 

νέες  προοπτικές  στην  εκπαίδευση.  Ο  εκπαιδευτικός –  σύμβουλος  στηριζόμενος  στο 

βασικό  ρόλο  που  παίζει  το  συναίσθημα ως  υπόστρωμα  εκπαιδευτικής  λειτουργίας, 

καλείται να έχει μια στάση συμπάθειας, θετικής διαθεσιμότητας και ουδετερότητας, η 

οποία είναι βοηθητική τόσο για εφήβους, όσο και για τον ίδιο και θα απαλλάξει από 

πρόσθετες συναισθηματικές επιβαρύνσεις και συναισθήματα ενοχής. 

 

 

Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ για μια Κοινωνι‐

κο‐κονστρουκτιβιστική  Διδασκαλία  στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση,  διαθεματικού 

χαρακτήρα 

 

Παπαζήση Ελένη, Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης 

Σαρρή Ζαμπέτα, Εκπ/κος Δ/θμιας Εκπ/σης 

 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διδασκαλίας, με τη χρήση ενός Δομημένης 

Μορφής Φύλλου Εργασίας (ΔΜΦΕ), στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε σημα‐

ντική τη διδασκαλία στο πλαίσιο κοινωνικο‐κοντρουκτιβιστικών θεωριών, που υλοποιεί‐

ται με το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας. Αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε επί‐

σης τις ΤΠΕ και τη διαθεματικότητα για να διευρύνουμε τον κόσμο της γνώσης του μα‐

θητή, γνώσης ενιαιοποιημένης γύρω από ερωτήματα, ενδιαφέροντα και προβλήματα. 

 

 

Η προσληψιμότητα του φιλοσοφικού εννοιολογήματος στη Β/θμια Εκπαίδευση 

 

Παπαλεξίου Κερασένια, Δρ. Φιλοσοφίας, ΠΕ02 Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. 
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Περίληψη 

Με αφετηρία  την  πολυετή  ταυτόχρονη  διδασκαλία  του  μαθήματος  της Φιλοσοφίας 

στη Β/θμια εκπαίδευση [Φιλοσοφικό Ανθολόγιο: Γ΄ Γυμνασίου, Φιλοσοφία: Β΄ Λυκεί‐

ου και Φιλοσοφικός Λόγος: Γ΄Λυκείου] προέκυψε μια σειρά από ερευνητικά δεδομέ‐

να  που αφορούν:  α.  στην  ήδη  υπάρχουσα  ετοιμότητα  των  εφήβων  να  προσλάβουν 

αφηρημένες  έννοιες  (φιλοσοφικές  έννοιες),  β.  στην  προετοιμασία  «υποδοχής»  των 

εννοιών αυτών από τους μαθητές, μέσα από απλά αλλά βασικά «εργαλεία» που μπο‐

ρεί να διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να εντείνει την προσληψιμότητα, εμπέ‐

δωση και σωστή γλωσσική χρήση των εννοιών, γ. στην αναγνώριση του φιλοσοφικού 

εννοιολογήματος  στον  καθημερινό  βίο  (π.χ.  κατηγορική προσταγή  του Kant),  δ.  στη 

διεύρυνση τόσο του γνωστικού σχήματος των μαθητών όσο και της εν γένει αντιλη‐

πτικότητάς  τους.  Τα  ερευνητικά  αυτά  δεδομένα  –εξ  αντικειμένου  υπό  συνεχή  δια‐

μόρφωση  και  αναθεώρηση–  θεμελιώνουν  ενδιαφέρουσες  υποθέσεις  εργασίας,  οι 

οποίες θα ήταν χρήσιμο να συζητηθούν, να εμπλουτιστούν και να αναδιαμορφωθούν 

στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και προοδευτικού σχολείου. 

 

 

Καινοτόμες Προτάσεις  Επιλεκτικής  Συνδυαστικής  Εφαρμογής  Ειδών  του  Γραμματι‐

σμού  για  την  Κατάκτηση  της  Ελληνικής  στη  Διδασκαλία  της ως  Δεύτερης  ή  Ξένης 

Γλώσσας  με  την  Αξιοποίηση  των  Αρχών  του  Jauss  (1995)  και  του  Iser  (1995),  των 

Προτάσεων του Προπ (1991) και του Ροντάρι (1985) 

 

Παπαμιχαήλ Δημ. Μαρία,  Σχολικός Σύμβουλος, Προϊσταμένη Παιδαγωγικής και Επι‐

στημονικής Καθοδήγησης 

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της προοπτικής για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο ο διερευνητι‐

κός προσανατολισμός του θέματος συνδέεται με τον βασικό σκοπό της εκπαίδευσης 

για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και των ψυχο‐

σωματικών δυνατοτήτων όλων των μαθητών  (ΦΕΚ 1566/1985). Η θεωρητική πλαισί‐

ωση του όρου «γραμματισμός» με έμφαση στα είδη του γραμματισμού επιχειρεί να 

αναδείξει τη σπουδαιότητα της επιλεκτικής αξιοποίησης διδακτικών προσεγγίσεων με 

τη μέθοδο project και διαθεματικά, διεπιστημονικά σχέδια εργασίας για την κατάκτη‐

ση  της ελληνικής στη διδασκαλία της ως δεύτερης ή  ξένης γλώσσας. Η παρουσίαση 

των ειδών γραμματισμού απαντά στην ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών για τη «συνδυ‐

αστική  εφαρμογή  θεωριών,  με  γνώμονα  τις  ανάγκες  της  διδακτικής»  της  ελληνικής 

γλώσσας (ΔΕΠΠΣ, 2003: 3745) στο πλαίσιο της αξιοποίησης λαϊκών κειμένων της παι‐

δικής λογοτεχνίας για την κατάκτηση της γνώσης με καινοτόμες, φυσικές διδακτικές 
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στρατηγικές  και  εφαρμογές,  σύμφωνα  με  τις  Αρχές  του  Jauss  (1995)  και  του  Iser 

(1995), τις Προτάσεις του Προπ (1991) και του Ροντάρι (1985).  

 

 

Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολείου ως κοινότητα συνερ‐

γασίας και μάθησης 

 

Παπαχρήστος Κώστας, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η  εισήγηση  αυτή  παρουσιάζει  ενδεικτικά  στοιχεία  από  σχετική  έρευνα  στην  18η 

εκπ/κή  περιφέρεια  σχολικού  συμβούλου  Αττικής,  που  αναφέρονται  στα  γενικότερα 

προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στα θέματα που απασχολούν 

τις σχολικές μονάδες τα τελευταία έτη. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το πλαίσιο και τα 

χαρακτηριστικά  ενός  σύγχρονου  δημόσιου  σχολείου  που  μπορεί  να  λειτουργεί  ως 

οργανισμός  και  κοινότητα συνεργασίας  και  μάθησης  προς  όφελος  όλων  των  μελών 

του. Το σχολείο αυτό επενδύει στη μάθηση όλων, στην αλλαγή, στην αλληλεπίδραση, 

το μετασχηματισμό, τη θετική στάση απέναντι στις καινοτομίες και στη διαμόρφωση 

ενός  κοινού  οράματος  που δεσμεύει  όλους  τους  παράγοντες  της  εκπαιδευτικής  και 

όχι μόνο διαδικασίας.  

Βασικός  συντελεστής  θεωρείται  ο  ηγέτης  του  σχολείου  ο  οποίος  εμπνέει,  αλλά 

και εμπνέεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, αναδεικνύει τις ιδιαίτερες ικανότητες 

και  τα  δυνατά  σημεία  των  εκπαιδευτικών,  μαθαίνει  ο  ίδιος  από  τη  διαδικασία  της 

μάθησης και αποκτά εμπειρίες. Η έννοια  της ηγεσίας και ο ρόλος  του ηγέτη σε ένα 

σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα συνεργασίας και μάθησης «συναρτάται άμεσα 

με την παραδοχή ότι το σχολείο δεν είναι προσθετικά οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, ο 

διευθυντής και οι υποδομές. Αποτελεί  ένα σύστημα όπου όλα αυτά αλληλεπιδρούν 

και ακόμα περισσότερο μια κοινότητα που δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί σε οργανι‐

σμό που μαθαίνει». Οι εκπαιδευτικοί βιώνοντας τη μεταβίβαση εξουσίας πάνω τους 

και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο ηγέτης στην κρίση και την άποψη τους, αποκτούν 

μεγαλύτερη δέσμευση στο έργο που επιτελούν και επιδιώκουν αύξηση στην αποτελε‐

σματικότητά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

είναι η προθυμία του ηγέτη να εμπιστευθεί στους υφιστάμενους του μέρος της δικής 

του εξουσίας και δύναμης. Αυτό βοηθά τους εκπαιδευτικούς να απελευθερώσουν τις 

δυνάμεις τους και να τις  χρησιμοποιήσουν για ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής 

μονάδας αλλά και οι εκπαιδευτικοί να εργαστούν συνεταιρικά και συλλογικά.  
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Ολοήμερο  Σχολείο.  Συγκλίσεις‐Αποκλίσεις  στις  Αντιλήψεις  Εκπαιδευτικών‐Γονέων 

σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα. Ερευνητική Προσέγγιση 

 

Παπούλιας Μηνάς, Δάσκαλος 35ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

Λαγός Ηλίας, Δάσκαλος 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

Τσίνας Ευάγγελος, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περ. Δημ. Εκπ/σης Τρικάλων 

 

Περίληψη 

Σήμερα, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από διαρθρω‐

τικές αλλαγές στο θεσμό της οικογένειας, δημογραφικές εξελίξεις, πολυπολιτισμικότητα, 

μετανάστευση σε χώρες  της Ευρώπης, η εμπλοκή της οικογένειας σε θέματα που αφο‐

ρούν  στην  εκπαίδευση  των παιδιών  τους,  τοπογραφείται  στο  επίκεντρο  επιστημονικών 

συζητήσεων‐αναζητήσεων. Οι  αλλαγές  που σημειώθηκαν στη  σύγχρονη  κοινωνία  είχαν 

άμεσες επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Το σχολείο όφειλε να τις λάβει υπόψη του προκειμέ‐

νου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες‐αναγκαιότητες 

των παιδιών αλλά και των γονέων τους, αφού το σχολείο οργανώνεται σε μια διαλεκτική 

βάση αλληλεπίδρασης με αυτή διαμορφώνοντας και  ικανοποιώντας ταυτόχρονα. Πραγ‐

ματοποιήθηκε έρευνα και την ομάδα έρευνας απαρτίζουν οι εκπαιδευτικοί: 

 Βασίλης Γιαννούχος, Δντής 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

 Δημήτρης Νούλας, Δντής 13ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

 Υπ. Δρ. Ορέστης Σιώχος, Δντής 28ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

 Ευάγγελος Χατζής, Δάσκαλος 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

 Μαρία Ζήμου, Δασκάλα 7ου Δημοτικού Σχολείου Δασκάλων 

 Μηνάς Παπούλιας, Δάσκαλος 35ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

 Ηλίας Λαγός, Δάσκαλος 13ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων  

 Δρ. Ευάγγελος Τσίνας, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περ. Δημ. Εκπ/σης Τρικάλων 

 

 

Το bullying στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Θυματοποίηση των μαθητών των Ε’ και 

ΣΤ΄ τάξεων 

 

Παρασκευόπουλος Μαρίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, Msc, Phd 

Μπίλια Αγγελική, Διευθύντρια, ΠΕ70, Msc 

Παρασκευοπούλου Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Msc 

 

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση του φαινομένου του σχολικού εκ‐

φοβισμού  (bullying)  στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  και  συγκεκριμένα ο  τρόπος με  τον 
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οποίο οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου εμπλέκονται ως θύματα. 

Από τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι από τις άμεσες μορφές θυματοποίη‐

σης, η λεκτική είναι αυτή που δηλώνεται ότι υφίστανται περισσότερο οι μαθητές, με κορο‐

ϊδίες, άσχημα λόγια και πειράγματα. Η συκοφαντία στους τρίτους και ο αποκλεισμός από 

τις παρέες είναι αυτές που κυριαρχούν από τις έμμεσες μορφές θυματοποίησης. Τα πο‐

σοστά θυματοποίησης που καταγράφονται στην παρούσα έρευνα συμφωνούν με τα απο‐

τελέσματα που έχουν καταγραφεί σε άλλες ελληνικές και διεθνείς έρευνες. 

 

 

Εφαρμογή  μιας  Διδακτικής  Μαθησιακής  Ακολουθίας  στο  Νηπιαγωγείο,  Οι  κατα‐

στάσεις του νερού Πήξη ‐ Τήξη 

 

Παραστατίδου Δέσποινα, MEd, Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου Επανομής 

Τσιπούρας Στυλιανός, PhD, Σχ. Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περ/ρειας Ν. Θεσσαλονίκης  

 

Περίληψη 

Στον  τομέα  της Προσχολικής Εκπαίδευσης,  παρατηρείται  έλλειψη  των προσπαθειών 

εφαρμογής μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας.  Το γεγονός αυτό λειτούργησε 

ως πρόκληση για την εφαρμογή της στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα, σύμ‐

φωνα με ερευνητικά ευρήματα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, διαθέτουν τη γνωστική 

δυνατότητα ενασχόλησής τους με θέματα των Φυσικών Επιστημών, και από την άλλη 

εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Φυσικά 

Φαινόμενα  και  τις  Ιδιότητες  του Φυσικού  Κόσμου.  Για  τους παραπάνω  λόγους,  στο 

παρόν πόνημα έγινε μία προσπάθεια εφαρμογής μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακο‐

λουθίας στο Νηπιαγωγείο μας, με θέμα «Οι καταστάσεις του Νερού».          

Ο χρόνος ανάπτυξης της ΔΜΑ ήταν μία εβδομάδα και στην οποία. Ο σχεδιασμός 

επικεντρώθηκε σε μαθησιακές προβληματικές καταστάσεις σε σχέση με την πήξη και 

τήξη του νερού. Οι μαθησιακές προβληματικές καταστάσεις  και δραστηριότητες ορ‐

γανώθηκαν σύμφωνα με τις επιστημονικές θεωρίες για  τις δύο καταστάσεις  του νε‐

ρού. Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη οι αντιλήψεις των νηπίων για αυτές τις καταστάσεις, 

καθώς και οι αυθόρμητες σκέψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα παρα‐

τηρήθηκε  ο  βαθμός  ανταπόκρισης  των  παιδιών  κατά  τη  διαδικασία  της  εφαρμογής 

της  ΔΜΑ.  Ακόμη  λήφθηκαν  υπόψη  οι  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  της  νηπιαγωγού/νη‐

πίων, καθώς των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών  

Όσο αφορά την αξιολόγηση της ΔΜΑ, έχει σχέση με το πόσο αποτελεσματικό ή‐

ταν το μαθησιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους(τήξη και πήξη 

του  νερού).  Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  με  τις  καταγραφές από  τη  νηπιαγωγό 

των αντιλήψεων των παιδιών για τις καταστάσεις του νερού, των υποθέσεών τους σε 
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προβληματικές  καταστάσεις  για  την  πήξη  και  τήξη,  των  παρατηρήσεών  τους  για  τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων,  τη μεταγνώση τους. Τέλος έγινε σύγκριση των γνώ‐

σεων των παιδιών πριν την εφαρμογή της ΔΜΑ, με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά 

την ολοκλήρωση της ΔΜΑ για την τήξη και την πήξη του νερού. 

 

 

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας 

 

Πάσχου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει αναφορά στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ 

υπερκινητικότητας και θα παρατεθούν στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τη φύση της, 

τα χαρακτηριστικά της, τη συχνότητα, τις συνθήκες εμφάνισής της και τη σχέση της με 

ποικίλους τομείς λειτουργικότητας  του παιδιού  (π.χ., σχολική επίδοση,  διαπροσωπι‐

κές σχέσεις, αυτο‐αντίληψη και κίνητρα). Επιπλέον, θα γίνει η εξέταση των αιτιολογι‐

κών παραγόντων, που συμβάλουν στην εκδήλωση της διαταραχής καθώς και τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή της. 

Η παραπάνω διαταραχή αναφέρεται, επίσης και στην κατηγορία των μαθησιακών 

δυσκολιών, διότι οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα όχι μόνο στη συμπεριφορά, 

αλλά και στις γνωστικές διαδικασίες (π.χ., προσοχή), οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη 

μάθηση (Ormrod, 2000).  

Με βάση την ταξινόμηση που ορίζει το DSM‐IV, η διαταραχή ελλειμματικής προ‐

σοχής/  υπερκινητικότητας  μαζί  με  τη  διαταραχή  διαγωγής  και  την  εναντιωτι‐

κή/προκλητική διαταραχή ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών ελλειμ‐

ματικής προσοχής και διασπαστικής συμπεριφοράς 

Η ΔΕΠ‐Υ ορίζεται ως η χρόνια κατάσταση που παρουσιάζεται στα παιδιά και χα‐

ρακτηρίζεται  από  υπερβολική  κινητικότητα,  έλλειψη  ελέγχου,  παρορμητικότατα  και 

αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής  (Χουντουμάδη & Πατεράκη, 1997, σελ. 204). 

Τα  παιδιά  που  εκδηλώνουν  τη  συγκεκριμένη  διαταραχή  εμφανίζουν  τα  παραπάνω 

συμπτώματα περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση από τα παιδιά ίδιας ηλι‐

κίας, φύλου και αναπτυξιακού επιπέδου (Παπαγεωργίου, 2001).  

Επιπλέον,  για  να  προκύψει  μια  ορθή  διάγνωση  της  διαταραχής  πρέπει  τα  συ‐

μπτώματά της να εμφανιστούν πριν την ηλικία των 7 χρόνων σε δύο τουλάχιστον δια‐

φορετικά περιβάλλοντα (π.χ., σπίτι, σχολείο) και η διάρκειά τους να είναι τουλάχιστον 

6 μήνες. Αυτή η επιπρόσθετη επισήμανση μειώνει  την πιθανότητα εσφαλμένης διά‐

γνωσης και θεραπείας ατόμων, των οποίων τα συμπτώματα είναι προσωρινά και εμ‐

φανίζονται σε ένα μόνο πλαίσιο, π.χ., στο σχολείο (Merell & Tymms, 2001). 
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Το φαινόμενο  της  σύγκρουσης  εκπαιδευτικών  στα πλαίσια  της  σχολικής  μονάδας 

και  ο  ρόλος  της  καλής  επικοινωνίας  και  της  στάσης  του  διευθυντή  του  σχολείου 

στην πρόληψη και στη διαχείρισή του 

 

Πατάπη Παντελία, Προϊσταμένη Νηπιαγωγός στο 4ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας, Υποψ. 

Med  «Εκπαιδευτικής  Ηγεσίας  και  Πολιτικής»  στο  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου 

(ΑΠΚΥ)  

Κουτή Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής,Msc, Υποψ. διδάκτωρ της Φι‐

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Περίληψη 

Η μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης της έννοιας της σύγκρουσης, της διατάραξης των 

αρχών της καλής επικοινωνίας και της θετικής αντιμετώπισης αυτών σε μία σχολική 

μονάδα  είναι  το  αντικείμενο  που  πραγματεύεται  η  παρούσα  εργασία.  Εξετάζεται  ο 

ορισμός,  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  οι μορφές  και οι  τρόποι  εκδήλωσης μίας σύ‐

γκρουσης  σε  συγκεκριμένο σχολικό  περιβάλλον  μεταξύ  εκπαιδευτικών.  Γίνεται  ανα‐

φορά στον τρόπο αξιοποίησης της σύγκρουσης ως συνθήκης που μπορεί να συμβάλ‐

λει θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των διοικητικών στε‐

λεχών. Παράλληλα, σκιαγραφείται το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος 

επικοινωνίας που μπορεί να σχεδιαστεί από την ηγετική μορφή της σχολικής μονάδας 

για να βοηθήσει στη διαχείριση συγκρούσεων με αποτελεσματικό τρόπο. Μέσα από 

την ανάλυση του θέματος αναδεικνύεται η σημασία που έχει η θέση του διευθυντή 

στην  αξιοποίηση  των  συγκρουσιακών  καταστάσεων  με  τρόπο  εποικοδομητικό  τόσο 

για  τα  αντιμαχόμενα  μέρη  όσο  και  για  το  συλλογικό  συμφέρον  του  οργανισμού.  Η 

διαφωνία αλλά  και  η  σύγκρουση  είναι  δυνατόν  να αξιοποιηθούν από  τα μέλη  ενός 

εκπαιδευτικού  οργανισμού  ως  μία  καλή  ευκαιρία,  ώστε  να  μπορέσουν  να  επανα‐

προσδιορίσουν  τους  ρόλους  τους,  να  συμφιλιώσουν  τις  μεταξύ  τους  διαφορές,  να 

βελτιώσουν την από κοινού δράση και να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους. Επίσης, να 

είναι  σε  θέση  να  αναπροσαρμόζουν  στόχους  προσωπικούς  και  συλλογικούς  και  να 

βελτιώνουν τα στάδια της επαγγελματικής τους εξέλιξης, ωφελώντας ταυτόχρονα το 

παρόν και το μέλλον της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν. 

Λέξεις  κλειδιά:  σύγκρουση,  διαχείριση,  αποτελεσματικές  λύσεις,  σύστημα  επικοινω‐

νίας, σχολική ηγεσία 
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Επαγγελματική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  στο 

παράδειγμα των εκπαιδευτικών της 9ης Περιφέρειας Σ.Σ. Π.Ε. Αττικής 

 

Πατσάλης Χρίστος, Dr., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Αττικής 

Παπουτσάκη Καλλιόπη, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Αττικής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών απασχο‐

λούμενων στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση,  και  είναι  βασισμένη σε  δείγμα 101  ατό‐

μων της 9ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου, Π.Ε. Αττικής. Ειδικότερα, επιδιώκεται 

η αποτύπωση  της  συνολικής  επαγγελματικής  ικανοποίησης  των υποκειμένων  της  έ‐

ρευνας και η παραγωγή δεδομένων βασισμένων στη συσχέτιση των πτυχών που συ‐

γκροτούν  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών  με  τους  παράγοντες, 

που συνδέονται με τα ατομικά και δημογραφικά στοιχεία τους (φύλο, τα χρόνια υπη‐

ρεσίας,  κ.ά.).  Τα αποτελέσματα,  σε μια αδρομερή περιγραφή,  καταδεικνύουν ότι  οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας (1‐10), δηλώνουν λίγο ικανοποιημέ‐

νοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα χρόνια, ως προς  το καθεστώς 

απασχόλησης,  το  κοινωνικό  γόητρο  που  τους  προσδίδει  το  επάγγελμά  τους  και  τις 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις, ενώ δηλώνουν μέτρια ικανοποίηση ως προς το βαθμό ανα‐

γνώρισης των προσπαθειών τους. Επίσης, οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτι‐

κοί  δηλώνουν μεγαλύτερη  επαγγελματική  ικανοποίηση σε σχέση με  τις  ειδικότητες, 

όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας, στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

στον εργασιακό χώρο, στην καθοδήγηση και υποστήριξη και στην επαγγελματική ανέ‐

λιξη,  ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αισθάνονται μέτρια  ικανοποίηση ως προς το 

επάγγελμά τους γενικότερα, και κανένας από αυτούς δεν δηλώνει έλλειψη ικανοποί‐

ησης ως προς το status απασχόλησης. 

 

 

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών και ανίχνευσης δυσκολιών  των νη‐

πιαγωγών στην άσκηση των καθηκόντων τους 

 

Περδικάρη Σοφία, Νηπιαγωγός, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 

Φλεβάρης Μάριος‐Μιχαήλ, Ψυχολόγος‐ψυχοθεραπευτής 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των επιμορφωτι‐

κών αναγκών των νηπιαγωγών της 51ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής. Επίσης η 

έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι  νηπιαγωγοί 
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κατά  την άσκηση  των  εκπαιδευτικών  τους  καθηκόντων,  στον προσδιορισμό  των δο‐

μών που προσφεύγουν για την υποστήριξη του έργου τους, στην ανάδειξη των θεμά‐

των επιμόρφωσης που τις ενδιαφέρουν καθώς επίσης και στην προτιμώμενη από τις 

νηπιαγωγούς μορφή επιμόρφωσης. Στα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνεται η 

ανάγκη  των  νηπιαγωγών  και  η  συνακόλουθη  επιθυμίας  τους  να  εμβαθύνουν,  μέσω 

κυρίως  βιωματικών  μορφών  επιμόρφωσης  ιδιαιτέρως  σε  θέματα  που  αφορούν  τις 

μαθησιακές δυσκολίες των νηπίων καθώς και στην προσέγγιση των γνωστικών αντι‐

κειμένων του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Αναδεικνύεται επιπλέον 

η σημασία της ύπαρξης διαθέσιμων και άμεσων ως προς την ανταπόκριση αλλά και 

την (επιστημονική) επάρκεια πηγών υποστήριξης και καθοδήγησης των νηπιαγωγών. 

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική Εκπαίδευση, νηπιαγωγός, επιμόρφωση 

 

 

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας στη μετανεωτερικότητα 

 

Πίλουρης Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Περίληψη 

Ο  κλονισμός  του  αξιακού  υπόβαθρου  των  σύγχρονων  κοινωνιών  όπως  αυτός  κατα‐

γράφηκε με την επικράτηση του άκρατου ατομικισμού, της ασυνέχειας, της αβεβαιό‐

τητας,  της  αμφισβήτησης  και  του  επαναπροσδιορισμού  κοινωνικών  προτύπων  και 

θεσμών στη βάση της χρηστικής τους αξίας, χαρακτήρισε τη μετάβαση τους στην επο‐

χή της μετανεωτερικότητας. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της σχέσης σχο‐

λείου  και  οικογένειας,  σε  μια  ιστορικο  ‐  κοινωνιολογική  προσέγγιση,  ως  δυναμική 

διαδικασία αλληλεξάρτησης η οποία αντανακλά τον προσδιοριστικό ρόλο των κανό‐

νων  της αγοράς στις αντιλήψεις και  τις αξίες οι οποίες καθορίζουν  τους ρόλους,  τις 

αλληλεπιδράσεις και τους στόχους των δύο αυτών κοινωνικών πλαισίων. Συγκεκριμέ‐

να, στην ανάδειξη των συσχετίσεων οι οποίες προκύπτουν αφενός από την μετατροπή 

της ιδεολογικής, γνωστικής και κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου σε επιχειρηματι‐

κού τύπου δραστηριότητα με σκοπό την παραγωγή αξιών/ποσοτήτων, αφετέρου από 

τη μετάλλαξη της λειτουργίας της οικογένειας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και «επαγ‐

γελματικό» έργο υψηλού ρίσκου ανατροφής των παιδιών, στο μετανεωτερικό, αντα‐

γωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από «επενδύσεις» στην 

παιδική ηλικία και οι οποίες με τη σειρά τους αποσκοπούν σε πιθανό μελλοντικό κοι‐

νωνικό πλεονέκτημα. 
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Διάχυση λειτουργιών Συμβουλευτικής μέσω του Αγγλοαμερικανικού Γραμματισμού 

στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Πλάτσκου Στέλλα, Δρ., Καθηγήτρια Αγγλικής με ειδίκευση στη Συμβουλευτική – Επαγ‐

γελματικό Προσανατολισμό, Σχολική Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Αγγλικής Ν. Χανίων 

 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στις δυνατότητες διάχυσης λειτουργιών Συμβουλευ‐

τικής  στον  Αγγλοαμερικανικό  Γραμματισμό  (διδασκαλία  και  εκμάθηση  της  Αγγλικής 

γλώσσας) για το σκοπό της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων των Σχολεί‐

ων Δεύτερης Ευκαιρίας. Μετά την αναφορά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των Σ.Δ.Ε. και 

στη  σπουδαιότητα  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σε  αυτό,  προσεγγίζεται  με  συ‐

ντομία ο έντονα συμβουλευτικός ρόλος των εκπαιδευτών και η δυνατότητα Διάχυσης 

λειτουργιών  Συμβουλευτικής  προς  όφελος  των  εκπαιδευομένων.  Στη  συνέχεια  προ‐

σφέρεται παράδειγμα εφαρμογής της Διάχυσης στον Αγγλοαμερικανικό Γραμματισμό 

με στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων, και 

προτείνεται η ευρύτερη εφαρμογή της.  

 

 

Αξιολογική αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού για το μαθητή στο γνωστικό αντικεί‐

μενο Μουσική με κριτήρια τη συμβατότητα με το ΑΠΣ, το περιεχόμενο και την παι‐

δαγωγική καταλληλότητα 

 

Πολυμενοπούλου  Αικατερίνη,  Μουσικολόγος  ‐  Μουσικοπαιδαγωγός,  Σχολική  Σύμ‐

βουλος ΠΕ16 Μουσικής 

 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο της εκπαιδευ‐

τικής  θεωρίας  και  πρακτικής.  Είναι  μια  ανοιχτή  διαδικασία  η  οποία  διενεργείται  με 

επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους, με συγκεκριμένους στόχους, ειδική μεθοδολο‐

γία,  επιλογές και κατευθύνεις. Προϋποθέτει  τη δημιουργία και εφαρμογή κριτηρίων 

ελέγχου, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και βελτίωση του προς αξιολόγηση αντικειμένου, αλλά και της ακολουθού‐

μενης εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και των φορέων που την υλοποιούν (Ζυγούρη, 

2005; Δημητρόπουλος, 1998). Το είδος και η μορφή της καθορίζονται από τη συγκε‐

κριμένη  συγκυρία  που  διεξάγεται,  το  πολιτικό,  κοινωνικό  και  εκπαιδευτικό  πλαίσιο 

του σχεδιασμού και της υλοποίησής της.  
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Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια αξιολογικής αποτίμησης, σε πρώτο 

επίπεδο, δύο σχολικών εγχειριδίων του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο Μουσική α) 

της Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού και β) της Ε΄ Δημοτικού, με κριτήρια τη συμβατότητα με το ΑΠΣ, 

το περιεχόμενο και την παιδαγωγική καταλληλότητα. 

Θα  επιχειρηθεί  μια  θεωρητική  προσέγγιση  που  θα  αφορά  στα ΑΠΣ  και  ΔΕΠΠΣ, 

στα σχολικά εγχειρίδια και στα κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια θα γίνει μια δια‐

σύνδεση  της  θεωρίας  με  την  πράξη  μέσω  της  αξιολογικής  αποτίμησης  των  βιβλίων 

που έχουν επιλεγεί,  και  τέλος θα παρατεθούν συμπεράσματα από την όλη προσπά‐

θεια. 

 

 

Εσωτερική Εκπαιδευτική πολιτική σχολικής μονάδας. Το εγχείρημα της αποκέντρω‐

σης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Πρασσάς Βασίλης, 1ο Γυμνάσιο Ζακύνθου, φιλόλογος 

Μπέλσης  Κωνσταντίνος,  Ζάννειο  Πειραματικό  Γενικό  Λύκειο  Πειραιά,  δρ.  ιστορίας, 

φιλόλογος 

 

Περίληψη 

Το  εκπαιδευτικό  σύστημα πρέπει  να προάγει  τον  ποιοτικό μετασχηματισμό ατόμων 

και κοινωνιών ή απλά να αναπαράγει και να ανατροφοδοτεί τις κρατούσες αντιλήψεις 

και δομές; Και αν η απάντηση μας  ταυτίζεται με  το πρώτο σκέλος  του ερωτήματος, 

τότε  ποιος  ο  ρόλος  της  σχολικής  μονάδας  στη  χάραξη  και  υλοποίηση  μίας  αποκε‐

ντρωμένης και πιο ευέλικτης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής; Είναι σαφές ότι η 

εθνική εκπαιδευτική πολιτική ασκείται σε ένα πλαίσιο κεντρικής οργάνωσης και διοί‐

κησης της εκπαίδευσης με βάση το οποίο οριοθετούνται οι κατευθυντήριες αρχές και 

το  γενικό πλαίσιο στήριξης.  Το  κράτος  και η  εκπαιδευτική πολιτική  του επηρεάζουν 

όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος, αναλυτικά προγράμματα, μέσα 

διδασκαλίας, εκπαίδευση, αξιολόγηση κλπ. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης εσωτερικής 

εκπαιδευτικής  πολιτικής  σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας  είναι  η  ουσιαστική  αποκέ‐

ντρωση, η εκχώρηση ευθυνών στην εκπαιδευτική μονάδα, η αποκέντρωση του περιε‐

χομένου της εκπαίδευσης και το άνοιγμα της εκπαιδευτικής μονάδας στην ευρύτερη 

κοινότητα. Συνεπώς, βασικός στόχος των όποιων αλλαγών και εκπαιδευτικών μεταρ‐

ρυθμίσεων πρέπει να είναι η σχολική μονάδα στο σύνολό της και όχι οι μαθητές, οι 

δάσκαλοι ή τα προγράμματα. Τούτο όμως προϋποθέτει την ανάπτυξη πνεύματος και 

θεσμικού  πλαισίου  δημοκρατικών  συλλογικών  αποφάσεων  προγραμματισμού  και 

απολογισμού, που να ορίζεται «από τα κάτω» και «από τα μέσα». Στη σύγχρονη ελλη‐

νική πραγματικότητα, ωστόσο, η εκπαιδευτική μονάδα περιορίζεται σε ρόλο εκτελε‐
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στή‐εφαρµοστή θεμάτων λειτουργικού προγραμματισμού. O  ίδιος όμως ο  κεντρικός 

σχεδιασμός και η άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με δεδομένες τις αντιφάσεις 

της, δημιουργεί αρκετά περιθώρια σχετικής αυτονομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες. 

Τούτο  μπορεί  να  επιτευχθεί  όταν  αυτές  την  προσαρμόζουν  προς  τις  εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές,  και  γεωγραφικές  τους  ιδιαιτερότητες  με  προγραμματισμό,  ρεαλισμό,  ό‐

ραμα, ευλεξία και πνεύμα συλλογικότητας. 

 

 

Η εκπαιδευτική μέθοδος των Ιησουιτών. Διδακτικές πρακτικές τότε και σήμερα 

 

Πρίντεζη‐Καμπέλη  Ελπίδα,  Δρ.,  Σχολική  Σύμβουλος  46ης  και  48ης  (ΣΥΡΟΥ–ΤΗΝΟΥ‐

ΜΥΚΟΝΟΥ) Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, Ν. Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελεί τμήμα της Διδακτορικής μου διατριβής, στο Παιδαγωγικό τμήμα 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Θέμα: «Η ιστορία της εκπαίδευσης στη Σύρο, κατά 

το 17ο‐19ο αιώνα». Πρόκειται για  Ιστορική  ‐ Παιδαγωγική, πρωτότυπη έρευνα, η ο‐

ποία μέσα από κώδικες, χειρόγραφα και σπάνια βιβλιογραφία, προσπάθησε να δώσει 

απαντήσεις  σε  ερευνητικά  ερωτήματα  και  προβληματισμούς  στο  ζήτημα  της  Εκπαί‐

δευσης στη Σύρο, κατά τον 17ο‐19ο αιώνα. Συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο «La Ratio 

Studiorum», γίνεται επισταμένη μελέτη, μεταξύ άλλων και του παιδαγωγικού συστή‐

ματος των Ιησουιτών, οι οποίοι ίδρυσαν Σχολείο στη Σύρο, το 1744 και περιγράφεται 

λεπτομερώς, για πρώτη φορά στην Ελληνική βιβλιογραφία, η Εκπαιδευτική τους μέ‐

θοδος.  

Προβληματική:  Κατά  την  διάρκεια  της  έρευνας,  μας  προβλημάτισε  ο  ιδιαίτερος 

χαρακτήρας των σχολείων των Μοναχικών Ταγμάτων, διαμορφωμένος πάνω σε «Μο‐

ναχικούς Κανόνες» και η μέθοδος εκπαίδευσης την οποία ακολουθούσαν οι Μοναχοί. 

Θεωρήσαμε  σκόπιμο  να  μελετήσουμε,  τον  Εκπαιδευτικό  Κανονισμό  ή Οδηγό  σπου‐

δών των  Ιησουιτών, ευρύτερα γνωστού με το όνομα, «Ratio Studiorum», καθώς επί‐

σης και  των «Θεατρικών Παραστάσεων»  των  Ιησουιτών, οι οποίες αποτελούσαν μέ‐

ρος της Εκπαιδευτικής τους μεθόδου. Στην παρούσα λοιπόν εισήγηση θα προσπαθή‐

σουμε να αναλύσουμε και να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις σε δύο ερωτήμα‐

τα: 1. Ποια είναι η «Ratio Studiorum» 2. Ποιος ο ρόλος του Θεάτρου των  Ιησουιτών 

στο Εκπαιδευτικό  τους  Σύστημα. Οι Πρωτογενείς Αρχειακές πηγές που  ερευνήσαμε, 

είναι από το Αρχείο και την Βιβλιοθήκη της Μονής Ιησουιτών της Σύρου. Μεθοδολο‐

γικά, η συλλογή, η μελέτη, η ανάλυση και η ερμηνεία των πηγών, ακολουθούν τις αρ‐

χές της Ιστορικής‐Παιδαγωγικής έρευνας. 
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Καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με αφορμή τη διδακτική προσέγγιση 

της Τοπικής  Ιστορίας, στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων Γ΄  τάξης  Γυμνασίου  ‐ 

Ενδεικτική  μελέτη  περίπτωσης  από  το  αντίστοιχο  Διασχολικό  Δίκτυο  Συνεργασίας 

αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου 

 

Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Π.Δ.Ε. Κρήτης 

 

Περίληψη 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών για την Εκπαί‐

δευση Ενηλίκων, με αφορμή την εφαρμογή συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης για την 

«Τοπική Ιστορία», στο Δίκτυο Συνεργασίας Σχολείων αρμοδιότητας της συγγραφέως. 

Υλικό‐Μέθοδος:  Αφού  διερευνήθηκαν  οι  επιμορφωτικές  και  αναπτυξιακές  ανά‐

γκες των συναδέλφων, ξεκίνησε η διαδικασία επιμόρφωσής τους, με την αξιοποίηση 

ενεργητικών, συμμετοχικών και συνεργατικών μεθόδων και τεχνικών. 

Αποτελέσματα‐Συμπεράσματα: Με τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, τη σωστή 

προετοιμασία και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σε ομάδες εργασίας ομοτίμων, δι‐

ευκολύνεται  και  υποστηρίζεται  αποτελεσματικότερα  η  πρόσληψη  της  νέας  γνώσης 

και κατ’ επέκταση η εφαρμογή της στο σχολείο. 

 

 

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σε μία σχολική μονάδα 

 

Ρέντζη Αργυρώ, Προϊσταμένη 1ου Ειδικού Ν/Γ Αγίου Δημητρίου Αττικής, Νηπιαγωγός 

Μed 

Kωτσίδης Κωνσταντίνος, Δάσκαλος Μed, Yποψήφιος Διδάκτορας 

 

Περίληψη 

Η  εκπαίδευση  περνά  μια  περίοδο  πρωτοφανών  δημογραφικών,  κοινωνικοοικονομι‐

κών αλλαγών, οδηγώντας σε αδυναμίες τις σχολικές μονάδες να θέτουν σαφείς στό‐

χους και προτεραιότητες, όταν χρειάζεται. Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για ανάπτυξη 

στρατηγικών σχεδίων δράσης από την ηγεσία του σχολείου είναι, πλέον, επιτακτική. Η 

εργασία πραγματεύεται το θέμα αυτό, παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του στρατηγικού σχεδιασμού μέσω θεωρητικής προσέγγισης. Επιπρόσθετα, μέσα από 

μια  μελέτη  περίπτωσης  ενός  δημοτικού  σχολείου  στην  περιφέρεια  της  Αττικής,  πα‐

ρουσιάζεται η  χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού από  το νέο διευθυντή  της μονάδας, 

προκειμένου να περιοριστεί η υψηλή μαθητική παραβατικότητα και η διαρροή. Γίνε‐

ται, έτσι, κατανοητή στον αναγνώστη η ροή του στρατηγικού σχεδιασμού και η ανά‐

γκη για οργανωτική ικανότητα και πολιτική από τη σχολική ηγεσία. 
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Η γλωσσική διδασκαλία στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης 

 

Ρήγας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

 

Περίληψη 

Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας μας είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στη  διδασκαλία  του  γλωσσικού  μαθήματος  στο  δημοτικό  σχολείο.  Ερευνούμε  τις 

μορφές και τον τρόπο διδασκαλίας του, αλλά και άλλα στοιχεία που προκύπτουν και 

όπως αυτά  εκφράζονται από  τα αποτελέσματα  της  έρευνάς μας.  Για  την διεξαγωγή 

της αξιοποιήσαμε τη μέθοδο της τριγωνοποίησης με μία ποσοτική ανάλυση ερωτημα‐

τολογίου και δύο ποιοτικές που περιλάμβαναν ομαδική συνέντευξη και παρακολού‐

θηση διδασκαλίας. Από τα αποτελέσματα είδαμε οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας 

διαβλέπουν σαφή επιρροή της στη διδακτική και μαθησιακή πράξη στην προσπάθεια 

κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας από τους Έλληνες μαθητές. Αυτό έχει δύο πτυχές. 

Η μία μπορεί να είναι η αρνητική και η δεύτερη η θετική. Η απάντηση σ’ αυτό έχει 

πολλά υποκειμενικά στοιχεία και επαφίεται στην οπτική γωνιά κριτή και κρινόμενου. 

 

 

Μοντέλο  περιγραφικής  αξιολόγησης  του  μαθητή  και  εφαρμογή  του  στην  Α΄  τάξη 

Δημοτικού Σχολείου 

 

Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας 

Φωτοπούλου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 33ο Δ. Σχ. Πατρών 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή στη σχολική τάξη ενός μοντέλου πε‐

ριγραφικής  αξιολόγησης  μαθητή,  που  προέκυψε  μέσα  από  τη  συνεργασία  της 

εκπ/κού της Α΄ τάξης με την αρμόδια Σχολική Σύμβουλο και εφαρμόστηκε κατά το σχ. 

έτος 2014‐2015 σε σχολείο της 3ης Περιφέρειας Πατρών. Στόχοι ήταν, αφενός η υλο‐

ποίηση των προβλεπόμενων διατάξεων για την θεσμοθετημένη με το Π.Δ.8/1995 πε‐

ριγραφική αξιολόγηση για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου και αφετέρου η 

όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των γονέων για τη σχολική επίδοση των παι‐

διών  τους στο πλαίσιο  της συνεργασίας  εκπαιδευτικού  και  οικογένειας στη σχολική 

μονάδα. Μέσα από την εργασία αυτή αναδεικνύεται η χρησιμότητα της περιγραφικής 

αξιολόγησης του μαθητή, η καταλυτική συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στην προώ‐

θηση  καινοτομιών  στη  σχολική  μονάδα  και  η  αξιοποίηση  των  εκπαιδευτικών  στην 

εφαρμογή σημαντικών καινοτομιών στην τάξη, που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
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Η εκπαίδευση σύμφωνα με τον Μπερξόν 

 

Ρούμκου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ν. Άρτας 

 

Περίληψη 

Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να δείξει τη σημασία και τη συνέχεια του προβλη‐

ματισμού του Μπερξόν πάνω σε ένα πρόβλημα, το οποίο, εκ πρώτης όψεως, μπορεί 

να  θεωρηθεί  δευτερεύον,  και  μάλιστα  απόν  από  το  έργο  του:  την  εκπαίδευση.  Θα 

αναφερθούμε έτσι διαδοχικά σε τρεις ομιλίες του νεαρού δασκάλου, και σε ένα ελά‐

χιστα γνωστό απόσπασμα του τελευταίου βιβλίου του φιλοσόφου, όπου διαγράφεται 

ένα θέμα σημαντικό: η σημασία της εκπαίδευσης για την επανένωση των πνευματι‐

κών  και  πρακτικών,  πολύ  συχνά αντιτιθέμενων,  δυνάμεων  του  ανθρώπου,  εναντίον 

μιας  υπερβολικά  «ρεαλιστικής»  νεωτερικότητας  και  μιας  πολύ  πνευματικής  εκπαί‐

δευσης. Αλλά αυτή η σύζευξη έχει καταρχάς ως εμπόδιο την εξειδίκευση, ως μέσο τις 

κλασσικές σπουδές, ως βάση την «κοινή λογική». Στη συνέχεια, θα έχει εμπόδιο την 

κλειστή ηθική, μέσο τον μυστικισμό, βάση όλη τη φιλοσοφία του Μπερξόν, κυρίως για 

τη ζωή. Τον φιλόσοφο των Deux Sources απασχολεί μια εκπαίδευση που επανασυν‐

δέει το άτομο και την ανθρωπότητα με τον ίδιο της τον εαυτό, πέρα από τις θεωρητι‐

κές και πρακτικές διαιρέσεις που την απειλούν και την ακρωτηριάζουν. 

 

 

Οι απόψεις  των γονέων για  την άτυπη επικοινωνία και  τη συνεργασία  τους με  το 

σχολείο 

 

Ρούση Μαρία, Δασκάλα  

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου είναι απαραίτητη, έχει 

πολλαπλά οφέλη για το παιδί, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ενώ το βαθμό και 

την ποιότητά  τους  καθορίζουν παράγοντες που σχετίζονται με  τους γονείς,  τους  εκ‐

παιδευτικούς και το παιδί. Από την ανάλυση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι γονείς παίρνουν οι ίδιοι πιο συχνά πρω‐

τοβουλία επικοινωνίας με το σχολείο σε σχέση με αυτό. Η θεματολογία των συναντή‐

σεων περιορίζεται σε θέματα που αφορούν στο παιδί. Ο ελεύθερος χρόνος του γονέα, 

η θεματολογία των συναντήσεων και ο ρόλος του δασκάλου είναι οι κύριοι παράγο‐

ντες που επηρεάζουν το βαθμό και την ποιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασί‐

ας των γονέων με το σχολείο και το δάσκαλο. 
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Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων Ανηλίκων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Σαουλίδου Χαρά, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc. Διοικητικής Επιστήμης και Πλη‐

ροφοριακών Συστημάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

Κουρκουρίδης  Δημήτρης,  Μηχανικός  Χωροταξίας  Πολεοδομίας  και  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, MSc. Γεωγραφικής Ανάλυσης και Χαρτογραφικής Παραγωγής 

 

Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εστιάζει στην προστασία των προσωπικών δε‐

δομένων των ανηλίκων και ειδικότερα των ανήλικων μαθητών στο χώρο της πρωτοβάθ‐

μιας εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η προστασία των προσω‐

πικών  δεδομένων  των  μαθητών  στον  χώρο  της  ελληνικής  εκπαίδευσης.  Για  το  σκοπό 

αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου με σκοπό 

να διερευνηθούν οι διαδικασίες και οι συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομέ‐

νων των μαθητών στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Λέξεις  Κλειδιά:  προστασία  προσωπικών  δεδομένων,  ανήλικοι,  πρωτοβάθμια  εκπαί‐

δευση 

 

 

Το σχολικό κλίμα και η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στη διαμόρφωσή του 

 

Σαραντοπούλου Στυλιανή, Σχολική σύμβουλος 27ης Περ. Π. Α. 

 

Περίληψη 

Το θετικό σχολικό κλίμα αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό συστατικό των επιτυχημέ‐

νων και αποτελεσματικών σχολείων. Είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αλληλεπιδρά‐

σεων μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων τους και 

δέχεται  επιρροές  τόσο από εκπαιδευτικές όσο και από κοινωνικές αξίες  (Koth et al, 

2008).  Η  έννοια  του  σχολικού  κλίματος  περιλαμβάνει  αόρατα,  συμβολικά  στοιχεία 

όπως είναι οι αξίες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες αλλά και ορατά στοιχεία όπως είναι τα 

προγράμματα, οι σκοποί του οργανισμού και η δομή του. Είναι θα λέγαμε μια σειρά 

εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο 

(Πασιαρδή,2001). Το σχολικό κλίμα θεωρείται για τη σχολική μονάδα ό,τι η προσωπι‐

κότητα για τον άνθρωπο  (Roueche & Baker, 1986). Έτσι,  ένα θετικό κλίμα στην τάξη 

αυξάνει την εσωτερική παρακίνηση του μαθητή, προωθεί τη σχολική μάθηση και την 

αυτοεκτίμησή  του  και  παρέχει  τη  δυνατότητα  συνεργασίας  στο  εκπαιδευτικό  περι‐

βάλλον επηρεάζοντας τη γενικότερη απόδοση του μαθητή (Freiberg, 2005). 
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Στην εργασία αυτή θα διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό 

κλίμα και πώς ο Σχολικός Σύμβουλος από το θεσμικό του ρόλο μπορεί να συμβάλλει 

στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. Πρόκειται για μια ανάμειξη περιβαλλο‐

ντικών  συνθηκών,  όπως  ο  τύπος  και  το  μέγεθος  του  σχολείου,  τα  προγράμματα,  οι 

σκοποί και η δομή  του αλλά και αξιών,  ενδιαφερόντων, προσδοκιών και ορισμένων 

ατομικών  χαρακτηριστικών  όλων  όσοι  εμπλέκονται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 

κάθε σχολικής μονάδας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο επικοινωνιακό κλίμα, με ανα‐

φορά στα εμπόδια της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής), στις κυριότερες αιτίες 

συγκρούσεων, στη μη λεκτική επικοινωνία και στο ρόλο της για την βελτίωση της επι‐

κοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.  

Είναι σημαντικό ο Σχολικός Σύμβουλος μέσα από δεξιότητες καλής επικοινωνίας 

να  συμβάλλει  στη  δημιουργία  θετικού  σχολικού  κλίματος  καθώς  αναγνωρίζεται  ότι 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο των επιτυχημένων και αποτελεσματικών σχολείων. 

 

 

«Το μυστικό βιβλίο του θηλυκού μας Γίγαντα» 

 

Σάρρας Σπυρίδων, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Μία από τις καινοτομίες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι ότι στις βασικές 

δεξιότητες του λογοτεχνικού γραμματισμού έχει συμπεριληφθεί και η «ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφι‐

κές πρακτικές (δημιουργική γραφή)», οι οποίες βοηθούν τους μαθητές «να συνειδη‐

τοποιήσουν, με άμεσο τρόπο, και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της 

λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο 

τα άτομα  (οι δημιουργοί)  δεν  ‘‘περιγράφουν’’  απλώς  το περιβάλλον  τους,  αλλά πα‐

ρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα‐δημιουργούν». 

Τα μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία της Αμυγδαλιάς και του Διακοπίου και το 6/θέ‐

σιο Δημοτικό Σχολείο Λιδορικίου είναι τα σχολεία που δεν έχουν κλείσει ακόμη στην 

ορεινή  Φωκίδα.  Βρίσκονται  στη  σκιά  της  Γκιώνας  (2510μ.)  και  των  Βαρδουσίων 

(2495μ.) και μία ανάσα από τον Παρνασσό  (2457μ.). Αφουγκράζονται το κελάρυσμα 

του Μόρνου και χαίρονται τη γαλήνη του. Φυσικό περιβάλλον πανέμορφο, υγιές και 

αναγεννησιακό μέσα στο χρόνο για τους ανθρώπους και όλα τα έμβια και άβια όντα.  

Οι  μαθητές  των  σχολείων  με  τη  φροντίδα,  αγάπη,  γνώση  και  καθοδήγηση  των 

δασκάλων και με βάση τις ωραίες εικόνες που καθημερινά γίνονται κοινωνοί, μεγα‐

λώνουν και δυναμώνουν, σκέφτονται και δημιουργούν αβίαστα και απόλυτα φυσιο‐

λογικά. 
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Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μια ιδέα παρότρυνση από τον Σχολικό Σύμβουλο για 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, είχε ως απο‐

τέλεσμα τη συγγραφή ενός παραμυθιού: 

«Το μυστικό βιβλίο του θηλυκού μας Γίγαντα». 

Η εμπειρία ανεπανάληπτη! Στην αρχή ο προβληματισμός αν μπορεί να γίνει. Τα 

σχολεία μακριά το ένα από το άλλο. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι πρώτη 

φορά με την ιδέα της συνεργασίας με όμορα σχολεία.  

Το αρχικό κείμενο –μια ανεκτίμητη σκυτάλη– τρέχει από το ένα σχολείο στο άλλο 

και πάλι από την αρχή… Η δημιουργική γραφή παίρνει σάρκα και οστά με τους μαθη‐

τές συγγραφείς και τη σχέση τους με το λόγο και την εικόνα. Συνδυάζουν την ατομική 

εμπειρία  της σχολικής αυλής με  τις  γνώσεις φυσικής  ιστορίας  και περιβάλλοντος σ’ 

ένα φαντασιακό επίπεδο... 

 

 

Η Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση και Εποπτεία των εκπαιδευτικών στο 

σύγχρονο σχολείο 

 

Σδρόλιας  Κωνσταντίνος,  Σχολικός  Σύμβουλος  Π.Ε.  3ης  εκπαιδευτικής  περιφέρειας 

Μαγνησίας 

 

Περίληψη 

Οι διαρκείς μεταβολές  της  εκπαιδευτικής πραγματικότητας διεθνώς, που εκπορεύο‐

νται κυρίως από τις ραγδαίες κοινωνικο‐οικονομικές μεταβολές αλλά και τις εξελίξεις 

σε  επιστημονικό  και  ερευνητικό  επίπεδο,  επιβάλλουν,  κατά  κάποιο  τρόπο,  συνεχή 

αναδιοργάνωση και προσαρμογή των δομών παιδαγωγικής και επιστημονικής καθο‐

δήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών που βασίζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

του πολυσύνθετου επαγγελματικού τους έργου.  

Η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία στην εκπαίδευση α‐

ποτυπώνεται ως μέλημα της Πολιτείας, από την ανασύσταση της ελληνικής εκπαίδευ‐

σης,  που υλοποιούνταν από θεσμικά όργανα παράλληλα με άλλα καθήκοντα που η 

Πολιτεία ανέθετε στα όργανα αυτά. Ταυτόχρονα προκρίνονταν από τους εκπαιδευτι‐

κούς ως σημαντικό, διαρκές ζητούμενο υποβοήθησης του εκπαιδευτικού τους έργου 

που αποτυπώνονταν στα αιτήματά τους για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαί‐

δευση. Αρχικά το έργο αυτό ήταν ευθύνη των Επιθεωρητών της δημόσιας εκπαίδευ‐

σης, παράλληλα με το διοικητικό και ελεγκτικό τους έργο και από το 1982, όταν δια‐

χωρίστηκαν τα όργανα άσκησης διοικητικών αρμοδιοτήτων από εκείνα που είχαν α‐

ποκλειστικά παιδαγωγικές αρμοδιότητες, ήταν βασική ευθύνη των Σχολικών Συμβού‐

λων.  
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Στην  εργασία  μας  αυτή,  αναφερόμαστε,  στην  εφαρμογή  της  Παιδαγωγικής  και 

Επιστημονικής  Καθοδήγησης  και  Εποπτείας  στην  ελληνική  εκπαίδευση  περιγράφο‐

ντας  ουσιαστικά  την  άσκηση  του  έργου  αυτού  από  τους/τις  Σχολικούς  Συμβούλους 

και συγκρίνουμε το θεσμό αυτό με σχετικούς θεσμούς της εκπαίδευσης διεθνώς. Για 

το  λόγο αυτό,  παρουσιάζουμε  δεδομένα  της  διεθνούς  κατάστασης,  που σχετίζονται 

με το θέμα μας, βασισμένα στη βιβλιογραφική μας μελέτη και συζητούμε ομοιότητες 

και  διαφορές ανάμεσα στην  ελληνική  και  διεθνή πραγματικότητα,  καταλήγοντας σε 

σχετικές διαπιστώσεις. 

 

 

Το λαϊκό παραμύθι ως παιδαγωγικό εργαλείο για την πρόληψη του εκφοβισμού και 

της βίας στην προσχολική ηλικία. Το παράδειγμα της Σταχτιαρούς 

 

Σέργη Γιάννα, Σχολική Σύμβουλος Π.Α.‐ Δρ Επιστημών της Αγωγής 

 

Περίληψη 

Στην  παρούσα  εισήγηση  αναφερόμαστε  στην  κορυφαία  αντίθεση  του  λαϊκού,  μαγι‐

κού,  παραμυθιού  ανάμεσα  στο  καλό  και  το  κακό  και  στις  απορρέουσες  από  αυτήν 

αντιθέσεις ανάμεσα στη βίαιη και τη μη βίαιη συμπεριφορά, στη δυνατή και την αδύ‐

ναμη προσωπικότητα, όπως αυτή εμφανίζεται στη δράση του βασικού ήρωα και του 

αντιήρωα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε με το παράδειγμα,  της Σταχτιαρούς, παραλ‐

λαγή  από  την  Κεφαλονιά  του  παραμυθιού  της  Σταχτοπούτας,  βασικά  στοιχεία  για 

παιδαγωγική  αξιοποίηση  της  αντίθεσης  αυτής  στην  πρόληψη  του  φαινομένου  της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

 

Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  Ξένων  Γλωσσών  (ΔΕΠΠΣ), 

Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  Αγγλικής  Γλώσσας  (ΑΠΣ)  και  σχολικά  εγχειρίδια: 

Τα σχολικά βιβλία των Αγγλικών Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (επίπεδο Αρχαρίων) 

 

Σιγανού Άννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ν. Ευβοίας 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία Θα παρουσιαστεί εν συντομία το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την διδα‐

σκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και θα εξεταστούν τα σχολικά βιβλία για 

την διδασκαλία των «Αρχαρίων» στις Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου. Τα ερωτήματα 

που θα διερευνηθούν είναι: α) Είναι συμβατά τα σχολικά εγχειρίδια με το ΑΠΣ; β) Πως 

αξιολογείται το περιεχόμενο τους όσον αφορά την γνώση και πληροφόρηση, τη δια‐
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θεματική προσέγγιση της γνώσης, την ιδεολογία και την αυθεντικότητα; γ) Είναι παι‐

δαγωγικά κατάλληλα; Στο τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα. 

 

 

Βοηθώντας τα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να επιτύχουν μια ομαλή με‐

τάβαση στο δημοτικό σχολείο 

 

Σιμιτζή‐Δέλλα Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται μια από 

τις  κρισιμότερες περιόδους  της παιδικής ηλικίας. Η  έναρξη  του δημοτικού σχολείου 

αποτελεί μετάβαση ζωής για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Τα παιδιά και οι οικο‐

γένειες  προσαρμόζονται  σε  νέους  ρόλους  και  προσδοκίες  και  βιώνουν  καινούριες 

σχέσεις  και  αλληλεπιδράσεις.  Για  να  είναι  ομαλή  η  μετάβαση  των  παιδιών  από  το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, είναι σημαντικό να υπάρχει «συνέχεια» και εξέλι‐

ξη στις εμπειρίες μάθησης που βιώνουν. 

Μέσα στα πλαίσια ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και το δικαίωμα τους στην 

μάθηση, θα παρουσιάσουμε στην παρούσα εισήγηση ένα πρόγραμμα μετάβασης για 

μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Ένα  σωστά  δομημένο  πρόγραμμα μετά‐

βασης, συμβάλει θετικά στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 

Περιλαμβάνει όλα τα παιδιά,  λαμβάνει υπόψη και υποστηρίζει  τις προσωπικές  τους 

ανάγκες και ικανότητες, ανησυχίες και ιδιαιτερότητες.  

Η προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της σχολι‐

κής  περιόδου,  μπορεί  να  έχει  μακροπρόθεσμα  αποτελέσματα  στην  περαιτέρω ακα‐

δημαϊκή  εξέλιξη  του  παιδιού,  την  κοινωνικοποίησή  του  αλλά  και  στη  διαμόρφωση 

βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle 

& Alexander, 1998). 

 

 

Η Έννοια της Ουσίας στο Ισχύον και στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου 

 

Σινιγάλιας Παύλος Ιωάννης, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών στην Αχαΐα 

 

Περίληψη 

Οι  εναλλακτικές  ιδέες  των μαθητών στη  χημεία οφείλονται σε  ριζικές παρανοήσεις. 

Από διδακτική άποψη θα πρέπει να αναζητήσουμε τις υποκείμενες έννοιες τις οποίες 

οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν και κατά συνέπεια αναπτύσσουν εναλλα‐
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κτικές  ιδέες. Μια τέτοια έννοια είναι η ουσία.  Στην εισήγηση αυτή εξηγείται γιατί η 

ουσία είναι μια βασική υποκείμενη έννοια και γιατί η ελλιπής κατανόησή της οδηγεί 

στην οικοδόμηση εναλλακτικών  ιδεών.  Γίνονται προτάσεις για μια συνεπή εισαγωγή 

της έννοιας  'ουσία' στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με βάση τις προ‐

τάσεις αυτές παρουσιάζονται και συγκρίνονται το ισχύον και το επερχόμενο Αναλυτι‐

κό Πρόγραμμα Σπουδών της χημείας της Β΄ Γυμνασίου. 

 

 

Όταν η ολιστική Εκπαίδευση αγκαλιάζει το σχολείο… 

 

Σμυρνή Σοφία, Εκπαιδευτικός: 2o Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, Χημικός & Σύμβουλος Ε. Π., 

MAdEd & MEd  

Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός: 2ο Γυμνάσιο Κιάτου, Φιλόλογος, Med 

 

Περίληψη 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και συνεχείς μεταβολές σε όλα τα επίπεδα. 

H  αβεβαιότητα κυριαρχεί,  ενώ η  γνώση διαρκώς ρέει  και ανανεώνεται. Μεγάλος α‐

ριθμός ατόμων μετακινείται, αλλάζοντας διαρκώς τόπο κατοικίας και εργασίας. Η οι‐

κολογική  κρίση,  οι  κίνδυνοι που ελλοχεύουν από  την  κατανάλωση της πυρηνικής  ε‐

νέργειας, και η σταδιακή ελάττωση των γήινων πόρων από την ανάπτυξη μιας υπερ‐

βολικά  καταναλωτικής  κοινωνίας σε αρκετά σημεία  του πλανήτη συμπληρώνουν  το 

παζλ του σημερινού κόσμου. Η Εκπαίδευση φαίνεται να αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο 

σε  αυτή  την  εξέλιξη  εκπαιδεύοντας  τους  ανθρώπους  να  μπορούν  να  διαχειρίζονται 

σωστά αυτές τις καταστάσεις και τις αλλαγές και να βρίσκουν τη θέση τους στην τοπι‐

κή και στην παγκόσμια κοινότητα. Η εκπαίδευση είναι η «δύναμη για το μέλλον», διό‐

τι είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της αλλαγής (Mayor, 1999). Αλλά μια εκπαί‐

δευση  που  θα  μαθαίνει  στον  άνθρωπο  πώς  να  μαθαίνει  και  θα  του  προκαλεί  έναν 

εγγενή σεβασμό για τη ζωή και αγάπη για τη μάθηση (Miller, 2000). Μια εκπαίδευση 

που θα τον οδηγήσει σε μια ηθική η οποία θα αναγνωρίζει την τριαδική ποιότητα της 

ανθρώπινης κατάστασης, δηλαδή άτομο‐κοινωνία – είδος (Morin, 1999). Η εκπαίδευ‐

ση που μπορεί  να δώσει απάντηση στους παραπάνω προβληματισμούς  είναι η ολι‐

στική. Μια που βασίζεται στην παραδοχή ότι ο άνθρωπος αποκτά την ταυτότητά του 

αλλά και νόημα και σκοπό στη ζωή του όταν συνδέεται με την κοινότητα, όταν έρχεται 

σε επαφή με τον φυσικό κόσμο και αλληλεπιδρά με αυτόν και τα άλλα άτομα, όταν 

διακατέχεται  από  πνευματικές  αξίες  όπως  είναι  η  συμπόνια  και  η  ειρήνη  (Miller, 

2000).  Στην παρούσα εισήγηση σκιαγραφείται μια απόπειρα υλοποίησης της ολιστι‐

κής  εκπαίδευσης  σε σχολείο  της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο πλαίσιο  του θε‐

σμικού περιβάλλοντος που διέπει το ελληνικό σχολείο. Περιγράφονται οι δραστηριό‐



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Σ. 

  155 

τητες και οι άξονες που στήριξαν το εγχείρημα και καταλήγουμε σε κάποια συμπερά‐

σματα σχετικά με τη δυνατότητα πραγμάτωσής του. 

 

 

Σχέδιο δραστηριοτήτων σε τμήμα ένταξης Δημοτικού με τη χρήση ΤΠΕ 

 

Σπαθής  Απόστολος  του  Λεωνίδα,  Σχολικός  Σύμβουλος  5ης  Περιφέρειας  Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Τρικάλων 

 

Περίληψη 

Η εργασία περιγράφει ένα συστηματικό και οργανωμένο σχέδιο για πραγματοποίηση 

τριών δραστηριοτήτων στο διδακτικό αντικείμενο  των μαθηματικών  για μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε τμήμα ένταξης Δημοτικού Σχολείου με 

τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ). Αναλυτικότερα καθορί‐

ζονται οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, το εποπτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται,  οι  επιδιωκόμενοι  σκοποί  και  στόχοι,  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  που 

βασίζονται, η οργάνωση της τάξης, ο τρόπος αναπαράστασης της γνώσης (αξιολόγη‐

ση) και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διδακτικής πράξης. 

Επιπροσθέτως,  επισημαίνεται η κατάλληλη επιλογή των εργαλείων ΤΠΕ και αναδει‐

κνύεται ο σημαντικός ρόλος της χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

 

Η έννοια και οι παράμετροι του παραπρογράμματος και η ορθή ενσωμάτωσή του 

στο ελληνικό σχολείο 

 

Σπανάκη Ε. Ειρήνη, Δρ., Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής, Δρ. Ειδικής Αγωγής, α‐

ποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει κατανοητός ο ρόλος του παραπρογράμ‐

ματος στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τον τρόπο που θα το ενσωματώσουν ορθά στο καθημερινό αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του σχολείου μεταφέρονται γνώσεις 

και δεδομένα στους μαθητές, που δεν περιλαμβάνονται στους στόχους του αναλυτι‐

κού προγράμματος, ενώ σχετίζονται με τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις,  τις αξίες,  τις 

στάσεις  και  τις  συμπεριφορές  μαθητών  και  εκπαιδευτικών. Όλα  τα παραπάνω,  που 
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δεν εμπεριέχονται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελούν το παραπρόγραμ‐

μα, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (Κουτσελίνη, 2009; Ryan & Cooper, 2010). 

Κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  ημέρας,  ο  εκπαιδευτικός  βρίσκεται  ανάμεσα  σε 

πολλές αλληλεπιδράσεις με  τους μαθητές  του,  ενώ δεν  έχει  χρόνο  να  τις  μελετήσει 

συνειδητά (Ο’Βrien 1988). Ακόμα, υπάρχουν έρευνες που αποκαλύπτουν ότι οι εκπαι‐

δευτικοί  δε  συνειδητοποιούν  την  προσφορά  αυτών  των  αλληλεπιδράσεων,  καθώς 

αυτές δε βρίσκονται μέσα στους εξειδικευμένους στόχους του αναλυτικού προγράμ‐

ματος.  Όμως,  οι  ερευνητές  υποστηρίζουν  ότι  η  καλύτερη  κατανόηση  του  παραπρο‐

γράμματος μπορεί να προσφέρει μια ουσιαστικότερη βοήθεια στις προσπάθειες για 

βελτίωση του σχολείου (Wren, 1999; Γκότοβος κ.α., 2000). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

είναι  ικανός  να  ενσωματώσει  το  παραπρόγραμμα μέσα  στη  μαθησιακή  διαδικασία, 

γιατί έτσι θα προσελκύσει περισσότερο τα ενδιαφέροντα των μαθητών και πιθανόν να 

τους προσδώσει κίνητρα για μάθηση. Στην Ελλάδα, όμως, φαίνεται να απουσιάζει η 

ενημέρωση  του  εκπαιδευτικού  για  τεχνικές  προσέγγισης  του  παραπρογράμματος, 

προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία της μάθησης και η διδασκαλία (Wren, 1999). 

Αντιληπτή γίνεται η ανάγκη στοχευμένης επιμόρφωσης από τους σχολικούς συμβού‐

λους  της  κάθε  βαθμίδας  εκπαίδευσης,  προκειμένου  να  ενσωματωθεί  κατάλληλα  το 

παραπρόγραμμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, πεποιθήσεις, στάσεις και αξίες του εκ‐

παιδευτικού, διδακτικό στυλ. 

 

 

Διαχείριση  του  ιστορικού  τραύματος  του Ναζισμού‐Φασισμού ως Μέσο Αυτογνω‐

σίας για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ενεργό Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη 

και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Σπηλιωτοπούλου  Κωνσταντίνα,  Φιλόλογος  ‐  Κοινωνική  Ανθρωπολόγος  Ευρωπαϊκές 

και Διεθνείς Σχέσεις, Διεύθυνση Δ/μιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

 

Περίληψη   

Η  Εκπαίδευση  στην  Ενεργό Δημοκρατική  Ιδιότητα  του Πολίτη  και  τα  Ανθρώπινα Δι‐

καιώματα σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτε‐

λεί βασικό εργαλείο ώστε οι μαθητές να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες και 

να αναπτύξουν τις δικές τους στάσεις και συμπεριφορές, προκειμένου να προωθούν 

και να προασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Παρόμοιοι στόχοι τέθηκαν σε μία 

ανάλογη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του Πειραιά. Πως θα εφαρμοστούν στην πράξη 

όταν η παρουσία της Χρυσής Αυγής στα σχολεία μας ακυρώνει τον δημοκρατικό πολι‐

τισμό; Για να επιτευχθεί ατομική και συλλογική Αυτογνωσία επιχειρήσαμε να προκα‐
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λέσουμε  μια  «βραδυφλεγή  διάτρηση  συνειδήσεων»  στους  παρευρισκόμενους,  με 

τεχνικές διαχείρισης του ιστορικού τραύματος του Ναζισμού ‐ Φασισμού στο ακείμε‐

νο σώμα της συλλογικής μνήμης των Ελλήνων. 

 

 

Η αντισταθμιστική  αγωγή  στην  Προσχολική  Εκπαίδευση ως  δράση  κοινωνικής  δι‐

καιοσύνης  και  αλληλεγγύης. Μελέτη  περίπτωσης  του 25ου Ολοήμερου  Νηπιαγω‐

γείου Ιλίου 

 

Σταματοπούλου Μαρία, Νηπιαγωγός 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατάθεση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από 

τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αντισταθμιστικής αγωγής, με την αξιοποίηση ενός σχε‐

δίου δράσης από το 25ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιλίου. Η διαδικασία υλοποίησης του 

συγκεκριμένου  σχεδίου  έρευνας‐δράσης  προκάλεσε  το  ενδιαφέρον  της  εκπαιδευτι‐

κού του σχολείου για τις υφιστάμενες πολιτικές στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλ‐

λά και διεθνώς, με αποτέλεσμα να διερευνήσει τη σχετική βιβλιογραφία για την ανά‐

δειξη  του  ρόλου  της  αντισταθμιστικής  αγωγής  στην  Προσχολική  Εκπαίδευση.  Στην 

εργασία αυτή διατυπώνονται οι  κυριότεροι στόχοι  και οι αναγκαιότητες  εφαρμογής 

αντισταθμιστικών δράσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στη χώρα μας. Η εργασία 

αυτή καταλήγει στην υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων βασισμένων στην απο‐

κτηθείσα εμπειρία. 

 

 

Ο ρόλος  του Διευθυντή‐ηγέτη  στη  διαμόρφωση  της  σχολικής  κουλτούρας  και  του 

σχολικού κλίματος 

 

Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος, Med στις Επιστήμες της Αγωγής, Διευθυντής 56ου 

Δημοτικού Σχολείου Πατρών 

Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Αχαΐας 

 

Περίληψη 

Η αλλαγή της κουλτούρας στη σχολική μονάδα αποτελεί εξαιρετικά επίπονη και χρο‐

νοβόρα  διαδικασία  και  αφορά  όλους  τους  παράγοντες,  που  συνδιαμορφώνουν  το 

ψυχολογικό‐κοινωνικό κλίμα του σχολείου. Για τον ηγέτη της δε, αποτελεί οπωσδήπο‐

τε σημαντική προτεραιότητα. Καθοριστικός επίσης είναι ο ρόλος του ηγέτη της σχολι‐

κής μονάδας στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, που κατοχυρώνεται μέσα 
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από  τις  ηγετικές  ικανότητες  και  δεξιότητές  του,  καθώς  και  από  τον  εφαρμοζόμενο 

τύπο ηγεσίας. Οι Διευθυντές σχολείων λοιπόν, που επιτυγχάνουν την αποτελεσματική 

επίτευξη των σκοπών του σχολείου και αναδεικνύονται σε πραγματικούς ηγέτες τους, 

κατοχυρώνουν την τροποποίηση της κουλτούρας και την επίτευξη ευνοϊκού σχολικού 

κλίματος. 

 

 

Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜτΠ) Γ΄Δημοτικού 

 

Σταυροπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70, M.Ed 

Μπαντούνας Άγγελος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed 

Μέτσκα Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού της ΜτΠ Γ΄ Δημο‐

τικού και ειδικότερα η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτή‐

των από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών της ΜτΠ Γ΄ Δημοτικού. Στόχος 

είναι να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί το είδος της γνώσης που προκύπτει από τις 

μαθησιακές δραστηριότητες, σε ποιο πλαίσιο εφαρμόζεται η νέα γνώση, με ποια μέ‐

σα πραγματοποιείται ο διδακτικός μετασχηματισμός  της γνώσης, με ποιο  τρόπο και 

με ποια μορφή οι μαθησιακές δραστηριότητες υποστηρίζουν την εμπλοκή των μαθη‐

τών με πρακτικές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση βασικών εν‐

νοιών των Φυσικών Επιστημών και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. 

 

 

Φυσικές Επιστήμες και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

Σταύρου Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.  

 

Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  αναφέρεται  στη  διαδικασία  διαφοροποίησης  της  διδασκαλίας 

στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Οι Φυσικές Επιστήμες ως γνωστικό αντικείμενο 

παρέχουν ευκαιρίες για ενδιαφέροντες τύπους διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπου 

οι μαθητές, μπορούν να φτάσουν σε σύνθετη κατανόηση θεμελιωδών εννοιών μέσω 

της έκθεσής τους σε πλήθος εμπειριών. Η εμπλοκή των μαθητών, κυρίως των μαθη‐

τών με μαθησιακές δυσκολίες, με την επιστημονική μέθοδο και των σχετικών πειρα‐

ματικών  διαδικασιών  δίνει  τη  δυνατότητα  για  μια  αποτελεσματική  διδασκαλία  και 

αποτίμηση της όλης διαδικασίας. 
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Γλωσσικό  ζήτημα και κοινωνικοπολιτισμικές περιστάσεις στην προσέγγιση της μά‐

θησης: βίοι παράλληλοι 

 

Στέφου Λουκία, Dr., Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Ανατ. Αττικής 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό, εξετάζοντας την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος 

συναρτήσει των φάσεων της δημόσιας σφαίρας, στις οποίες αυτό έχει εγγραφεί, και 

των παιδαγωγικών αντιλήψεων που απηχεί, να επιχειρήσει, στον παρόντα χρόνο, τη 

διερεύνηση αλλά και αποτύπωση των θέσεων/στάσεων που θα μπορούσαν να ακο‐

λουθήσουν τα μέλη ‒και ο Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης‒ μιας σχολι‐

κής μονάδας, προκειμένου αυτή να λειτουργεί αρμονικά και σε πλαίσιο αυτονομίας, 

με δεδομένο το ότι και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των μελών αυτών διαφοροποιού‐

νται μεταξύ τους κατά πολύ. Θα γίνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση του 

γλωσσικού ζητήματος και των κοινωνικοπολιτισμικών περιστάσεων και του ιστορικού 

πλαισίου στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής ζωής και πράξης. 

 

 

Η συμβολή της αειφορίας στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος και κουλτούρας για 

ένα ποιοτικό σχολείο 

 

Ταγκαλάκη Αικατερίνη, Γεωπόνος ‐ Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, MSc 

Κασιμάτη Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 

 

Περίληψη 

Οι  έννοιες  του σχολικού κλίματος ή  της σχολικής κουλτούρας συνδέονται άμεσα με 

μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών κάθε σχολείου που προσδίδουν σε αυτό μια 

μοναδική  ατμόσφαιρα,  μια  ξεχωριστή  αίσθηση  και  το  διαφοροποιούν  από  κάποιο 

άλλο. Η ύπαρξη ευχάριστης και δημιουργικής εργασιακής ατμόσφαιρας στο χώρο του 

σχολείου,  συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότητα  της  σχολικής  μονάδας,  καθώς  επη‐

ρεάζει τη μάθηση και τις επιδόσεις των μαθητών, την παραγωγικότητα των εκπαιδευ‐

τικών και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Η εκπαίδευση για την αειφορία εισάγει μια διαφορετική κουλτούρα στο σχολείο, 

καθώς βασίζεται σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές και ιδέες όπως 

η διεπιστημονικότητα και η ολιστική μάθηση, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημά‐

των, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων, το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνί‐

α, χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ποιοτικής εκπαίδευσης. 
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Στην παρούσα εργασία στοχεύουμε να προσεγγίσουμε τις έννοιες  του σχολικού 

κλίματος  και  της  κουλτούρας  και παράλληλα  να αναδείξουμε  το  ευνοϊκό  κλίμα που 

διαμορφώνεται σε ένα αειφόρο σχολείο, όπου οι αρχές, οι αξίες και οι πρακτικές της 

αειφορίας,  διαπερνούν  το  παιδαγωγικό,  κοινωνικό/οργανωσιακό  και  περιβαλλοντι‐

κό/τεχνικό/οικονομικό  επίπεδο  λειτουργίας  του,  ως  στοιχείο  ποιότητας  κάθε  εκπαι‐

δευτικής διαδικασίας. Προτείνουμε επίσης συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες μπορούν 

να συμβάλλουν στη διαδικασία μετασχηματισμού της σχολικής κουλτούρας, προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ποιοτικού σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: σχολικό κλίμα, σχολική κουλτούρα, εκπαίδευση για την αειφορία, αει‐

φόρο σχολείο, ποιοτικό σχολείο 

 

 

Θεολογικές  και  πολιτικές  προϋποθέσεις  του  καθοδηγητικού  έργου  των  σχολικών 

συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Θρησκευτική Αγωγή 

 

Ταμβάκης  Ο.  Παναγιώτης,  ΔΡ  Θεολογίας,  ΜΑ  Παιδαγωγικής,  Σχολικός  Σύμβουλος 

19ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Η σημαντικότητα της θρησκευτικής αγωγής αναγνωρίζεται πέραν των ορίων του θρη‐

σκευτικού ή του αντιθρησκευτικού φανατισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυ‐

ξης  ενός  σύγχρονου,  υπεύθυνου  και  δημοκρατικού  πολίτη  που αποτελεί  σκοπό  της 

αγωγής και της κρατικής εκπαίδευσης. 

Κύριος παράγοντας τόσο για την ανάδειξη της σημαντικότητας της θρησκευτικής 

αγωγής γενικότερα όσο και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την καθο‐

δήγηση (υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και επιμόρφωση) 

των δασκάλων, αποδεικνύεται, ο Σχολικός ή η Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαί‐

δευσης που ασκεί  την  γενική παιδαγωγική  και  επιστημονική‐διδακτική  καθοδήγηση 

των  εκπαιδευτικών αυτών.  Προκειμένου  να  γίνει αυτό φανερό  είναι απαραίτητο  να 

εκτεθούν  (και  αυτός  είναι  ο  στόχος  της  παρούσας  εισήγησης)  βασικά  στοιχεία  που 

αφορούν αφ’  ενός στο φαινόμενο  της θρησκείας στη συστηματική  του παρουσίαση 

και την ιστορική του ανάπτυξη και αφ’ ετέρου στις σχέσεις της θρησκείας με το κρά‐

τος τόσο στην ιστορία του πολιτισμού όσο και στο σήμερα ώστε να γίνει κατανοητή η 

θέση της θρησκευτικής αγωγής στο πλαίσιο της κρατικής εκπαίδευσης. 
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Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Π/θμια 

Εκπ/ση 

 

Τζουρά Μαρία, Δασκάλα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαί‐

δευσης Νομού Λέσβου  

Τσιρτσής Γιώργος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κλωνάρη Κατερίνα, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί με ποιο τρόπο και σε ποιο 

βαθμό  ο  εκπαιδευτικός  κινείται  στη  φιλοσοφία  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  των 

προγραμμάτων σχολικών  δραστηριοτήτων ως  ο  βασικότερος παράγοντας  για  την  ε‐

φαρμογή  τους  στο  σχολείο. Μέσα  από  αυτά  μπορεί  να  προκαλέσει  την  περιέργεια 

των μαθητών και να την ικανοποιήσει με μια πορεία προς την ενεργό μάθηση με την 

επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την αυτοδιαχείριση, την κριτική σκέψη. Αξιοποιεί 

όλες τις αισθήσεις και το συναίσθημα. Ενεργοποιεί την πολλαπλή νοημοσύνη. Ωθεί το 

παιδί να σκέφτεται και να πράττει με τη διερευνητική, βιωματική, ομαδοσυνεργατική 

μάθηση με απώτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της πληροφορίας και την τροποποίηση 

συμπεριφοράς των μαθητών και αυριανών ενεργών πολιτών. 

 

 

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

 

Τηλαβερίδης Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07 

 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή, αφού οριστεί η έννοια του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού (Bullying) 

και περιληπτικά περιγραφούν οι διάφοροι τρόποι εκδήλωσής του, θα δοθεί έμφαση 

στο «Διαδικτυακό Εκφοβισμό», δηλαδή την παρενόχληση παιδιών‐θυμάτων από θύ‐

τες μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών. Όσοι πιστεύουν ότι το χειρότερο είδος 

σχολικής  βίας  είναι  ο  ξυλοδαρμός,  ίσως  αναθεωρήσουν  τη  γνώμη  τους,  μιας  και  η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει προσφέρει νέα και ακόμη πιο επικίνδυνα "εργαλεία" 

στα χέρια των επίδοξων «νταήδων». Και παλαιότερα υπήρχε η σχολική βία, όμως τώ‐

ρα  τα  δεδομένα  είναι  ακόμα  χειρότερα.  Τουλάχιστον  τότε  τα  θύματα  ήταν  ασφαλή 

μέσα στα σπίτια τους, πράγμα που δε συμβαίνει με τους σημερινούς νέους. Η λεκτική, 

ψυχολογική και σεξουαλική βία συνεχίζεται και μέσα στα σπίτια των θυμάτων, γιατί ο 

θύτης τούς προσεγγίζει μέσω του Διαδικτύου, του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, του Κι‐

νητού Τηλεφώνου ή/και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών. Στις μέρες μας, ο Διαδικτυα‐
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κός Εκφοβισμός δεν τελειώνει στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται και μέσα στο σπίτι του 

θύματος και ίσως να ασκείται και κατά τη διάρκεια όλου του έτους, αφού ο δράστης 

μπορεί  να μη σταματά  την παρενόχληση ούτε  και στις σχολικές διακοπές.  Τον θύτη 

δεν τον περιορίζει συνεπώς η ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ο χρόνος και ο τόπος α‐

φού στο φαινόμενο παρατηρείται άρση των φυσικών περιορισμών. Τα όρια της διαδι‐

κτυακής  παρενόχλησης  περιορίζονται  μόνο  από  τη  δημιουργικότητα  της  φαντασίας 

του θύτη, το βαθμό της εμμονής του και τις τεχνολογικές του δεξιότητες. Θα αναφερ‐

θούν οι διάφορες μορφές του Διαδικτυακού Εκφοβισμού και οι πιο αποτελεσματικοί 

τρόποι  αντιμετώπισης  του φαινομένου.  Δεδομένου  ότι  τα  θύματα  σπάνια  εκμυστη‐

ρεύονται το πρόβλημά τους, καθώς φοβούνται τα χειρότερα από τους θύτες τους, θα 

προταθούν  τρόποι  επικοινωνίας  με  εχέμυθα Κέντρα  Υποστήριξης ανηλίκων ή  ενηλί‐

κων θυμάτων. Τέλος θα αναφερθούν τρόποι ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

 

 

Μουσειοπαιδαγωγική – σχέση μουσείου και σχολείου 

 

Τραυλού Θάλεια, Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη 

Αφού  γίνει  μία  σύντομη  αναφορά  στον  ορισμό  του  μουσείο  και  στον  εκπαιδευτικό 

του ρόλο στη σύγχρονη πραγματικότητα, θα περιγραφεί η έννοια της µουσειοπαιδα‐

γωγικής ως επιστημονικός κλάδος πολυσύνθετος που στόχο έχει να διαμεσολαβήσει 

μεταξύ του κοινού –παιδικού ή ενήλικου– και του υλικού πολιτισμού που φιλοξενεί‐

ται  στα Μουσεία  δημιουργώντας  τις  προϋποθέσεις  για  ανακάλυψη  νέων  πληροφο‐

ριών και εμπειριών µε την ισότιμη εμπλοκή της νόησης, του σώματος και του συναι‐

σθηματικού κόσμου, μέσα από μια συνεχή διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδι‐

κοποίησης μηνυμάτων.  

Η μουσειοπαιδαγωγική αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από την ανάγκη εκ‐

δημοκρατισμού  των  μουσείων.  Η  ανάπτυξη  συνέπεσε  με  τη  συνειδητή  προσπάθεια 

επέκτασης του σχολείου  (τυπικός χώρος μάθησης) σε άτυπους χώρους μάθησης και 

καθιέρωσης του πολιτισμού ως πολιτιστικού προϊόντος, αλλά και της συνεχώς αυξα‐

νόμενης σημασίας που αποδόθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρμοδιότητες της 

μουσειοπαιδαγωγικής,  αφορούν  σε  μεγάλο  βαθμό,  την  άτυπη  μορφή  μόρφωσης,  η 

οποία ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο στην διάρκεια της ζωής του 

μαθαίνει  και  αποκτά  στάσεις,  αξίες,  ικανότητες  και  γνώσεις  από  την  καθημερινή  ε‐

μπειρία και  τις  επιδράσεις που δέχεται από  το περιβάλλον  του. Η άτυπη μόρφωση, 

στην οποία εμπίπτει και το μουσείο σχετίζεται με τον ελεύθερο χρόνο. Το περιεχόμε‐

νο της μάθησης στο μουσείο διαφέρει πολύ από αυτό της τυπικής εκπαίδευσης.  
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Έπειτα,  αφού  παρουσιαστεί  εν  συντομία  ο  ρόλος  του  μουσειοπαιδαγωγού,  θα 

δοθεί έμφαση στα παιδαγωγικά εργαλεία του μουσείου, στους τρόπους μουσειοπαι‐

δαγωγικής διδασκαλίας και τέλος στα εργαλεία της μουσειοπαιδαγωγικής. 

Τέλος, θα γίνει λόγος για τη σχέση μουσείου σχολείου και πως το μουσείο, με την 

απελευθέρωση από τον εγκλεισμό των σχολικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στο μα‐

θητή να μάθει καλύτερα εξαιτίας της ιδιαίτερης ποιότητας μάθησης που προσφέρουν 

τα ίδια τα αντικείμενα μέσα από τη βιωματική προσέγγιση σε ένα χώρο απαλλαγμένο 

από το άγχος του σχολείου. 

Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με σχετικό διάγραμμα: «Αρχές ‐ Στόχοι – Περιε‐

χόμενο και Παιδαγωγικές Μέθοδοι Μουσειακής Εκπαίδευσης.» 

 

 

«Η  έξοδος  του Μεσολογγίου»:  μια  διδακτική  πρόταση  για  τη  χρήση  της  ενσυναί‐

σθησης στη διδασκαλία της ιστορίας 

 

Τριανταφύλλου Ευπραξία, Δασκάλα ΠΕ70, Υπ. Δρ. Παν. Θεσσαλίας 

Μπούρας Αντώνιος, Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. 

Κοντοσώρου Αναστασία, Δασκάλα ΠΕ70 

Βελέτης Κωνσταντίνος, Δάσκαλος ΠΕ70, Διευθυντής 3ο ΔΣ Ν. Φιλ/φείας 

 

Περίληψη 

Μερικές φορές κάποια ιστορικά γεγονότα μας φαίνονται ανεξήγητα με βάση την λο‐

γική πόσο μάλλον σε ένα παιδί. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μαθητές/τριες προ‐

βληματίζονται και δεν μπορούν να καταλάβουν τι υποκίνησε τις πράξεις των  ιστορι‐

κών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση της ενσυναίσθησης είναι καταλυτική, 

καθώς μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις σκέψεις, τα συ‐

ναισθήματα  και  τις  πράξεις  των ανθρώπων που άλλαξαν  και  καθόρισαν  την πορεία 

της Ελλάδας και του πλανήτη γενικότερα. Μέσω της ενσυναίσθησης οι μαθητές/τριες 

έχουν  τη  δυνατότητα  να  μελετήσουν  τα  ιστορικά  γεγονότα  μέσα  από  διαφορετικές 

εκδοχές αλλά και να προσεγγίσουν ιδέες, αξίες και στάσεις που έρχονται σε αντίθεση 

με την προσωπικότητά τους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα αποδεχτούν 

τις  θέσεις  των  άλλων.  Απλώς  θα  συνειδητοποιήσουν  τι  συνέβη  και  δεν  θα  βάλουν 

ετικέτες, όπως καλός – κακός, ευφυής – ανόητος, πολιτισμένος – απολίτιστος. Ταυτό‐

χρονα,  η  ενσυναίσθηση προάγει  την  ιστορική  σκέψη αλλά  και  τη  μεθοδική  έρευνα. 

Συγκεκριμένα,  τα  παιδιά μαθαίνουν  να  χρησιμοποιούν  λογικά  επιχειρήματα,  να  συ‐

σχετίζουν ιστορικά γεγονότα και να ερμηνεύουν τις ιστορικές μαρτυρίες.  

Στην παρούσα εργασία αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μια διδακτική προσέγγι‐

ση που στηρίζεται στη μέθοδο της ενσυναίσθησης και έχει υλοποιηθεί σε σχολεία της 
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Αττικής. Βασισμένοι, λοιπόν, στις αρχές της ενσυναίσθησης και στη Διδακτική της Ιστο‐

ρίας  σχεδιάσαμε  και  εφαρμόσαμε  το  σενάριο «Η  έξοδος  του Μεσολογγίου»  στην  Στ΄ 

Δημοτικού. Τα αποτελέσματα της υλοποίησής του ήταν ενθαρρυντικά, αφού τα παιδιά 

κατάφεραν να καταλάβουν ποιες ήταν οι σκέψεις αλλά και τα συναισθήματα των Ελλή‐

νων πολεμιστών, καθώς και την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη. Πα‐

ράλληλα, οι μαθητές/τριες γνώρισαν καλύτερα την ιστορία του Μεσολογγίου και κατά‐

λαβαν ότι πάντα δεν είναι αυτό βλέπουμε ή γνωρίζουμε, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχουν 

ένα γεγονός από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να το κρίνουν και να το αξιολογούν.  

 

 

Η συμβολή του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην διαμόρφωση και 

εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού 

 

Τρίγκα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος, Phd ΕΚΠΑ, Msc στη Σχολική Ψυχολογία 

Φώτη  Παρασκευή,  ΠΕ  60 &  ΠΕ02,  Υποψήφια  Διδάκτωρ  ΕΚΠΑ, Msc  διαπολιτισμική 

εκπ/ση 

 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και γενικά της εξέλιξής του, σχετίζεται 

άμεσα με τις κοινωνικές σχέσεις και επηρεάζεται από τις πολιτισμικές διαδικασίες. Το 

παιδί συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη του, διαμορφώνει την προσωπικότητά του και 

προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα τα οποία χαρα‐

κτηρίζουν το «Περιβάλλον». Μέσα από την παρούσα εισήγηση και τη μελέτη ερευνών 

που έχουν γίνει θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικοπολιτισμικό περι‐

βάλλον επηρεάζει την προσωπικότητα και γενικά την εξέλιξη του παιδιού και θα ανα‐

δυθούν ζητήματα διαφορετικότητας και κουλτούρας. 

Λέξεις κλειδιά: εξέλιξη, περιβάλλον 

 

 

Το ΚΑΠΑΠ ‐ Κακοποιημένο, Παραμελημένο Παιδί ‐ με τα πρωτόκολλα συνεργασίας 

του ως πηγή λογοτεχνίας: το Παράδειγμα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα 

 

Τσαβαλά Ειρήνη, Σχολική Σύμβουλος  

Αλεξανδράτου Βαρβάρα, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου  

 

Περίληψη 

Η εισήγηση είναι μια εισαγωγή στο πεδίο που ανοίγεται για την αξιοποίηση της λογο‐

τεχνίας  στην  προσπάθεια  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  συγκεκριμένων  ομά‐
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δων, μέσω των πρωτοκόλλων συνεργασίας ΚΑΠΑΠ δηλαδή Κακοποιημένου/Παραμε‐

λημένου Παιδιού. 

Η συγκροτημένη, συντεταγμένη ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία, με τη 

σύγχρονη  νομοθεσία  και  τη θέσπιση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας  για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της παραμέλησης/κακοποίησης του παιδιού, μπο‐

ρεί να βρει πρόσφορη πηγή στην εκ νέου «ανακάλυψη‐ανίχνευση» των έργων, λογο‐

τεχνικών και μη, που κατά καιρούς έχουν γράψει λογοτέχνες και παιδαγωγοί. Η περί‐

πτωση  της Πηνελόπης  Σ.  Δέλτα  αποτελεί  ένα  παράδειγμα περιήγησης  στο  άγνωστο 

έργο της το οποίο, όμως, αποδεικνύεται προφητικό και εκπληκτικά επίκαιρο. 

 

 

Η άμεση βία στα εν χρήσει σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Τσέκου Αικατερίνη, Ph.D. Θεολογίας, Ph.D. Παιδαγωγικής, M.Sc. Παιδαγωγικής, Διευ‐

θύντρια 6ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αντλεί τα θεωρητικά της ερείσματα από την Παιδαγωγική της Ει‐

ρήνης, τη θεωρία του Johan Galtung για την τριπλή ταξινόμηση της βίας ως άμεσης ή 

προσωπικής,  έμμεσης/δομικής  ή  διαρθρωτικής  και  πολιτισμικής,  τη  Διεθνή  Έρευνα 

Σχολικών Βιβλίων και  την αντίστοιχη πολιτική προσέγγισή  του μαθήματος  των Θρη‐

σκευτικών. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει και να αναλύσει την άμεση βία 

όπως  προβάλλεται  αλλά  και  όπως  διαμορφώνεται  στο  κείμενο  και  στο  περικείμενο 

των  εν  χρήσει  σχολικών  βιβλίων  των Θρησκευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ‐

σης, ενταγμένων στο ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και χρήσης τους, υπό το πρίσμα της 

Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν έξι (6) σχολικά βιβλία Θρη‐

σκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική 

Ανάλυση Περιεχομένου με την οποία διερευνήθηκαν οι αιτίες, μορφές, συνέπειες των 

συγκρούσεων, η λεκτική και ψυχολογική βία καθώς και οι προτάσεις για την αποφυγή 

των συγκρούσεων.  Από  τις αναλύσεις προκύπτει ότι  τα υπό έρευνα σχολικά βιβλία, 

στο σύνολό τους καταδικάζουν τη χρήση βίας μέσα από την προβολή των δεινών που 

προκαλούν οι συγκρούσεις και οι εχθροπραξίες, οι οποίες, συνδέονται με κοινωνικο‐

οικονομικοπολιτικά κίνητρα και προβάλλουν την επίλυση των διενέξεων με ειρηνικές 

και  δημοκρατικές  διαδικασίες.  Υπάρχει,  επομένως,  σε αυτά ορατή πρόθεση  να  δια‐

μορφώσουν μαθητές και μαθήτριες ενημερωμένους και ενημερωμένες πάνω στα θέ‐

ματα  της  άμεσης  βίας,  να  τους  καλλιεργήσουν  αντισυγκρουσιακές  και  αντιμιλιταρι‐

στικές στάσεις, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά τόσο σε μια προσωπική δέσμευση για 



ΑΘΗΝΑ 26‐28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 166 

απόρριψη της βίας όσο και στην αναγνώριση της καθολικότητας των ευθυνών όλων 

απέναντι στην εξάλειψη της, με σαφές το όραμα να καταστούν έτσι ενεργοί πολίτες 

στη δόμηση ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών. 

 

 

Οι  Ερευνητικές  Εργασίες  (Ε.Ε.)  στο Λύκειο  και  ο  κοινωνικός  έλεγχος.  Κριτική ανά‐

γνωση των «καινοτομιών» των Ε.Ε. στο «Νέο λύκειο» 

 

Τσιαντής Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

 

Περίληψη 

Οι Ερευνητικές Εργασίες (Ε.Ε.) θεσμοθετούνται από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως μέ‐

ρος  του  υποχρεωτικού  προγράμματος  του Νέου Λυκείου.  Οι  θεωρητικοί  υπέρμαχοι 

των Ε.Ε. υποστηρίζουν ότι «η εκπόνηση τέτοιων εργασιών είναι σύμφωνη με τις σύγ‐

χρονες αντιλήψεις για τη φύση και  τον διδακτικό προσανατολισμό των Προγραμμά‐

των Σπουδών και με τις πρακτικές που ισχύουν δεκαετίες τώρα στα εκπαιδευτικά συ‐

στήματα άλλων χωρών. 

Ως επιλογή εκπαιδευτικής πρακτικής οι Ερευνητικές Εργασίες εντάσσονται ομαλά 

στην  όλη  φιλοσοφία  του  Νέου  Σχολείου  η  οποία  αντιλαμβάνεται  τους  μαθητές  ως 

μικρούς «διανοούμενους», «επιστήμονες»  και «ερευνητές». Πρόκειται,  για  τα δεδο‐

μένα του ελληνικού Λυκείου, για σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία». 

Ο θεσμός των Ε.Ε. «είναι έτσι επειδή έτσι νομίζουμε;» για να χρησιμοποιήσουμε 

παραφρασμένη τη ρήση του Πιραντέλλο ή υπάρχει και δημόσιος αντίλογος ο οποίος 

πλειστάκις αποσιωπάται ή και σκοπίμως απαξιώνεται; 

Στην παρούσα  εργασία μας προσπαθήσαμε  να  καταγράψουμε  τον  κοινωνικό  έ‐

λεγχο και την κριτική που αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται σχετικά με τις Ε.Ε. στο με‐

ταμοντέρνο και νεωτερικό δημόσιο νεοελληνικό λύκειο. 

 

 

Κριτική αποτίμηση των σχολικών εγχειριδίων  ιστορίας στο πλαίσιο της σύγχρονης 

ιστορικής εκπαίδευσης: Η περίπτωση της σκοποθεσίας του μαθήματος 

 

Τσιβάς Αρμόδιος, Δρ. Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η αποτίμηση της συμβατότητας των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας με τις σύγχρονες 

επιστημολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής της ιστορίας στο πλαίσιο της ιστορικής 

εκπαίδευσης διαμορφώνεται μέσα από ένα διακριτό πλέγμα κριτηρίων. Η σκοποθε‐
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σία του μαθήματος, το ιστορικό περιεχόμενο, οι διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγ‐

γίσεις, το ιστορικό και το εκπαιδευτικό υλικό, και τα μέσα, που προκρίνονται αποτε‐

λούν κεντρικές επιλογές ενός εννοιολογικού πλαισίου κοινά αποδεκτών και ρητά δια‐

τυπωμένων διαδικασιών αποτίμησης, το οποίο περιγράφει με σαφή τρόπο τους προ‐

ηγηθέντες όρους και διαδικασίες. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην περίπτωση της 

σκοποθεσίας  του μαθήματος  ιστορίας,  όπως αυτή αναφέρεται  σε  εκδοχές  των υφι‐

στάμενων προγραμμάτων σπουδών, και καταγράφεται με την αποτύπωση των επιμέ‐

ρους στοιχείων που την χαρακτηρίζουν και καταδεικνύουν τις απαραίτητες προϋπο‐

θέσεις συμβατότητας. 

 

 

Tεχνικές  διαχείρισης  συγκρούσεων:  H  σχολική  διαμεσολάβηση  ως  μέθοδος  και 

πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων 

 

Τσίγκρη Χρυσούλα, Δρ, ΣΣ ΠΕ05 Α΄ Αθήνας και νήσων Χίου και Λέσβου 

 

Περίληψη 

Η  εισήγησή  μου  είναι  εμπνευσμένη  από  την  επιμόρφωση  που  πραγματοποιήθηκε 

κατά  την  υλοποίηση  της Πράξης: «Ανάπτυξη  και  Λειτουργία  Δικτύου Πρόληψης  και 

Αντιμετώπισης  των Φαινομένων  της  Σχολικής  Βίας  και  του  Εκφοβισμού»  και  συγκε‐

κριμένα  αναφέρεται  στο  δέκατο  κεφάλαιο  του  επιμορφωτικού  υλικού  με  θέμα: «Η 

σχολική διαμεσολάβηση:  εκπαιδεύοντας  τους μαθητές στη διαχείριση  του σχολικού 

εκφοβισμού». 

Στις μέρες μας καταγράφονται όλο και περισσότερα περιστατικά σχολικού εκφο‐

βισμού και επιθετικότητας σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό των σχολικών μας μονάδων. 

Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί ουσιαστική μέθοδο και πρακτική ειρηνικής επί‐

λυσης  των  συγκρούσεων.  Θα  αναφερθούμε  στην  έννοια «σχολική  διαμεσολάβηση» 

στα μοντέλα εκπαίδευσης στις τεχνικές της διαμεσολάβησης, στους ρόλους των δια‐

μεσολαβητών,  στους  παράγοντες  που  συντελούν  στη  δημιουργία  μιας  σύγκρουσης, 

στους τρόπους παρέμβασης και τις στρατηγικές με τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να διαχειριστεί μια σύγκρουση, στα σημάδια που προειδοποιούν για τον κίνδυνο εμ‐

φάνισης του σχολικού εκφοβισμού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στους τρόπους αύ‐

ξησης των θετικών συμπεριφορών, στην επανορθωτική προσέγγιση αλλά και στο πό‐

σο σημαντικό ρόλο κατέχει η αξιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι εκπαι‐

δευτικοί ώστε να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους. 

Τέλος θα παρουσιάσουμε, μια Έρευνα – Δράση σχολικής Διαμεσολάβησης που έλαβε 

χώρα σε σχολεία της Γαλλίας. 
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Η  σχέση  χαρακτηριστικών  διευθυντών  και  εκπαιδευτικών  με  τις  εργασιακές  τους 

εμπειρίες και ο ρόλος της συναισθηματική νοημοσύνης 

 

Τσιόπα Κυρατσώ, MSc, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

H παρούσα έρευνα ελέγχει τη σχέση του στυλ διαχείρισης συγκρούσεων διευθυντών 

και  εκπαιδευτικών με  τη συνολική συναισθηματική  τους νοημοσύνη.  Ταυτόχρονα ε‐

λέγχει  τη  σχέση  των  στρατηγικών  διαχείρισης  συγκρούσεων  των  διευθυντών  με  το 

συναίσθημα  και  τη στάση  των  εκπαιδευτικών στην  εργασία  ελέγχοντας  ταυτόχρονα 

και  τη ΣΝ  τους.  Το δείγμα αποτέλεσαν 51  διευθυντές και 281  υφιστάμενοί  τους  εκ‐

παιδευτικοί  που  υπηρετούσαν  στις  ίδιες  σχολικές  μονάδες  της  Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλία. Τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης ανάλυ‐

σης έδειξαν ότι όταν ο Διευθυντής διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συνεργατικά τότε οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή ΣΝ δήλωναν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωση 

και αρνητικού συναισθήματος ενώ όταν ο διευθυντής επιλέγει το στυλ επιβολής για 

να διαχειριστεί συγκρούσεις με εκπαιδευτικούς που έχουν υψηλή ΣΝ, οι εκπαιδευτι‐

κοί  δήλωναν  μεγαλύτερη  επαγγελματική  ικανοποίηση  αλλά  και  συναισθηματική  ε‐

ξουθένωση. 

 

 

Το  Τίμιο  Παιχνίδι  στη  Φυσική  Αγωγή:  η  επίδραση  του  παράγοντα  της  αθλητικής 

ιδιότητας μαθητών, – τριών Γυμνασίου 

 

Τσιόπας Ιωάννης, MSc, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού 

στο μάθημα της φυσικής αγωγής, σε σχέση με τον παράγοντα της αθλητικής ιδιότητας 

των μαθητών (μαθητές‐αθλητές και μαθητές‐μη αθλητές). Οι συμμετέχοντες ήταν 554 

μαθητές (278 αγόρια και 276 κορίτσια) ηλικίας 13 έως 15 χρόνων που συμπληρώσανε 

το ερωτηματολόγιο για  την αξιολόγηση “του Τίμιου Παιχνιδιού στη φυσική αγωγή”. 

Τα  αποτελέσματα  φανέρωσαν  σημαντική  κύρια  επίδραση  της  αθλητικής  ιδιότητας 

(αθλητής‐μη  αθλητής)  στους  παράγοντες,  «σεβασμός  στους  συμπαίκτες»  (F1,553= 

17.39, p<.01)  και «τυπικότητες  των σπορ»  (F1,553= 9.14, p<.001),  όπου οι μαθητές‐

αθλητές σημειώσανε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους μαθητές‐μη αθλητές. Επίσης 

καταγράφηκε σημαντική αλληλεπίδραση του παράγοντα της αθλητικής  ιδιότητας με 

την  διάσταση «τέχνη  νίκης»  του  τίμιου παιχνιδιού  (F2, 553= 4.43, p<.05).  Συμπερα‐



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Σ. 

  169 

σματικά, θετικές συμπεριφορές όπως, «συγχαίρω τον διαιτητή για μια σωστή απόφα‐

ση αλλά και μετά το τέλος του αγώνα», «συγχαίρω τον αντίπαλο μετά τον αγώνα ανε‐

ξαρτήτου αποτελέσματος», έχουν καθιερωθεί σε όλο το πλαίσιο του αθλητισμού και η 

μεταφορά τους στο λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον του μαθήματος της φυσικής 

αγωγής γίνεται απρόσκοπτα και προφανώς έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο της κοι‐

νότητας των μαθητών (αθλητών‐μη αθλητών).  

Λέξεις κλειδιά: τίμιο παιχνίδι, αθλητική ιδιότητα, ηθική ανάπτυξη, φυσική αγωγή 

 

 

Διδακτική  προσέγγιση  του  πολλαπλασιασμού  και  της  διαίρεσης  σύμφωνα  με  τις 

αρχές της γνωσιακής νευροεπιστήμης στη Β΄ τάξη 

 

Τσιπούρας Στυλιανός, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος 

Παγώνη Αναστασία, Δασκάλα 

Παπαδοπούλου Τερψιχόρη, Δασκάλα 

 

Περίληψη 

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού φθάνει στις με‐

γάλες τάξεις και ακόμη δε γνωρίζει προπαίδεια και κυρίως τις πράξεις  του πολλα‐

πλασιασμού και της διαίρεσης. Αποφασίσαμε και τολμήσαμε να επιχειρήσουμε μια 

νέα  διδακτική  προσέγγιση  εκμάθησης  της  προπαίδειας  και  των  πράξεων  του  πολ‐

λαπλασιασμού και της διαίρεσης, η οποία θα στηριζόταν πρωτίστως στις αρχές και 

τα  πορίσματα  της  γνωσιακής  νευροεπιστήμης. Οι  δύο  πράξεις  συνδυάστηκαν από 

την αρχή με απλά και ευχάριστα προβλήματα που συνδέονταν με την καθημερινό‐

τητα των παιδιών. Η ενασχόληση των παιδιών με τις παραπάνω πράξεις ήταν καθη‐

μερινή και γινόταν αποκλειστικά μέσα στην τάξη με έντυπα που  τους δίνονταν να 

συμπληρώσουν. Οι ασκήσεις δεν ήταν καθόλου μονότονες και βαρετές για τα παι‐

διά, αφού υπήρχε ποικιλία στη μορφή τους και πολύ συχνά συνοδεύονταν από ει‐

κόνες –που με  χαρά  χρωμάτιζαν–  ή  συνδέονταν με  κάποιο σενάριο ή παραμύθι ή 

παιχνίδι. Ο συνολικός  χρόνος  διδασκαλίας  ήταν 5  μήνες  (Ιανουάριος  ‐ Μάιος).  Τα 

παιδιά  έδειχναν  τεράστια  προθυμία  και  αμείωτο  ενδιαφέρον  τόσο  για  τα  έντυπα 

όσο και για τα παιχνίδια των Μαθηματικών, όπως αποδεικνύουν τα ερωτηματολό‐

για  που  συμπλήρωσαν  τα  ίδια  αλλά  και  οι  γονείς  τους,  παρόλο  που  διδάσκονταν 

συγχρόνως και την υπόλοιπη ύλη των μαθηματικών. Όλα τα παιδιά, μηδενός εξαι‐

ρουμένου, έμαθαν και τις δύο πράξεις.  
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Έρευνα  δράσης  για  την  αποτελεσματικότητα  των  συνεργατικών  προγραμμάτων, 

στην  δημιουργία  θετικού  κλίματος  μεταξύ  σχολείου  –  οικογένειας.  Μελέτη  περί‐

πτωσης δύο νηπιαγωγείων 

 

Τσούση Ελένη–Ξένη, Νηπιαγωγός 

Υφαντή Μοσχάνθη, Νηπιαγωγός 

Βαγή‐ Σπύρου Ευφροσύνη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, Med 

Κουτή Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής,Msc, Υποψ. διδάκτωρ της Φι‐

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Περίληψη 

Η  συνεργασία  μεταξύ  σχολείου‐οικογένειας  είναι  πεδίο  επιστημονικών  μελετών  επί 

σειρά ετών και κατά κοινή αποδοχή οι δύο αυτοί θεσμοί είναι μοχλοί υψηλής επίδρα‐

σης στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ως εκ τούτου η ουσιαστική αλληλε‐

πίδραση αυτών των θεσμών φαίνεται να είναι επιβεβλημένη, καθώς το σχολείο και οι 

οικογένεια είναι οι δομές που επηρεάζουν αποφασιστικά την διαμόρφωση της προ‐

σωπικότητάς του για όλη του την ζωή. 

Σύμφωνα με πορίσματα πολλών επιστημονικών ερευνών η δυναμική συνεργασία 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας αυξάνει σημαντικά όχι μόνο τις ακαδημαϊκές επιδό‐

σεις,  αλλά  έχει  και  θετική  επίδραση στην αυτοεικόνα και  συνεπώς στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. 

Οι  συνεργατικές  δράσεις  επίσης φαίνεται  να  επιδρούν θετικά  σε  όλους  τους  ε‐

μπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς, τοπική 

κοινωνία), με ποικίλους τρόπους. 

Δύο δημόσια νηπιαγωγεία αστικής περιοχής της Αττικής, απομακρυσμένα μεταξύ 

τους και από διαφορετικές Περιφέρειες, σχεδίασαν και υλοποίησαν μια συνεργατική 

έρευνα δράσης, στο πεδίο του προβληματισμού για την αποτελεσματικότητα των συ‐

νεργατικών σχολικών προγραμμάτων στην δημιουργία θετικού και συνεργατικού κλί‐

ματος μεταξύ σχολείου ‐ οικογένειας. 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γονέων 

σχετικά με τις μορφές συνεργασίας των δύο αυτών θεσμών και παράλληλα η βελτίω‐

ση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών‐γονέων και μαθητών μέσα από την συνεργα‐

σία με το σχολείο και την ουσιαστική κινητοποίηση τους στην σχολική καθημερινότη‐

τα. Υλοποιήθηκαν προγραμματισμένες δράσεις κοινού σχεδιασμού και έγινε επεξερ‐

γασία ενός σχεδίου εργασίας με θέμα την κοινωνική ευαισθητοποίηση και  την ανά‐

πτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η  έρευνα ανέδειξε  τροποποίηση  των αρχικών αντιλήψεων και αλλαγή  των στά‐

σεων των εμπλεκομένων μελών σχετικά με τις συνεργατικές πρακτικές,  την καλλιέρ‐
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γεια συνεργατικής κουλτούρας αλληλοαποδοχής και δημιουργικής συνύπαρξης, τόσο 

μέσα την ίδια την σχολική μονάδα όσο και στην διασχολική επαφή.  

Η συνεργατική έρευνα δράσης απεδείχθη και αποτελεσματικό εργαλείο αυτοβελ‐

τίωσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κριτική αναθεώ‐

ρηση των προηγούμενων προσωπικών τους στάσεων και διδακτικών αντιλήψεων και 

βελτίωσαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. 

 
 

Συγκριτική θεώρηση της διαπολιτισμικής και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

 

Τυριακίδου Πολυνίκη, Εκπαιδευτικός, Med Επιστήμες της Αγωγής‐Ειδική εκπαίδευση 

Τσιαπλές Νικόλαος, Εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακός φοιτητής 

 

Περίληψη 

Η  παρούσα μελέτη αποτελεί  μια  συγκριτική  θεώρηση διαπολιτισμικής  και  συμπερι‐

ληπτικής αγωγής. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παρατηρείται συνε‐

χής αναδιαμόρφωση και αναδιοργάνωση μαζών με διάφορες πολιτιστικές καταβολές 

και κληρονομιές. Σε αυτήν την πραγματικότητα η εκπαίδευση καλείται να διαδραμα‐

τίσει κεντρικό ρόλο με βασικό άξονα την αρμονική συνύπαρξη όλων των πληθυσμια‐

κών ομάδων. Η υιοθέτηση διαπολιτισμικής κουλτούρας καθώς και η εφαρμογή αντί‐

στοιχων εκπαιδευτικών πρακτικών αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα για την σχολική κοι‐

νότητα. Επιπροσθέτως, αδήριτη ανάγκη της σύγχρονης σχολικής τάξης είναι ο σεβα‐

σμός και η εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων του καθενός με βάση τις αρχές και τους στό‐

χους της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

 
 

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Η συνεργασία του 

Ε.Κ.Φ.Ε. και των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Φελούκα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας,  

Γιαννόπουλος  Κωνσταντίνος,  Περιφερειακός  Δ/ντής  Π.  &  Δ.  Εκπαίδευσης  Δυτικής 

Ελλάδας 

Ζησιμόπουλος Γεώργιος, Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου 

Γιανναρέλη Σταματία, Φυσικός, Συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου 

 

Περίληψη 

Οι  γνώσεις  μας  στο  χώρο  των  Φυσικών  Επιστημών  (Φ.Ε.)  αυξάνονται  με  θεαματικό 

ρυθμό, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων διδακτικών ωρών για το σχολικό μάθημα παρα‐

μένει σταθερός. Το δεδομένο αυτό καθιστά προφανές ότι δεν είναι δυνατόν το θεματι‐
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κό εύρος των Φ.Ε. να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος. Συνεπώς, 

έμφαση πρέπει να δίνεται στην ποιότητα του μαθήματος, στη συστηματική μετάδοση 

της  μεθοδολογίας  που  χαρακτηρίζει  τις Φ.Ε.  και  όχι  στην  ποσότητα  της  ύλης  που  θα 

διδαχθεί. Στο σχολικό βιβλίο καλύπτεται ευρύ φάσμα θεμάτων, ωστόσο κάθε εκπαιδευ‐

τικός, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμ‐

ματος, μπορεί να ιεραρχεί τις προτεραιότητες, να προβαίνει στην κριτική θεώρηση του 

περιεχομένου του μαθήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να επιλέγει τα θέ‐

ματα που κρίνει ως σημαντικότερα για να αντιμετωπίσει στην τάξη του παραλείποντας 

τα  λιγότερο  σημαντικά  (Bleichroth,  1991α).  Επίσης,  η  αποτελεσματική  εφαρμογή  της 

ανακαλυπτικής προσέγγισης της γνώσης προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός στοχεύει κυ‐

ρίως στη μετάδοση της γνώσης των διαδικασιών και δευτερευόντως στην παροχή γνώ‐

σεων για τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φ.Ε. (ΟΕΔΒ, βιβλία δασκάλου, Ε΄ & Στ’ τάξε‐

ων). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και στοχεύοντας στη διαρκή στήριξη και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην πειραματική διδασκαλία των Φ.Ε. και στην εν γένει 

αρτιότερη επιστημονική τους επάρκεια στα επιμέρους θέματα των Φ.Ε. αξιοποιήσαμε 

τη δομή του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) [ν.3149/2003 κεφ. 

Δ, άρθρο 13 § 10 (ΦΕΚ 141 τεύχος Α΄/ 10‐6‐ 2003) σε συνδυασμό με ν. 2986/2002, άρ‐

θρο 8 § 4] μέσω της ανάπτυξης ενός πλαισίου συνεργασίας, ώστε να λειτουργεί υπο‐

στηρικτικά &  συμπληρωματικά ως προς  τις  διδακτικές ανάγκες  των  διδασκόντων  των 

Φ.Ε. σε επιστημονικό επίπεδο και να στηρίζει επιμορφωτικά την πειραματική διδασκα‐

λία των Φ.Ε. για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. 

 

 

Αξιολόγηση  της  επίδοσης  του μαθητή:  ο  εκπαιδευτικός αντιμέτωπος με  νέες προ‐

κλήσεις 

 

Φερεσίδη Καλλιόπη, ΠΕ02 Φιλόλογος, ΜΔΕ Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Υπ. Διδάκτωρ 

Φιλολογίας ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Προκειμένου να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο ρόλο του και να ενισχύ‐

σει το εκπαιδευτικό του έργο και, κυρίως, την ατομική προσπάθεια των μαθητών του 

για μάθηση, έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Αυτές αφορούν και την αξιολό‐

γηση της επίδοσης του μαθητή με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκ‐

παιδευτικές ανάγκες και πάντα με στόχο τη βελτίωσή του. Στόχος αυτής της εργασίας 

είναι να παρουσιάσει συνθετικά τις προκλήσεις της Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης, 

της Αξιολόγησης ως Μάθησης και της Μετα‐Αξιολόγησης, καθώς και μία προσπάθεια 

πρακτικής εφαρμογής τους. 
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Από την παραδοσιακή στην καινούρια γραμματική: μεθοδολογικά ζητήματα διδα‐

σκαλίας της γραμματικής στο πλαίσιο της Γαλλικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 
 

Φράγκου Α.  Ευφροσύνη, PhD,  Εκπαιδευτικός ΠΕ05,  Διδάσκουσα,  αποσπασμένη στο 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Διδάσκουσα Ιατρικής Διερμηνείας 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διερμηνείας, York University Canada 

 

Περίληψη 

Τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  ολοένα  και  περισσότερο  λόγος  για  τα  αποτελέσματα, 

τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, της εφαρμογής της καινούριας γραμ‐

ματικής  (grammaire  moderne),  όπως  αυτή  διδάσκεται  στο  πλαίσιο  της  σχολικής 

γραμματικής  (grammaire  scolaire)  σε  σχέση  με  την  παραδοσιακή  γραμματική.  Στην 

παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε, από αυστηρώς μεθοδολογική σκο‐

πιά, τις θεωρητικές προσεγγίσεις περί καινούργιας γραμματικής, όπως αυτές οριοθε‐

τούνται, εκτός των άλλων, και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και απο‐

τυπώνονται  στις  διάφορες  μεθόδους  διδασκαλίας  της  Γαλλικής  ως  Δεύτερης/Ξένης 

Γλώσσας (ΓΔΞΓ), με τις πιο σύγχρονες αναθεωρήσεις της εν λόγω γραμματικής, καθώς 

και με τη συνέχιση της χρήσης της παραδοσιακής γραμματικής από τους εκπαιδευτι‐

κούς και τους λόγους που την ευνοούν. Η υπόθεση εργασίας ξεκινά από την παρατή‐

ρηση των γραμματικών δομών που φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει οι φοιτητές ξέ‐

νων γλωσσών και οι οποίοι, στο πανεπιστήμιο πλέον, διδάσκονται τη γραμματική βά‐

σει της καινούργιας μεθόδου. 

 
 

Ο ρόλος της φιλίας και των σχέσεων συνομηλίκων στην κοινωνική εξέλιξη των παι‐

διών της προσχολικής ηλικίας 
 

Φώτη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60‐ΠΕ02 Υποψήφια Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανε‐

πιστημίου Αθηνών 

 

Περίληψη 

Μέσα  από  αυτή  την  εισήγηση,  θα  προσπαθήσουμε  να  προσεγγίσουμε  τη  σημασία 

των συνομηλίκων στην κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Θα διερευνήσουμε τη σημασία 

και την αξία της πραγματικής φιλίας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο πώς αναπτύσσε‐

ται, ποια είναι η κοινωνική της διάσταση, αλλά και στο εάν υπάρχει διάκριση φύλου 

στη φιλία, ποια είναι τα όρια της επιθετικότητας και του παληκαρισμού. Τέλος, μέσα 

από  έρευνες που  έχουν  γίνει  σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα,  θα ανακα‐

λύψουμε ποια  είναι  η πολιτισμική διάσταση  της φιλίας  και  κλείνοντας ποια  είναι η 

σχέση οικογένειας, ενηλίκων στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και φιλίας.  
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Το  ραδιόφωνο,  παράθυρο  επικοινωνίας  της  ξενόγλωσσης  τάξης  με  την  ευρύτερη 

κοινότητα 

 

Φωτιάδου Θηρεσία, Σχολικός Σύμβουλος 

Μαρκαντωνάκης Στέλιος, Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Όλες οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μιλούν για τη μετάβαση από τη διδα‐

σκαλία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικα‐

σίας τον μαθητή ως κοινωνικό «δράστη» μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και 

συνέργειας. Ωστόσο, σε μια ξενόγλωσση τάξη, η λειτουργική χρήση της γλώσσας στό‐

χου δεν επιτυγχάνεται με μια απλή προσομοίωση των συνθηκών ενός αλλόγλωσσου 

περιβάλλοντος.  Συνεπώς η  δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων  επικοινωνίας μέσα 

στις οποίες πραγματώνονται και αποκτούν νόημα οι λεκτικές πράξεις είναι ζητούμενο 

στην  καθημερινή  πρακτική  του  εκπαιδευτικού  ξένων  γλωσσών,  ο  οποίος  συχνά  δυ‐

σκολεύεται  να  συνδέσει  τους  στόχους  του  αναλυτικού  προγράμματος  σπουδών  με 

την πραγματική ζωή αξιοποιώντας τη σχολική γνώση μέσα σε αυθεντικά περιβάλλο‐

ντα λόγου και επικοινωνίας, στοιχείο που αποτελεί ισχυρό κίνητρο μάθησης, προσω‐

πικής  δημιουργίας  και  ενεργούς  συμμετοχής.  Σε  αυτή  την  προσπάθεια  χρήσης  της 

ξένης  γλώσσας  μέσα  σε  αυθεντικές  περιστάσεις  επικοινωνίας,  η  δημιουργία  ραδιο‐

φωνικών  εκπομπών  προσφέρει  εξαιρετικές  δυνατότητες  ανάπτυξης  ικανοτήτων  και 

δεξιοτήτων τόσο γλωσσικών επικοινωνιακών όσο και εγκάρσιων που διατρέχουν ορι‐

ζόντια όλα  τα γνωστικά αντικείμενα. Η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών εξασκεί 

τον μαθητή στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου  (φάση προετοιμασίας) 

καθώς  και  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου  (φάση  σχεδιασμού)  που  καταλήγει  σε 

προφορικό λόγο  (φάση μετάδοσης). Απαιτεί,  ταυτόχρονα, διερεύνηση και κριτική α‐

νάγνωση/ανάλυση  της πληροφορίας,  ορθή διαχείριση  χρόνου,  ανάληψη πρωτοβου‐

λιών, τεχνολογικές δεξιότητες, συνεργατικότητα στη λήψη αποφάσεων και στην εκπό‐

νηση του ραδιοφωνικού υλικού. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων –γενικών και επι‐

κοινωνιακών– αποτελεί κεντρικό άξονα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

για τις ξένης γλώσσες. Στόχοι αυτής της εισήγησης είναι: 

‐   η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει μέσω της δημιουργίας ραδιο‐

φωνικού περιεχομένου από τους μαθητές, 

‐   η παρουσίαση τρόπων σύνδεσης της καινοτόμας αυτής πρακτικής με τους στόχους 

και τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων Σπουδών για τις ξένες γλώσσες και 

‐   η πρόταση διδακτικών σεναρίων με έμφαση στην παραγωγή ραδιοφωνικού περιε‐

χομένου. 
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Αξιολόγηση άτυπης  μορφής  μάθησης  στο  πεδίο  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων: Μου‐

σεία και διαδίκτυο 

 

Χαλιούλια Ελένη, M.Ed., Yπεύθυνη Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. 

Μαντουδίου‐Λίμνης‐Αγίας Άννας – Οικονομολόγος 

Κουγιουμτζής Γεώργιος, Δρ., Επιστημονικός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Ζάννειο Πειραματι‐

κό Γενικό Λύκειο Πειραιά 

Χαλιούλια Σταματία, M.Ed.,  Εργαστηριακή συνεργάτης Τ.Ε.Ι  Χαλκίδας,  Εκπαιδεύτρια 

Πληροφορικής ΣΔΕ Μαντουδίου‐Λίμνης‐Αγίας Άννας 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και σχετίζεται 

με την αξιολόγηση της άτυπης μορφής εκπαίδευσης στα μουσεία και το διαδίκτυο. Η 

περιγραφή της διαδικασίας της αξιολόγησης που ακολουθήθηκε αποτελεί µέρος µιας 

ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας και υπάγεται στο πλαίσιο της ποσοτικής μεθο‐

δολογικής προσέγγισης. Για την υλοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερωτηματο‐

λόγιο, απαντήθηκε από ένα δείγμα φοιτητών και επιχειρήθηκε η «αξιολόγηση άτυπης 

μορφής μάθησης», όπως αυτή επιτυγχάνεται από την πλοήγηση σε υπάρχοντες δια‐

δικτυακούς τόπους μουσείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοινό αναζητά σε ικα‐

νοποιητικό βαθμό και εκτιµά την ύπαρξη μουσειακής πληροφορίας στο διαδίκτυο. Η 

ενεργητική  εμπλοκή  των  διαδικτυακών  επισκεπτών  συμβάλλει  στο  μετασχηματισμό 

της διαδικτυακής επίσκεψης σε αυτόνοµη μουσειακή εμπειρία ‐ διεργασία που νοεί‐

ται ως άτυπη μορφή μάθησης στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Λέξεις‐κλειδιά: αξιολόγηση, μουσεία και διαδίκτυο, άτυπη μορφή μάθησης, μετασχη‐

ματισμός, εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

 

ΔΕΠΠΣ‐ΑΠΣ  και  Νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  της  Αρχαίας  Ελληνικής  Γλώσσας  και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο 

 

Χασεκίδου‐Μάρκου Θεοδώρα,  Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ΔΔΕ Ανατολικής Θεσ‐

σαλονίκης, Δρ Φιλοσοφίας 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να συγκρίνει το ΔΕΠΠΣ‐ΑΠΣ 

και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο 

Γυμνάσιο,  κυρίως ως προς τον τύπο και τα δομικά τους στοιχεία, και παράλληλα να 

εξετάσει  την  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  από  τους  εκπαιδευτικούς.  Η  εφαρμογή 
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του ΔΕΠΠΣ‐ΑΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση άρχισε το σχολικό έτος 2006‐07 και 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το σχολικό έτος 2010‐11 εφαρμόστηκαν νέα προγράμματα 

σπουδών πιλοτικά σε ορισμένες σχολικές μονάδες της Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρά‐

ξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή».  

Το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ με το αντίστοιχο διδακτικό πακέτο παρέχουν στον φιλόλογο 

εκπαιδευτικό πλούσιο υλικό και αναλυτικές οδηγίες και  τον «απαλλάσσουν»  ουσια‐

στικά από το να συμβουλεύεται το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, 

ότι  υποτιμάται  η  σημασία  του  προγράμματος,  καθώς  το  πρόγραμμα  εκφράζει  μια 

εκπαιδευτική  φιλοσοφία,  η  οποία  αντανακλάται  στο  διδακτικό  υλικό.  Το  Νέο  Πρό‐

γραμμα Σπουδών παρέχει στον εκπαιδευτικό‐φιλόλογο ευρύτερο πλαίσιο αυτονομίας 

και ελεύθερης επιλογής του υλικού του και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα 

ακολουθήσει, γεγονός που και προϋποθέτει και συνεπάγεται μεγαλύτερες ευθύνες. 

Εφόσον εφαρμόζονται ταυτόχρονα δύο προγράμματα σπουδών της Αρχαίας Ελ‐

ληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, πρέπει να αποσαφηνιστεί τελικά ποιο πρόγραμμα 

σπουδών  συγκεντρώνει  περισσότερα  πλεονεκτήματα  και  έχει  καλύτερα  μαθησιακά 

αποτελέσματα για τους μαθητές του Γυμνασίου, ώστε να επιλεγεί και να εφαρμοστεί. 

Αυτό φυσικά θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέων ερευνών. Τίθεται επίσης το 

ερώτημα  κατά  πόσο  οι  εκπαιδευτικοί  λαμβάνουν  υπόψη  κατά  τη  διδασκαλία  των 

γνωστικών τους αντικειμένων το πρόγραμμα σπουδών. Θεωρούμε απαραίτητη προϋ‐

πόθεση για  την  επιτυχή  εφαρμογή  ενός προγράμματος σπουδών  τη συνεχή  και  συ‐

στηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την πρακτική άσκησή τους σε 

αυτό το επιστημονικό πεδίο. 

 

 

Μια  πρόταση  διδασκαλίας  της  γλώσσας  των  Φυσικών  Επιστημών  στο  δημοτικό 

σχολείο 

 

Χατζή Μαρία, Σχολική Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναλύεται η προβληματική της έρευνας η οποία σχετί‐

ζεται με τη γλώσσα των Φυσικών Επιστημών και τα εμπόδια που αυτή δημιουργεί στους 

μαθητές/τριες. Ακολούθως, στο θεωρητικό πλαίσιο, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

της γλώσσας των Φ.Ε. και εστιάζουμε στη δομή της γλώσσα αιτίας ‐ αποτελέσματος και 

στο συναφές κειμενικό είδος που απαντάται στο λόγο της Επιστήμης. Στη συνέχεια, πε‐

ριγράφονται οι στόχοι της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης,  τα διδακτικά εργα‐

λεία καθώς και ένα μοντέλο διδασκαλίας των κειμενικών ειδών το οποίο υιοθετήθηκε. 

Επίσης, περιγράφεται η μεθοδολογία έρευνας και τα πλέγματα αναλύσεων που χρησι‐
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μοποιήθηκαν  για  την  ανάλυση  περιεχομένου  των  κειμένων.  Ακόμη,  παρουσιάζονται 

αυθεντικά κείμενα μαθητών τα οποία αναλύονται ως προς την εξωτερική δομή, τις λεξι‐

κογραμματικές επιλογές,  το περιεχόμενο,  το πλήθος των λέξεων και την επιστημονική 

ορολογία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τα οποία 

δείχνουν ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης παρέμβασης ικανοποιεί τόσο τους στόχους 

γραμματισμού όσο και τους γνωστικούς στόχους της. 

 

 

Εναλλακτικές μορφές αποτίμησης  της  μάθησης στη  Γερμανική  (ως β΄  ξένης  γλώσ‐

σας) με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων 

 

Χατζηϊωάννου  Αντιγόνη Μέλισσα  Ίρις,  Σχολική  Σύμβουλος  ΠΕ07  (Γερμανικής  Γλώσ‐

σας) Περ. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας& Ν. Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αφορά το θέμα της ποιοτικής ‐ περιγραφικής αξιολόγησης της επί‐

δοσης  του μαθητή ως απαραίτητης  συνιστώσας  για  την ανάπτυξη  της  κριτικής  σκέ‐

ψης,  την  διαμόρφωση  κοινωνικής  συνείδησης,  την  καλλιέργεια  της  κοινωνικής  και 

συναισθηματικής  επάρκειας  του  μαθητή,  για  την  ανάπτυξη  του σε αυτόνομο  και  ε‐

νεργό πολίτη και την παράλληλη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.  

Αποτελείται  από  δυο  μέρη.  Το  πρώτο  μέρος  περιλαμβάνει  την  θεωρητική  προ‐

σέγγιση του εννοιολογικού πλαισίου της ποιοτικής αποτίμησης της μάθησης με επίκε‐

ντρο τις εναλλακτικές τεχνικές.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη όσον 

αφορά την ποιοτική –περιγραφική αποτίμηση στη Γερμανική  (ως β΄  ξένης γλώσσας) 

επικεντρώνοντας  στην  αυτοαξιολόγηση,  την  ετεροαξιολόγηση,  τον  ατομικό  φάκελο 

του μαθητή και τον Ευρωπαϊκό φάκελο γλωσσών– χρήσιμα εργαλεία για τους εκπαι‐

δευτικούς της Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ 07). 

Από τη μελέτη γίνεται αντιληπτό ότι η περιγραφική μορφή έκφρασης του μαθη‐

σιακού  και  κατά  συνέπεια  του  αξιολογικού  αποτελέσματος,  παρέχει  τη  δυνατότητα 

διαφοροποιημένης, πληρέστερης & σαφέστερης περιγραφής τόσο των επιδόσεων του 

μαθητή όσο και άλλων βασικών τομέων της ανάπτυξης του ενώ συμβάλει στην ποιο‐

τική  και  ολιστική  αξιολόγηση  της  επίδοσης  του. Ολοκληρώνεται  η  εργασία  αυτή  με 

την παράθεση συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για 

την στήριξη της ποιοτικής αξιολόγησης και την αναγκαιότητα υλοποίησης επιμορφω‐

τικών δράσεων από τους σχολικούς συμβούλους για τη συμβουλευτική καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών σε θέματα ποιοτικής αξιολόγησης των μαθητών τους. 
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Το στυλ του αυτοελέγχου και η ανάπτυξη της μεταγνώσης στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής 

 

Χατζηπαντελή Αθανασία, Σχ Σύμβουλος ΠΕ 11 

Διγγελίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΠΘ 

 

Περίληψη 

Η μεταγνώση ορίζεται ως η έννοια του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Σκοπός της πα‐

ρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του στυλ του αυτοελέγχου 

στη μεταγνωστική συμπεριφορά των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Σα‐

ράντα τρεις μαθητές ηλικίας 11‐12 ετών συμμετείχαν στην έρευνα. Οι μαθητές χωρί‐

στηκαν σε δύο ομάδες: (i) 22 άτομα αποτελούσαν την πειραματική ομάδα και (ii) 21 

άτομα την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι μαθητές διδάχθηκαν παιδαγωγικά κινητικά παιχνί‐

δια με τη διαφορά ότι στην πειραματική ομάδα η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με 

το  στυλ  του  αυτοελέγχου,  ενώ  στην  ομάδα  ελέγχου  με  τον  παραδοσιακό  τρόπο.  Η 

μεταγνώση αξιολογήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση με τη χρήση ημιδομημένων 

ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης έδειξαν 

ότι μετά την παρέμβαση η πειραματική ομάδα παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά χρή‐

σης μεταγνωστικών στρατηγικών σε σχέση με  την ομάδα ελέγχου.  Συνεπώς  το στυλ 

του αυτοελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την προώθηση της μεταγνώσης στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις‐κλειδιά: Στυλ αυτοελέγχου, μεταγνώση, φυσική αγωγή 

 

 

Φιλοσοφία της Παιδείας και επαγγελματική ηθική: Μελέτη Περίπτωσης 

 

Χολέβας Κ. Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ‐ Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φραντζή Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) 

 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η περίπτωση κατά  την οποία  εκπαιδευτικός Δημοτικού 

Σχολείου διαπιστώνει ότι μαθητής της τάξης του επανειλημμένα κλέβει μικροαντικεί‐

μενα από τους συμμαθητές του. Πώς ο εκπαιδευτικός θα αντιμετωπίσει το συγκεκρι‐

μένο πρόβλημα; Ποιο είναι το δίλημμά του και η ηθική του στάση απέναντι στο πρό‐

βλημα; Παρουσιάζεται ένα θέμα επαγγελματικής ηθικής και μέσα από τη μελέτη ερω‐

τημάτων θα  προσεγγιστεί  η  σπουδαιότητα  και  η  εγγύτητα  του  θέματος ως  προς  το 

χώρο της επαγγελματικής ηθικής.  
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Προσεγγίζοντας το ζήτημα, ώστε να ανιχνεύσουμε τις ηθικές του πλευρές, εντοπί‐

ζουμε μια αμφισημία. Το φαινόμενο της κλοπής στα παιδιά, σύμφωνα με ψυχολογικές 

προσεγγίσεις, ενέχεται από διαφορετικά κίνητρα. Σε ένα παιδί η προσπάθεια να τραβή‐

ξει πάνω του την προσοχή και η διοχέτευση της πίεσης είναι συνήθως οι λόγοι που πα‐

ρουσιάζονται φαινόμενα κλοπής ή άλλες αποκλίσεις. Σε πλήρη δηλαδή αντίθεση με τα 

κίνητρα των ενηλίκων δεν παρατηρούμε να υπάρχει συνείδηση της πράξης με σκοπό το 

προσωπικό κέρδος. Θα ήταν λάθος λοιπόν να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός ένα παιδί 

που κλέβει όπως ακριβώς και έναν ενήλικα. Μπορεί όμως ο εκπαιδευτικός να αξιοποιή‐

σει το φαινόμενο προκειμένου να καθοδηγήσει και να μεταδώσει μερικά χαρακτηριστι‐

κά των ηθικών αξιών που απαντούν και περιχαρακώνουν το φαινόμενο της κλοπής.  

Αρχικά θα γίνει μια φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος, στη συνέχεια θα επι‐

χειρηθεί μια σύζευξη  του φιλοσοφικού θεωρητικού αναστοχασμού με  την πρακτική 

αντιμετώπιση  και  τέλος  θα αναζητηθούν  τρόποι  αντιμετώπισης  του  θέματος  καθώς 

και τα όρια της παρέμβασης και της ηθικής αξίωσης του εκπαιδευτικού. 

 

 

Απόψεις Σχολικών Συμβούλων για τον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο περί επαγγελματι‐

κής επάρκειας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

 

Χριστάκης  Ιωάννης,  Σχολικός  Σύμβουλος 3ης  Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Λάρισας‐ Δάσκαλος 

 

Περίληψη 

Ο  καθορισμός  και  η  αποτίμηση  της  επαγγελματικής  επάρκειας  των  εκπαιδευτικών 

αποτελεί  ένα  από  τα  ζητήματα  του  εκπαιδευτικού  λόγου,  ο  οποίος  εκφέρεται  από 

διεθνείς οργανισμούς και φαίνεται να επηρεάζει όλο και περισσότερο τις εκπαιδευτι‐

κές πολιτικές για τους εκπαιδευτικούς  των κρατών μελών των διεθνών οργανισμών. 

Τα  κράτη  αναθέτουν  τη  διαχείριση  των  εκπαιδευτικών  τους  πολιτικών  στα  στελέχη 

τους. Στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι Σχολικοί Σύμβου‐

λοι ανήκουν στα στελέχη εκείνα τα οποία για να μπορούν να επιτελέσουν με επιτυχία 

το  έργο  τους,  δηλαδή  την  επιστημονική  και  παιδαγωγική  καθοδήγηση  και  την  υπο‐

στήριξη των εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή στην επιμόρφωσή τους και στην αξιολόγη‐

ση  του  εκπαιδευτικού  έργου,  χρειάζεται  να  προσδώσουν  βαρύνουσα  σημασία  στη 

διάσταση της επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη η εργασία μας έχει ως σκοπό την διερεύνηση 

των απόψεων των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης για την επαγγελματι‐

κή επάρκεια των εκπαιδευτικών στη φάση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης όπως 

αυτή προσδιορίζεται από τον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο.  



ΑΘΗΝΑ 26‐28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 180 

Επιλέξαμε για  την  έρευνά μας  την  ερμηνευτική μέθοδο.  Για  το  λόγο αυτό έγινε 

ανάλυση ημι‐δομημένων συνεντεύξεων που λήφθηκαν από δεκαπέντε Σχολικούς Συμ‐

βούλους δημοτικής εκπαίδευσης και τα ευρήματα μελετήθηκαν σε συνδυασμό με το 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορούσε στον εκπαιδευτικό λόγο τον οποίο εκφέρουν διε‐

θνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ο Οργανισμός για την Οικονο‐

μική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) για τον προσδιορισμό της επαγγελματι‐

κής επάρκειας των εκπαιδευτικών κατά τη φάση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

αλλά και την κριτική η οποία ασκείται σε αυτόν. 

Με βάση  τα ευρήματα  της  έρευνας αναδεικνύεται η σημασία  του επιλεγέντος  ε‐

ρευνητικού θέματος. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσεγγίζοντας κριτικά τα χαρακτηριστικά 

επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που προτάσσονται από την Ε.Ε. και τον 

Ο.Ο.Σ.Α. τα θεωρούν μεν σημαντικά αλλά προκρίνουν και άλλα χαρακτηριστικά που οι 

ίδιοι θεωρούν εξίσου σημαντικά και τα οποία σκιαγραφούν έναν εκπαιδευτικό με ευρύ‐

τητα μόρφωσης, ανθρωπιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και κριτική σκέψη. 

 

 

Οι σχολικές δραστηριότητες δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και η σημασία  τους ως 

παράγοντα διαμόρφωσης περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση 

 

Ψυχογυιού Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφεί το εύρος των σχολικών δραστηριοτή‐

των και  καινοτόμων προγραμμάτων που μπορεί  να υλοποιήσει μια σχολική μονάδα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να επισημανθεί η σημασία της υλοποίησής τους ως 

παράγοντα  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  ευνοϊκού  για  τη  μάθηση  μαθητών  και  εκ‐

παιδευτικών,  πραγμάτωσης  των  σκοπών  του  σχολείου,  αρχών  της  διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και ανάδειξης του σχολείου σε «οργανισμό που μαθαίνει», σε δυναμι‐

κή κοινότητα μάθησης και πρακτικής. 

Στην εισαγωγή γίνεται λόγος για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σχολική εκ‐

παίδευση στη σύγχρονη μετανεωτερική πραγματικότητα της πολυσχιδούς κρίσης ‐ με 

σημαντικότερη  την  παροχή  εκπαίδευσης  υψηλών  απαιτήσεων  και  χωρίς  αποκλει‐

σμούς ‐ και επισημαίνονται δύο από τους ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραί‐

νουν την επιτυχή ανταπόκριση του σχολείου στους σκοπούς του,  τη δυσκαμψία του 

δηλαδή ως θεσμού να παρακολουθήσει τις ταχύτατες εξελίξεις της σύγχρονης κοινω‐

νικής  πραγματικότητας  και  την  αδυναμία  του  τυπικού  σχολικού  προγράμματος  να 
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καλύψει τις ανάγκες του ευρέως διαφοροποιημένου μαθητικού δυναμικού. Στη συνέ‐

χεια επιχειρείται να προσδιοριστεί ποιο περιβάλλον θεωρείται ευνοϊκό για τη μάθη‐

ση,  αναφέρονται  παράγοντες  που  διαφοροποιούν  το  μαθητικό  και  το  εκπαιδευτικό 

δυναμικό και προσδιορίζεται  το εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων  (σε αυτές συ‐

μπεριλαμβάνονται  και  τα  καινοτόμα  προγράμματα)  που  μπορεί  να  υλοποιήσει  μια 

σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του τυπικού προγράμμα‐

τος και ως προέκτασή  του,  κατεξοχήν δε στο πλαίσιο  της ευρύτερης σχολικής  ζωής. 

Ακολουθεί η ανάδειξη της σημασίας των σχολικών δραστηριοτήτων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ως  παράγοντα  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  ευνοϊκού  για  τη  μάθηση, 

αλλά επισημαίνονται και σημαντικές προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες, προ‐

κειμένου οι σχολικές δραστηριότητες να υλοποιηθούν κατά τρόπο που τους προσδί‐

δει προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. 

 

 

Η  ανάγκη  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  γενικής  και  ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τη συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο 

 

Ασπραδάκη, Μ., Αναπλ. Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου 

Καλογεροπούλου Π., Ειδ. Παιδαγωγός, MEd, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου 

Σπανάκη Ε., Ειδ. Παιδαγωγός, PhD, αποσπασμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου 

 

Περίληψη  

Η συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) στη γενική εκπαί‐

δευση αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να εντάξουν 

αποτελεσματικά τους μαθητές με εεα στα σχολεία γενικής αγωγής κατά την καθημε‐

ρινή εκπαιδευτική πράξη. Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της συνεκπαίδευσης 

παιδιών  με/χωρίς  ε.ε.α.  προαπαιτεί  όχι  μόνο  την  ύπαρξη  θετικής  στάσης  από  την 

πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά και καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με 

τα θέματα της ειδικής αγωγής.  

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να καταδείξει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης 

και  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  γενικής  και  ειδικής  αγωγής  σε  ζητήματα  που 

αφορούν στην αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με εεα στο γενικό σχολεί‐

ο,  καθώς  και  να  υπογραμμίσει  τους  βασικούς  στόχους  ενός  τέτοιου  εγχειρήματος. 

Επιπρόσθετα αναφέρονται αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες 

της Ευρώπης.  

Λέξεις  κλειδιά:  συμπερίληψη,  εκπαίδευση/επιμόρφωση  εκπαιδευτικών,  στάσεις  εκ‐

παιδευτικών, στόχοι επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Πρόβλημα ή Ευκαιρία; 

 

Μπαραλός Γεώργιος, Δρ, Σχ. Σύμβουλος Μαθ/κών 

 

Περίληψη 

Το  ζήτημα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης πρωτοεμφανίσθηκε στην Ελλάδα τον 19ο 

αιώνα  και  εφαρμόσθηκε  με  διάφορες μορφές μέχρι  την  κατάργησή  της  το 1982  (ν. 

1304/1982).  Τον  καιρό  των  μνημονίων  επανήλθε  στο  προσκήνιο  και  εφαρμόσθηκε 

αρχικά περιορισμένα με το ν. 3848/2010 και την αξιολόγηση των υπηρετούντων στα 

ΠΠΣ,  ενώ  στη  συνέχεια  επιχειρήθηκε  η  γενίκευσή  της  με  το  ΠΔ 152/2013  μέχρι  το 

2015, οπότε σταμάτησε για μια ακόμα φορά. Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο ζυμώ‐

σεων για την μορφή της εφαρμογής της και οι σχετικοί προβληματισμοί δεν αμφισβη‐

τούν την αναγκαιότητα της, αλλά εστιάζονται στην αναζήτηση του κατάλληλου μοντέ‐

λου. Με  στόχο  μια  βιώσιμη  προοπτική,  η  εργασία  αυτή  παίρνει  μέρος  στη  σχετική 

συζήτηση παρουσιάζοντας προβλήματα εφαρμογής μηχανιστικών μοντέλων γραφειο‐

κρατικού χαρακτήρα,  ιδιαίτερα της τελευταίας περιόδου, καθώς και τις δυνατότητες 

που ανοίγονται με την αλλαγή προσανατολισμού σε ανθρωπιστικά μοντέλα επαγγελ‐

ματικού ελέγχου. 

 

 

Η  εφαρμογή  της  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας  μέσα από  την  αναθεώρηση  του 

παραδοσιακού  ρόλου  του  εκπαιδευτικού  και  την  καθοδηγητική  υποστήριξή  του 

από τον σχολικό σύμβουλο 

 

Βουλγαρίδου Όλγα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περ. Δ.Ε. Ροδόπης 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να συζητήσει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας  στη  σχολική  τάξη  και  την  αναθεώρηση  του  παραδοσιακού  ρόλου  του 

εκπαιδευτικού. Επίσης, στόχο έχει, να διαφωτίσει σχετικά με το «τι» ορίζουμε ως δι‐

αφοροποιημένη διδασκαλία στην  εκπαίδευση και «πώς»  αυτή μπορεί  να υποστηρι‐

χτεί στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς μέσα από τον επιστημονικό, παιδαγωγικό 

και καθοδηγητικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. 

Λέξεις  κλειδιά:  διαφοροποίηση  διδασκαλίας,  καινοτόμες  διδακτικές  προσεγγίσεις  / 

καινοτόμο σχολείο, αναθεωρημένος ρόλος εκπαιδευτικών, καθοδηγητική υποστήριξη 

Σχολικών Συμβούλων 
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«Παροχή  κινήτρων από  τη σχολική διεύθυνση  και  βαθμός  ικανοποίησης  του σύγ‐

χρονου εκπαιδευτικού: μια συγκριτική μελέτη δεδομένων ανάμεσα στην προσδοκία 

και την ανταπόκριση»  

 

Παυλοπούλου Ασπασία, Δρ., Εκπαιδευτικός, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Πελοποννή‐

σου 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει ως ερευνητικό ζητούμενο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχε‐

τικά με τον βαθμό ικανοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναφορικά προς την 

παροχή  εργασιακών  κινήτρων  και  συστηματικής  υποστήριξης  έργου  εκ  μέρους  των 

διευθυντών  σχολικών  μονάδων.  Ως  βασικό  εργαλείο  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου, κατανεμημένων σε τρεις άξονες. Βάσει 

αυτής της κατηγοριοποίησης, η μελέτη του υλικού αναπτύχθηκε στα ακόλουθα τρία 

στάδια: (α) αποτύπωση της αντίληψης των εκπαιδευτικών σχετικά με την σπουδαιό‐

τητα που έχει η ανταπόκριση του διευθυντή σχολικής μονάδας στα διαφορετικά πε‐

δία ευθυνών και αρμοδιοτήτων του,  (β) αποτύπωση της εκτίμησης των  ίδιων εκπαι‐

δευτικών για την τρέχουσα πραγματικότητα, δηλαδή για την ανταπόκριση στα παρα‐

πάνω πεδία του διευθυντή της δικής του σχολικής μονάδας, (γ) σύγκριση μεταξύ των 

δύο αξόνων  και  εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με  τον  βαθμό ανταπόκρισης  των 

διευθυντών σχολικών μονάδων στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Από την έρευνα 

αυτή  προκύπτει  σαφέστατα  η  υψηλή  ανάγκη  που  αισθάνεται  ότι  έχει  ο  σύγχρονος 

εκπαιδευτικός για συστηματική υποστήριξη εκ μέρους του διευθυντή του σε όλες τις 

πτυχές  του  έργου  του.  Ταυτόχρονα,  βέβαια,  εξακριβώνονται  σταθερές  πεποιθήσεις 

και,  όχι  λιγότερο,  πάγια  νοητικά  σχήματα,  προκαταλήψεις  και  στερεότυπα  που φέ‐

ρουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον θεσμό του διευθυντή σχολικής μονάδας, ως α‐

ποτέλεσμα των οποίων προκύπτει μία εξαιρετικά υψηλή προσδοκία. Με τα δεδομένα 

αυτά, η ανταπόκριση των διευθυντών, παρουσιάζεται μεν ως ικανοποιητική, φέρεται 

δε να απέχει σημαντικά από το προσδωκόμενο, με αποτέλεσμα ο δείκτης που ορίζει 

τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών να είναι συγκριτικά χαμηλός. Αυτή ακρι‐

βώς  η  διαπίστωση  της  απόκλισης  μεταξύ  δεοντολογίας  και  πραγματικότητας,  όπως 

διακυμαίνεται ανά πεδίο, προσφέρει τη δυνατότητα της διατύπωσης ενός συγκροτη‐

μένου αιτήματος.  Πίσω από  τα  στατιστικά  μεγέθη  μπορεί  να  ακουστεί  η φωνή  των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι, υπό τα νέα δεδομένα της γενικευμένης αστάθειας στο εκ‐

παιδευτικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον, επιθυμούν την επίδειξη ισχυρού πνεύμα‐

τος συνεργασίας, υποστήριξης και διαρκούς ενθάρρυνσης εκ μέρους του διοικητικού 

τους προϊσταμένου. 
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Η ποιότητα της τεχνικής εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων 

 

Βλασσόπουλος Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός, Ερευνητής 

 

Περίληψη 

Η  παρούσα  έρευνα  αναφέρεται  στην  ποιότητα  της  τεχνικής  επαγγελματικής  εκπαί‐

δευσης και στο πως αυτή σχετίζεται με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική κατά‐

σταση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό των Κυκλάδων, ένα νομό με αυξημέ‐

νες  ιδιαιτερότητες  λόγω  της  νησιωτικότητας.  Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε  το 2015, 

σε ΕΠΑ.Λ σε νησιά του νομού Κυκλάδων. 

Αδιαμφισβήτητα, η «ποιότητα» ως έννοια, έχει εξέχουσα θέση στην καθημερινό‐

τητά μας, στη ζωή μας, και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελώντας το πλέον ανα‐

φαίρετο κομμάτι της. Η έννοια της ποιότητας σχετίζεται με τις αλλαγές που επέρχο‐

νται στην Εκπαίδευση είτε θετικές είτε αρνητικές.  

Η έρευνα βασίστηκε στους Ελληνικούς δείκτες ποιότητας.  Το Ελληνικό Υπουργείο 

Παιδείας έχει ορίσει 17 Δείκτες Ποιότητας που συγκαταλέγονται σε 4 θεματικές περιο‐

χές.  

Στη παρούσα έρευνα έγινε σύγκριση διαφορικών ομάδων πληθυσμού που σχετί‐

ζονται  με  την  τεχνική  εκπαίδευση  όπως  καθηγητές,  μαθητές  και  απόφοιτοι  από  τα 

ΕΠΑΛ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια και οι δειγματοληπτικές μονά‐

δες επιλέχθηκαν με Απλή Τυχαία Δειγματοληψία. Η κλίμακα των ερωτήσεων ήταν η 

πενταβάθμια κλίμακα Likert και κυμαινόταν από το «καθόλου» έως το «πάρα πολύ».  

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  το  2015,  σε  χρονικό  διάστημα  πέντε  μηνών  (Φε‐

βρουάριος έως Ιούνιος) σε ΕΠΑ.Λ σε νησιά του νομού Κυκλάδων, (Σύρος, Τήνος, Μύ‐

κονος, Πάρος). 

Ο πληθυσμός της έρευνας περιλάμβανε 300 μαθητές, 80  εκπαιδευτικούς και 80 

απόφοιτους.  Εντέλει,  συλλέξαμε δείγμα από 252  ερωτηματολόγια μαθητών  και  των 

τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ, 65 από εκπαιδευτικούς και 38 από αποφοίτους. 

 

 

Η συνεκπαίδευση ως δημοκρατικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου 

 

Κωτούλα Ευθυμία, Εκπαιδεύτρια ΙΕΚ 

 

Περίληψη 

Η διάκριση των εκπαιδευτικών δομών σε Τυπικής και Ειδικής Εκπαίδευσης έγινε βάση 

τις εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες των μαθητών. H κοινωνικοποίηση των μαθητών 

εντός του σχολικού πλαισίου γίνεται μεταξύ «ομοίων», είτε πρόκειται για τυπικούς μα‐
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θητές, είτε για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως συνέπεια για τους τυπι‐

κούς μαθητές είναι να ενισχύονται οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα τους, ως προς 

την διαφορετικότητα. Ενώ οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σταδιακά ετικε‐

τοποιούνται και αποκλείονται από τον κοινωνικό ιστό. Η συνεκπαίδευση ως δημοκρατι‐

κό  στοιχείο  του  σύγχρονου  ενιαίου  σχολείου  θα  είναι  ο  συνδετικός  κρίκος  ανάμεσα 

στην μαθητική επίδοση και την κοινωνική μόρφωση όλων των μαθητών. 

 

 

Μελέτη περίπτωσης: απόπειρα αξιολόγησης της διδασκαλίας με τη μέθοδο της πα‐

ρατήρησης  

 

Ρήγα Ουρανία, Εκπαιδευτικός Μουσικού Λυκείου, M.Εd., Ειδικής Αγωγής 

Ρήγας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι ένα θέμα και ζήτημα που σύμφυτο με 

την παρουσία και δημιουργία του ελληνικού σχολείου. Τελευταία έγινε κάποια από‐

πειρα που ανεστάλη αφού οι αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα ήταν έντο‐

νες. Στην εργασία μας προσπαθήσαμε με τη μέθοδο της παρατήρησης να προβούμε 

σε κάποιο είδος αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης. Η παρατήρηση έλαβε χώρα 

στους  χώρους  διδασκαλίας  δέκα  εκπαιδευτικών  στις  δραστηριότητες  της  γλώσσας, 

ύστερα από συνεννόηση και συγκατάθεση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνά 

μας η αξιολόγηση απαιτεί εργαλεία με καθαρότητα στο στόχο τους που να μην υπερ‐

φορτίζουν  και αποπροσανατολίζουν αξιολογούμενους  και αξιολογητές.  Επίσης,  πρέ‐

πει να υλοποιείται με συγκεκριμένα αξιολογικά εργαλεία, να λαμβάνει υπόψη τη δο‐

μή της ελληνικής γλώσσας, να απορρίπτει τη μονοκρατορία της μιας θεωρητικής προ‐

σέγγισης  και  πάνω απ’  όλα  να  μην  λειτουργεί  εργαλειακά  γιατί  η  διδασκαλία  είναι 

κάτι περισσότερο από μια κατασκευή. 

 

 


