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Χαιρετισμός του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας& Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης και Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. 

Τερζάκη Γεωργίου 

Αγαπητοί Εκπρόσωποι του ΥΠΠΕΘ, Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί  

σύνεδροι, συνάδελφοι, φίλοι, γονείς και μαθητές. 

Σας καλωσορίζουμε θερμά στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και 

Πολιτισμός: Σχέσεις και προοπτικές» που διοργανώνεται από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου και τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Επιδιωκόμενος σκοπός του συνεδρίου, μέσω της συμβολής των συνέδρων των 

ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και εισηγήσεων τους και την ανταλλαγή 

γόνιμων προβληματισμών, είναι η προώθηση δημιουργικού διαλόγου για  την σχέση 

εκπαίδευσης και πολιτισμού ως μια προσπάθεια συμβολής στον προβληματισμό 

αποτύπωσης ή/και καταγραφής της σχέσεως αυτής εντός του δυναμικού πλαισίου 

της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνικό-οικονομικής πραγματικότητας. 

Προσωπικά ως πρόεδρος αλλά και ολόκληρη η οργανωτική επιτροπή αισθανόμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανταπόκριση από τους συναδέλφους και την τοπική 

κοινωνία. Συνεργαζόμαστε παίρνοντας πρωτοβουλίες και δημιουργώντας θεσμούς 

που αναδεικνύουν και υποστηρίζουν την Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση που 

πάντα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. 

Ευχαριστούμε την οργανωτική, την επιστημονική, την επιτροπή κριτών, τα μέλη της 

γραμματείας και τους εθελοντές που βοήθησαν σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας 

και υλοποίησης των προσυνεδριακών δράσεων. Ευχαριστούμε επίσης, την 

Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου για την ενεργό συμμετοχή και τη 

βοήθεια που προσέφεραν. Τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που με τις 

εισηγήσεις, τα εργαστήρια, τη συμμετοχή σας και τις εκδηλώσεις που οργανώσατε 

συμβάλλετε στην επιτυχία του Συνεδρίου μας. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Γεώργιος Τερζάκης 
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Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρου 

H Περιφέρεια Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχει στη διοργάνωση του 2ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές». 

Πρόκειται για ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο που αναμένεται να φωτίσει 

ακόμα περισσότερο την αμφίπλευρη σχέση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 

Μιας σχέσης που στην Κρήτη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το πλούσιο 

πολιτιστικό απόθεμα του νησιού, η ιδιαίτερη ιστορική ταυτότητα και η μακραίωνη 

καλλιτεχνική του παράδοση βρίσκουν δρόμους έκφρασης μέσα από την 

εκπαίδευση, τις σχολικές αίθουσες και τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. 

Με το πλήθος και την επιστημονικότητα των εισηγήσεων στη διάρκεια του διήμερου 

συνεδρίου, αλλά και με την μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο της 

εκπαίδευσης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, είμαστε βέβαιοι ότι το Συνέδριο 

αυτό θα καθιερωθεί γρήγορα θεσμικά, δημιουργώντας έναν σύγχρονο φάρο 

πολιτισμού για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και για την κοινωνία της Κρήτης. 

Ως Περιφέρεια Κρήτης εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους 

διοργανωτές και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

Σταύρος Αρναουτάκης 
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Χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Δήμου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη 

Γεωργίου 

Η παιδεία και ο πολιτισμός, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες. Οι πανανθρώπινες 

αξίες ενταγμένες στα μεγάλα έργα των Γραμμάτων και της Τέχνης, καλλιεργούν 

ουσιαστικά τον ψυχισμό των νέων, ανοίγουν ορίζοντες στον νου, εξευγενίζουν την 

ζωή τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς συνειδητοποιώντας την βαθύτατα 

κοινωνική λειτουργία του πολιτισμού στην διάπλαση της προσωπικότητας, έχουν 

υποχρέωση να ενισχύουν την σύνδεση παιδείας και πολιτισμού. Το αποτέλεσμα 

είναι βέβαιο ότι αποβαίνει σε όφελος της χώρας μας. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου 

Βλαχάκης Γεώργιος 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος: 

Τερζάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 

Μέλη: 

Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης 

Λαμπρινός  Βασίλης, Δήμαρχος Ηρακλείου 

Αγγέλης Αποστόλης, Υποδιευθυντής 20ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 

Βλαχάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας 

Θεολογίτης Όμηρος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καμπουράκης Λάμπρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Περιφερειακής Ενότητας 

 Ηρακλείου 

Κανέλλος Ιωάννης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κουτσουράκη Στυλιανή, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μαλανδράκης Κοσμάς, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μηλαθιανάκη Μαριλένα, Γενική Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου 

 Καζαντζάκη - Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μορφουλάκη Μαρία, Διευθύντρια 20ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 

Περικλειδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Πιταροκοίλη Στέλλα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πουλλά Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πρωτογεράκη Νεκταρία, Διευθύντρια 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τσικαλάκης Ιωάννης, Υποδιευθυντής 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 

Φασουλάκης Κωσταντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού Περιφερειακής Ενότητας 

 Ηρακλείου 

Φλουρής  Κωνσταντίνος, Υπάλληλος Περιφέρειας Κρήτης 
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Επιστημονική Επιτροπή - Επιτροπή Κριτών 

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

 Θρησκευμάτων 

Αθανασιάδης Χάρης, Iστορικός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του 

 Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δημόσια Ιστορία" του Ελληνικού Ανοικτού 

 Πανεπιστημίου 

Ανάγνου Ευάγγελος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & ΣΕΠ στο ΕΑΠ 

Αναργυρίδου Δέσποινα, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 

Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφ. Χανίων 

Ανδρέου Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός - Διευθυντής ΓΕΛ 

Αρβανιτίδου Βιργινία, Διευθύντρια 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων - Τ. Υπεύθυνη 

 Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης (2012-2017) 

Βαϊρινού Κωνσταντία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 

Βασιλούδης Ιωάννης, 8ο Δ.ΣΧ. Αμαρουσίου 

Βάσιου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Πέλλας 

Βελισσάρη Ειρήνη, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02 

Βέργη Μελπομένη (Μελίνα), Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70 

Βλαβιανού Αρβανίτη Αγνή, Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός 

Βουζαξάκης Γεώργιος, ΓΕΛ Μοχού 

Βουλγαρίδου Όλγα, Σχολική Σύμβουλος 

Γαλανάκης Γιάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Kent 

Γαλατά Παρασκευή-Βίβιαν, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Μέλος Σ.Ε.Π. - Ε.Α.Π. στο Μεταπτυχιακό 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διδάσκουσα στο μάθημα «Οργάνωση και 

 Λειτουργία των Οργανισμών» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής  

 Πολιτικής. Ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

 Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

 Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γεροφώτη Αικατερίνη, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 

Γιγουρτάκης Νικόλαος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Γκανάτσιου Παρασκευή, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων (Υπεύθυνη Πολιτιστικών 

 Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Θεμάτων Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. 

 Κέρκυρας 

Γραμμένος Δημήτρης, Κύριος Ερευνητής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 

Γώγουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 
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Δασκαλάκη Εμμανουέλα, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Νέας Ανατολής 

Δημογέροντα Αντωνία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

Δρακωνάκη Μαρία, Διευθύντρια στο Γενικό Λύκειο Αρχανών 

Δροσοπαναγιώτης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Σχολικής Μονάδας 

Ζουγανέλη Άννα, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. Βοιωτίας 

Ιωαννίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός στο 2o Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 

Καβαζίδου Ελένη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων 

Κακλαμάνη Σταματίνα, Κοινωνιολόγος Δημογράφος - Μέλος Δ.Ε.Π. - Τμήμα Φ.Κ.Σ. - 

 Φιλοσοφική Σχολή - Παν/μιο Κρήτης 

Καλέμης Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων ΚΦΜ Μαλακάσας 

Καλογρίδη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Αττικής 

Καλοκύρη Βασιλεία, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ηρακλείου (και Λασιθίου) 

Καλυκάκης Δημήτριος, Διευθυντής Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 

Κανέλλος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Προϊστάμενος  Επιστημονικής και 

 Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Καπετανάκης Γεώργιος, Διευθυντής  5ου Γυμνασίου Παλ. Φαλήρου 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Δάσκαλος 

Καρούμπαλη Ευγενία, Εκπαιδευτικός Μουσικής 

Καρρά Κατερίνα, 4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου 

Καρτσωνάκης Μανόλης, Διευθυντής Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου 

Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη Πόπη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΔΕ Κρήτης 

Κατσίρας Λεωνίδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13, Νομικών - Πολιτικών Επιστημών 

Καφίρη Ιoυλία, Ιδιαίτερα μαθήματα 

Καψάσκη Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου 

Κερασοβίτης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Μουσικής 

Κεσανλής Ηλίας, Υπουργείο Παιδείας - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 

Κολίτση Φιλοθέη, Διευθύντρια του Εσπερινού ΓΕΛ Αμπελοκήπων 

Κολυμπάρη Τάνια, Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας 

Κουτσουδάκης Γεώργιος, Μόνιμος Εκπαιδευτικός 

Κουτσουράκη Στέλα, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

Κυριακάκη Χαρίκλεια, Απόσπαση Εξωτερικό/Γραφείο Εκπαίδευσης Ντύσελντορφ 

Λασκαρίδου Αντιγόνη, 4ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου (Μόνιμη εκπαιδευτικός) 

Λιάτσου Λαμπρινή, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 

Λιοδάκη Νίκη, Νηπιαγωγός 
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Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας με ανάθεση την 

 Περιφέρεια Κρήτης 

Μακρή Μάρθα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70 

Μαλαγκονιάρη Μαρία, ΠΕ09 

Μαμάκης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος  Δημοτικής Εκπαίδευσης Α' Περιφέρειας Λασιθίου 

Μαρκαντώνης Χρίστος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας 

Μαρτίνου Σωτηρία, Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

Μιχαηλίδης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκ. Περ. Σερρών 

Μιχαηλίδης Μύρων, Αρχιμουσικός 

Μιχαηλίδου Θεοδώρα, Νηπιαγωγός 

Μουρατιάν Ζαμπέλ, Εκπαιδευτικός - ΜΑ Μuseum Studies - Σύμβουλος εκπαίδευσης και 

 ανάπτυξης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 

Μουρατίδου Ευθυμία, Καθηγήτρια Δ. Ε. 

Μπαγιάτη Ειρήνη, Σχολική Σύμβουλος Π/θμιας Εκπ/σης στην 8η Περιφέρεια Δημοτικής 

 Εκπαίδευσης Ηρακλείου με έδρα τις Μοίρες 

Μπάρτζου Στυλιανή, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης (Σχολείο Οργανικής: ΓΕΛ Νικήσιανης 

 Καβάλας) 

Μπερκούτης Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 

Μπιτσάκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Ρόδου και Υποψήφιος 

 Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

 Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μώκος Ευάγγελος, Διευθυντής 50ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 

Νικολάου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του 

 Πανεπιστημίου Πατρών 

Ντούλια Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 

Πανσεληνάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 

Παπαδάκης Σταμάτιος, Διευθυντής 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου 

Παπαδογιαννάκη Ελένη, Ε.ΔΙ.Π. Φιλολογίας Κρήτης 

Παυλάκης Μάνος, Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εκπαιδευτική Ηγεσία 

Περικλειδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος  Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

 Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Πεχλιβανίδου Ευαγγελία, Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Πέτρας - Άρτα 

Πολύζος Νικόλαος, Δάσκαλος - Υποδιευθυντής Δ. ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου Αττικής 

Πολυμεροπούλου Παναγιώτα, Ερευνήτρια  - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Πουλλά  Ελένη, Σχολική Σύμβουλος 

Πουπάκη Ειρήνη, Διευθύντρια ΕΠΑΛ 
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Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων, με έδρα τα Χανιά 

Ρέντζη Αργυρώ, Αποσπασμένη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Ρούσσου Μαρία, Εκπαιδευτικός στο ΣΕΠ Ηρακλείου 

Σακκά-Κυρίτση Κωνσταντίνα, Σχολική Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΔΕ Δυτικής 

 Ελλάδας 

Σιακκής Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 

Σισσαμπέρη Νίκη, Δ.Σ. Ρίου (Αχαΐας) 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σχολική Σύμβουλος 

Σπανάκη Ειρήνη, Νηπιαγωγός- Ειδική Παιδαγωγός ΚΕΔΔΥ Ν. Ηρακλείου 

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηρακλείου 

Στιβακτάκης Ευστάθιος, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπ/κής Περ/ρειας Ν. Ρεθύμνης 

Σχοινά Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ροδόπης 

Τζενάκη Μαρία, Τ. Σχολική Σύμβουλος 

Τζωρτζάκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 

Τουλούμης Κοσμάς, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Τουραμπέλης Μιχαήλ, ΠΕ06 - Αγγλικών 

Τσαγκαράκη Αργυρώ, Φιλόλογος στο ΓΕΛ Ασημίου 

Τσακστάρας Δημήτριος, Μόνιμος Εκπαιδευτικός 2ου ΓΕΛ Γρεβενών 

Τσουλφάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Α 

 Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ 

Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ - Καθηγητής - Σύμβουλος ΕΑΠ 

Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ, Διδάσκων (Ε.ΔΙ.Π.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών 

 Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) 

Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα, Πρώην Σχολική Σύμβουλος, Διευθύντρια ΓΕΛ 

Χατζηγεωργιάδου Σοφία, Νηπιαγωγός 

Χατζηδημητρίου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 Καρδίτσας 

Χναράκη Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Drexel (Φιλαδέλφεια-ΗΠΑ)/Εντεταλμένη 

Αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών 

Χοϊλούς Δημήτριος, 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας 

Χορταριά Συραγώ, Δ/ντρια 1ο Δ ΣΧ Αγίας Μαρίνας 

Χουλιαρά Ξανθή, Διευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας 

Χουρμούζη Νεφέλη, Διευθύντρια  ΙΔ. ΓΕΛ "Ο Απόστολος Παύλος" 

Χρηστάρας Βασίλειος, Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ 

Χριστοπούλου Μάρθα, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου  
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Σκοπός 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τη ρέουσα πραγματικότητα και να αναδείξει τη 

διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται: 

• η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και προτάσεων 

• η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και  

• η προώθηση δημιουργικού διαλόγου για τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμού στη 

διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. 

 

Θεματικοί Άξονες 

Οι άξονες αφορούν στη διασύνδεση εκπαίδευσης και πολιτισμού. Οι εισηγήσεις αναφέρονται 

στην υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και σε προοπτικές της σχέσης εκπαίδευσης και 

πολιτισμού. 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα  

2. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδασκαλία και πολιτισμός 

3. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων από το χθες ως το σήμερα 

4. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

5. Μουσειακή εκπαίδευση 

6. Σπουδές και πολιτισμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 

7. Εκπαίδευση ενηλίκων 

8. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

9. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία 

10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων και αξιών για το 

φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 
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ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 

«Εκπαίδευση-Πολιτισμός  

και Κοινωνική Ισότητα» 

Αγγελόπουλος Γεώργιος 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

«Εκπαίδευση και  

ιστορική κουλτούρα» 

Αθανασιάδης Χάρης  

Ιστορικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του 

Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δημόσια Ιστορία" του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 

 

«Εκπαίδευση, Τεχνολογία, 

Πολιτισμός: 3 κουτάκια κάθονταν…» 

Γραμμένος Δημήτρης  

Κύριος Ερευνητής 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 

 

Ηγεσία και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή όταν Πρόσωπα και 

Τεχνολογία συμπράττουν με "λογισμό και όνειρο" για την 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής κουλτούρας 

Κώτσογλου Κυριάκος 

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Κρήτης. Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 
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"Μουσική και παιδί" 

Η σχέση της μουσικής με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις  

και τη συμπεριφορά του παιδιού και η επίδρασή  

της στις βαθμίδες της παιδικής ανάπτυξης 

Μιχαηλίδης Μύρων  

Αρχιμουσικός 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Όπερας Ερφούρτης και 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας Ερφούρτης 

 

«Το μουσείο ανοιχτό στην εκπαίδευση:  

η περίπτωση του Παιδικού Μουσείου» 

Μουρατιάν Ζαμπέλ  

Εκπαιδευτικός, Μουσειολόγος 

 

«Ένταξη και εκπαίδευση των  

προσφύγων στο ελληνικό σχολείο» 

Νικολάου Γεώργιος  

Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του 

Πανεπιστημίου Πατρών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
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Η έβδομη τέχνη ως εργαλείο μάθησης, κριτικής σκέψης κι 

ενσυναίσθησης· διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα 

εφαρμογής στο Λύκειο 

Αμπελάς Ιωάννης Παναγιώτης, Φιλόλογος, Δ/ντης ΓΕΛ Βάμου 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι το παραδοσιακό ΑΠΣ του Λυκείου δίνει έμφαση στον 

γραπτό (κυρίως) και τον προφορικό λόγο, προκειμένου ο μαθητής να συσσωρεύει 

γνώσεις με την επιδίωξη των αντίστοιχων γραμματισμών. Όμως, σ’ ένα σύγχρονο, 

ευέλικτο και ανοικτό ΑΠΣ ο μαθητής καλείται να λειτουργεί πιο ενεργητικά 

(κατανόηση, συσχετισμός, κριτική) αποκτώντας παράλληλα μεταγνωστικές 

δεξιότητες και ενσυναίσθηση. Επιπλέον, το σχολείο της ψηφιακής εποχής οφείλει να 

καλλιεργεί και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, αλλά και όσες δεξιότητες 

απορρέουν από αυτόν. Η τέχνη του κινηματογράφου αποτελεί την κατεξοχήν 

γέφυρα ανάμεσα στο παραδοσιακό πολιτισμικό παρελθόν και στο αντίστοιχο 

ψηφιακό μέλλον. Γι’ αυτό, η εισήγηση επιδιώκει αφενός να αναδείξει την ανάγκη 

συστηματικής εισαγωγής του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

συγκεκριμένα κριτήρια, αφετέρου να προτείνει διδακτικές πρακτικές αξιοποίησής 

του στο Λύκειο (π.χ. Ανθρωπιστικές επιστήμες), ώστε ο στοχασμός των μαθητών να 

ενεργοποιείται τόσο στην κατεύθυνση της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, όσο και 

της συνθετικής-δημιουργικής δραστηριότητας με ταυτόχρονη καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης του μαθητή-θεατή. 
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«Διαμεσολάβηση Ομηλίκων: Ένας νέος θεσμός γεννιέται στις 

σχολικές κοινότητες» 

Dr Αναργυρίδου Δέσποινα,  

Καθηγήτρια Πληροφορικής, MBA, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 

Καλλιοντζή Βασιλική 

Καθηγήτρια Μαθηματικών, MΑ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 1ο ΕΠΑΛ 

Γιαννιτσών 

Η Διαμεσολάβηση Ομηλίκων είναι μια δομημένη διαδικασία ειρηνικής επίλυσης 

διαφορών σχολικής καθημερινότητας μεταξύ μαθητών, έτσι ώστε να βρεθεί μια 

κοινά αποδεκτή λύση από τους διαφωνούντες μαθητές/τριες. Ως μέθοδος ανήκει 

στο πεδίο στρατηγικών αντι-βίας που δύναται να ευδοκιμήσουν εντός των σχολικών 

κοινοτήτων. Ο θεσμός αυτός κερδίζει συνεχώς έδαφος και στα ελληνικά σχολεία 

στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας.  

Τα 1ο, 2ο ΕΠΑΛ, Εργαστηριακό Κέντρο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 

συμπράττοντας, ενέκριναν την εφαρμογή προγράμματος Διαμεσολάβησης 

Ομηλίκων, αφού έλαβαν τη σχετική έγκριση από το οικείο Υπουργείο. Για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του, καταρτίστηκε πρόγραμμα που περιλάμβανε 

διαδικασίες ενημέρωσης των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων και Κηδεμόνων, 

επιλογή και εκπαίδευση καθηγητών/τριών ως διαμεσολαβητών/τριών, επιλογή και 

εκπαίδευση μαθητών/τριών ως διαμεσολαβητών/τριών, ενημέρωση του μαθητικού 

πληθυσμού για το θεσμό και την έναρξη εφαρμογής αυτού μέσω ομιλιών-

παρουσιάσεων και έντυπου υλικού, συνεχή μαθήματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

των εκπαιδευθέντων μαθητών-διαμεσολαβητών, επανάληψη των παραπάνω 

σταδίων κάθε δεύτερο χρόνο. Στόχος της εφαρμογής του προγράμματος είναι η 

ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη θετικών στάσεων των μαθητών ως συνιστωσών 

αντίστασης στη χρήση βίας.  
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Κίνδυνοι διαδικτυακού εθισμού στην εφηβεία: ενέργειες 

εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 

Ανταλουδάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός Γεωπόνος (ΠΕ18.12)  

ΕΛΓΟ «Δήμητρα», Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Νοσηλεύτρια (ΠΕ18.10)  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΔΙΕΚ 

Η παρούσα εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την μελέτη του 

διαδικτυακού εθισμού. Αρχικά παραθέτει τους ορισμούς που περιγράφουν το 

φαινόμενο, εκθέτει τους κινδύνους που συνεπάγεται ο διαδικτυακός εθισμός για 

τους έφηβους. Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από έρευνα δευτερογενών 

στοιχείων, να αναδείξει την έκταση του φαινομένου, αλλά και να φωτίσει το ρόλο 

των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του. Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι το 

φαινόμενο του διαδικτυακού εθισμού στην εφηβεία, αν και δεν είναι καθόλου 

καινούριο στη σχολική κοινότητα, εν τούτοις τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για την αντιμετώπιση, κυρίως σε επίπεδο πρόληψης. Ειδική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης του 

φαινομένου είναι πολύ σημαντική. 
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Από τις γλώσσες των χωρών στη γλώσσα των παραμυθιών 

Βασιλάκη Ασπασία 

MeD- ΠΕ60- Απόφοιτος Κοινωνιολογίας 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ αποτελούν μια πολιτισμική πρόκληση κατά 

την οποία η έννοια της διαφοροποίησης προσφέρει ένα πεδίο παιδαγωγικής 

αναζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό η βιωματική προσέγγιση της γλώσσας μπορεί να 

αποτελέσει ένα χώρο αναζήτησης και δημιουργικής παρέμβασης. Οι συμβάσεις μιας 

γλώσσας ανάμεσα σε ομιλητές/τριες που αμφοτέρωθεν δεν είχαν καμία γνώση ως 

προς τις μητρικές γλώσσες προέλευσης -με κοινή μια τρίτη γλώσσα, την αγγλική- 

βρήκαν αντίκρισμα στην πραγματολογική ικανότητα της γλώσσας (Chomsky) αλλά 

κυρίως στην επικοινωνιακή λειτουργική διάστασή της (Halliday & Hymes). Στην 

παρούσα εισήγηση θα δούμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο 

πραγματοποιήθηκε σε μία ισπανόφωνη τάξη νηπιαγωγείου μέσω της θεατρικής 

αφήγησης παραμυθιού στα ελληνικά. Στόχος είναι να αξιολογήσουμε γλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν ή όχι την επικοινωνία και κατανόηση 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, μέσα από πολιτισμικές πρακτικές, 

όπως είναι η ανάγνωση παραμυθιών. 
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Ο πολιτισμός αναγκαίος πυλώνας στο αειφόρο σχολείο 

Η εξέλιξη του θεσμού των σχολικών δραστηριοτήτων  

στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία  

Δρ. Βασιλειάδου Ξανθίππη, MA Ιστορία της Τέχνης, PhD Μουσειοπαιδαγωγική,  

Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. 

Θεσ/νίκης 

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα δομημένο σύστημα γνώσης, ιδεών και αντιλήψεων μέσα 

από το οποίο εκφράζεται ένας λαός ή μια κοινωνική ομάδα και περιλαμβάνει το 

σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων του ανθρώπου. Στη σύγχρονη 

εποχή, ο πολιτισμός ως έννοια συνδέεται με την περιβαλλοντική συνείδηση, την 

κοινωνική ισότητα και την οικονομική επάρκεια και προβάλλει ως ο τέταρτος 

πυλώνας της αειφορικής ανάπτυξης.   Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη οι σχολικές δραστηριότητες και ειδικά τα πολιτιστικά προγράμματα  

προτείνουν τρόπους ανάγνωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ερμηνείας της 

ιστορίας, κατανόησης της πολιτιστικής μας ταυτότητας αλλά και των ‘άλλων’ μέσα 

στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία και προβάλλουν ως αναπόσπαστο κομμάτι 

του αειφόρου σχολείου.  
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Διδάσκοντας αρχαίο ελληνικό δράμα στο ελληνικό πανεπιστήμιο με 

βάση τις αρχές της βιωματικότητας. 

Βασιλείου-Δαμβέργης, Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. 

Φιλόλογος-αρχαιολόγος 

συμβ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η πρόταση ενός μοντέλου διδασκαλίας της 

αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο, εμπλουτισμένου με 

βιωματικές δράσεις. Το μοντέλο διδασκαλίας είναι εμπνευσμένο από ανάλογες 

επιτυχημένες προσπάθειες διαθεματικής και βιωματικής διδασκαλίας που 

εφαρμόστηκαν στα σχολεία Β/βάθμιας εκπαίδευσης όπου υπηρέτησα, και είχαν 

εκπληκτικά αποτελέσματα. Στοχεύει, όχι μόνο στο να προκαλέσει ερευνητικό 

ενδιαφέρον στους φοιτητές, αλλά να τους φέρει και σε επαφή με τις ιδέες του 

Ευριπίδη, τις φιλοσοφικές του απόψεις, την λογική της κριτικής της επικαιρότητας 

κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, το χώρο του αρχαίου θεάτρου, τα πολιτισμικά 

πλαίσια των εορτών του Διονύσου και ίδια την προετοιμασία και την «διδασκαλία» 

επί σκηνής της αρχαίας κωμωδίας, μέσω βιωματικών δράσεων που θα λάβουν χώρα 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος στο πανεπιστήμιο και στα σωζόμενα κλασικά 

μνημεία της πόλεως των Αθηνών. Τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι 

σωζόμενες τραγωδίες του Ευριπίδη. 
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Διδάσκοντας αρχαία ελληνική πεζογραφία στο πανεπιστήμιο με τη 

βοήθεια της αρχαιολογίας και με στοιχεία βιωματικότητας. 

Βασιλείου-Δαμβέργης, Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. 

Φιλόλογος-αρχαιολόγος 

συμβ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η πρόταση ενός μοντέλου διδασκαλίας της 

αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο, εμπλουτισμένου με 

αρχαιολογικές προσεγγίσεις σε επιλεγμένα σημεία και βιωματικές δράσεις που 

συμπληρώνουν την κατάκτηση της γνώσης και την εποπτεία του χώρου. Το μοντέλο 

διδασκαλίας είναι εμπνευσμένο από ανάλογες επιτυχημένες προσπάθειες 

διαθεματικής και βιωματικής διδασκαλίας που εφάρμοσα στα σχολεία Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης όπου υπηρέτησα κατά το παρελθόν και είχαν εκπληκτικά 

αποτελέσματα. Η διδακτική αυτή προσέγγιση στοχεύει, όχι μόνο στο να προκαλέσει 

ερευνητικό ενδιαφέρον στους φοιτητές, αλλά να τους φέρει και σε επαφή με τον 

υλικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, και πιο συγκεκριμένα με την κατασκευή των 

τειχών της αρχαίας Αθήνας (τείχος άστεως, τείχος Πειραιώς, Μακρά τείχη) και να 

τους παράσχει βιωματική εποπτεία του χώρου. Τα κείμενα που θα επιλεγούν θα 

είναι τρία αποσπάσματα από το Θουκυδίδη, το Δημοσθένη και το Στράβωνα, στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των συγγραφέων αυτών ως αρχαία ελληνική φιλολογία. 
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Συμβουλευτική Γονέων: Η διαμόρφωση ταυτότητας στην εφηβεία  

Βασιλογιαννάκη Μαρία Α., Ψυχολόγος ΠΕ23* 

Μαστοράκης Σωκράτης Α., Οικονομολόγος ΠΕ09 

Η συγκρότηση ταυτότητας θεωρείται ως ο βασικότερος αναπτυξιακός στόχος της 

εφηβικής ηλικίας. Το είδος ταυτότητας που θα δομήσει το άτομο στην εφηβεία του, 

τόσο στον ιδεολογικό όσο και στο διαπροσωπικό τομέα θα είναι καθοριστικό για τη 

μετέπειτα πορεία και εξέλιξή του.  

Η διαδικασία της συγκρότησης της ταυτότητας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τις πιέσεις που το άτομο δέχεται από τον κοινωνικό του περίγυρο που μπορεί να 

είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι συμμαθητές και οι φίλοι του. Για μερικούς 

εφήβους η διαδικασία αυτή θεωρείται δύσκολη, με αποτέλεσμα να αποφασίζουν 

χωρίς να διερευνούν όλες τις προοπτικές και τις εναλλακτικές οδούς που ανοίγονται 

μπροστά τους, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να πάρουν τις αποφάσεις 

που θα τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη του καλύτερου τους εαυτού. Άλλοι έφηβοι, 

πάλι, βιώνουν σύγχυση κατά τη διαδικασία της δημιουργίας ταυτότητας όταν δεν 

δεσμεύονται από στόχους και αξίες, από όπου και να προέρχονται αυτοί 

(οικογένεια, κοινωνία, σχολείο, φίλοι) και αντιμετωπίζουν την ταυτότητά τους με 

απάθεια. Τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων που επιβάλλονται από το σχολείο, τη δέσμευση που απαιτούν οι 

σχέσεις με τους φίλους και ο προγραμματισμός για το μέλλον (Τσιάντης, 1994).  

Σε μία εποχή όπου οι νέοι βομβαρδίζονται καθημερινά από ανούσια πρότυπα και 

αδιέξοδες στάσεις ζωής, που ζητήματα σημαντικά όπως της πολιτικής, της επιλογής 

τρόπου ζωής, πέρα από το υλιστικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η καθημερινότητά 

μας και της δέσμευσης σε αρχές, αξίες και ιδεολογίες που προάγουν το άτομο 

αμφισβητούνται, απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός της στάσης των γονέων 

απέναντι στους εφήβους. Είναι απολύτως αναγκαίο να επανατοποθετηθούν οι 

γονείς απέναντι στα «επαναστατημένα» παιδιά τους, να στραφούν με ενδιαφέρον 

προς αυτά, να τα προσεγγίσουν με αγάπη και στοργή, να αφουγκραστούν τις 

ανησυχίες τους και με διακριτικότητα, διορατικότητα και ενσυναίσθηση να 

επιτρέψουν την αυτονομία τους, που θα τα οδηγήσει με ασφάλεια στην ενήλικη 

ζωή.  Για αυτόν τον λόγο, οι γονείς, πρώτοι, οφείλουν να εμφυτεύσουν στον έφηβο 
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την τάση για διερεύνηση και δέσμευση σε αξίες, στόχους και ιδανικά που θα τον 

οδηγήσουν στη δόμηση της ανώτερης εξελικτικά μορφής ταυτότητας, της 

κατακτημένης. 
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Ο ρόλος του αποσπασμένου εκπ/κού – Άγκυρα 

Βέργη Μελίνα, Εκπαιδευτικός 

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό καλούνται είτε να διδάξουν 

μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος στα ελληνικά είτε αποκλειστικά την 

Ελληνική Γλώσσα και, ασφαλώς, να κοινωνήσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό. 

Η εικόνα της χώρας μας διαμορφώνεται από τις πληροφορίες που προσφέρονται 

στους ξένους, το πολιτισμικό υπόβαθρό τους, τον τρόπο που προσεγγίζουνε την 

ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα, την επικοινωνία και την επαφή μέσω ταξιδιών, 

βιβλίων, μουσικής.    

Χώρες της Ευρώπης, η Αμερική, η Αυστραλία μπορούν να έχουν πλησιέστερη στην 

πραγματικότητα εικόνα της Ελλάδας. Χώρες, όμως, όπως η Τουρκία είναι μια 

ξεχωριστή περίπτωση εξαιτίας του παρελθόντος και του ιστορικού χρόνου που 

μοιραστήκαμε επί σειρά αιώνων. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας Έλληνας αναφέρεται στην Τουρκία, το μυαλό του 

καθενός από εμάς  πηγαίνει απευθείας στην πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, μολονότι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

αποσπώνται όχι μόνον εκεί αλλά και στη Σμύρνη και την Άγκυρα. 

Στην παρούσα ανακοίνωση, θα παρουσιαστούν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από 

την υποφαινόμενη στην Άγκυρα από το 2014 έως και το 2017, στο σχολείο της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στην Άγκυρα, πέραν των αμιγώς εκπαιδευτικών 

καθηκόντων.  

Προσδοκούμε να προκύψει προβληματισμός που θα οδηγήσει σε πρωτοβουλίες και 

μελέτη στρατηγικής που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του έργου των εκεί 

αποσπώμενων εκπαιδευτικών αφενός και στην πολιτισμική προώθηση και ανάδειξη 

της χώρας μας αφετέρου.  
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Σχολικός εκφοβισμός: Κοινωνική πραγματικότητα ή σημείο καιρού; 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Βογιατζάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Νοσηλεύτρια (ΠΕ 18.10) Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΔΙΕΚ 

Ανταλουδάκη Μαρία,  Εκπαιδευτικός Γεωπόνος (ΠΕ18.12)ΕΛΓΟ «Δήμητρα», 

Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Η παρούσα εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μελέτη του 

σχολικού εκφοβισμού. Αρχικά παραθέτει τους ορισμούς που περιγράφουν το 

φαινόμενο και εξηγεί τις επιπτώσεις που συνεπάγεται ο σχολικός εκφοβισμός για 

τους θύτες και τα θύματα. Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από έρευνα 

δευτερογενών στοιχείων, να αναδείξει την έκταση του φαινομένου, αλλά και να 

φωτίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπισή του. Τα συμπεράσματα 

δείχνουν ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, αν και δεν είναι καθόλου 

καινούριο στη σχολική κοινότητα, εν τούτοις τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για την αντιμετώπιση, κυρίως σε επίπεδο πρόληψης. Ειδική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης του 

φαινομένου είναι πολύ σημαντική. 
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Πολιτισμική επίγνωση και πολυτροπική δημιουργική έκφραση 

Βογιατζή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Κατσαρού Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ09 

Η εργασία παρουσιάζει τις εικονοποιημένες αφηγήσεις που παρήγαγαν οι μαθητές, 

ως παράδειγμα, που αναδεικνύει τη δημιουργική γραφή και την πολυτροπικότητα 

σε διαμεσολαβητικά εργαλεία αξιοποίησης και μετασχηματισμού του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Στα πολυτροπικά 

κείμενα των μαθητών οι δημιουργικές δεξιότητες αναγνωρίζονται στη σύζευξη  του 

οπτικού με τον γλωσσικό τρόπο και τη χρήση διαφορετικών επικοινωνιακών 

κωδίκων. Η σύζευξη αυτή απελευθέρωσε το κοινωνικό-πολιτισμικό τους κεφάλαιο 

μέσα από μια διαδικασία προσωπικής έκφρασης και αντίληψης του εαυτού τους 

στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σε όλες τις μορφές του. Από την άλλη, οι 

επιλογές και οι συνδυασμοί των σημειωτικών πόρων στην άρθρωση του λόγου 

υποστήριξαν την κριτική ανάγνωση των κοινωνικών και πολιτισμικών εμπειριών 

τους και την αναγνώριση του ρόλου που έχουν ως κοινωνικά υποκείμενα στη 

δημιουργία νοήματος και σημασίας. Η ανάπτυξη της πολιτισμικής επίγνωσης υπ’ 

αυτή την έννοια αποτελεί πρακτική κριτικού γραμματισμού.   
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Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ελλάδας 

για την Ένταξη των Δίγλωσσων Μαθητών και Μαθητριών 

η Αποτίμησή της στην Εκπαιδευτική Πράξη & ο Οραματισμός της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Βόκα Ελένη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη θεματική περιοχή της εκπαίδευσης και διγλωσσία   

και σκοπό της αποτελεί η διερεύνηση της ένταξης των δίγλωσσων μαθητών και 

μαθητριών στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας, κυρίως ως προς τις παραμέτρους 

της εκμάθησης της επίσημης γλώσσας του σχολείου και της διατήρησης και 

ανάπτυξης των ιδιαίτερων γλωσσών. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η 

οποία αντλεί από το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο των επιστημών της αγωγής 

και της κοινωνιολογίας, περιγράφεται η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας, ο 

τρόπος εφαρμογής της και επιχειρείται η σύνδεσή της με το ευρύτερο θεωρητικό 

πλαίσιο της διγλωσσίας στην εκπαίδευση. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 

υποστηρίζουν ότι ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

όπως περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο, δεν αποτυπώνεται στην καθημερινή 

σχολική πρακτική, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να τείνει προς την αφομοίωση. Με 

βάση τη διαπίστωση αυτή, προβάλει η αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα συνάδει με τις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διατήρησης και ενίσχυσης των γλωσσών προέλευσης 

αλλά και εκμάθησης της επίσημης γλώσσας του σχολείου, ως δεύτερη γλώσσα. 
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Η Λειτουργία των Στερεοτύπων στην Εκπαίδευση Μαθητών 

Διαφορετικής Εθνοπολιτισμικής Προέλευσης και ο Ρόλος του 

Εκπαιδευτικού στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο και στην Αποδόμηση 

των Στερεοτύπων 

Βόκα Ελένη 

Η παρούσα εργασία αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία, εστιάζει στη συζήτηση της 

λειτουργίας των στερεοτύπων, στη βάση διαφορετικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων της κοινωνικής ψυχολογίας. Επιχειρεί να αποσαφηνίσει τον τρόπο 

λειτουργίας των στερεοτύπων ως διαδικασιών κατηγοριοποίησης και κατασκευής 

της κοινωνικής ταυτότητας, υπό το πρίσμα της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας. 

Επεκτείνοντας τη συζήτηση, επιδιώκει να διερευνήσει, μέσα από την ανάλυση 

εμπειρικού περιστατικού, τη σύνδεση των στερεοτύπων με φαινόμενα διάκρισης 

και ρατσισμού, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μαθητών διαφορετικής 

εθνοπολιτισμικής προέλευσης. Ακολούθως, αξιοποιώντας τις σύγχρονες 

επιστημονικές τοποθετήσεις, αναπτύσσει το προτεινόμενο πλαίσιο το οποίο 

εστιάζει κυρίως στο ρόλο του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο και της 

εκπαιδευτικής πράξης προς την κατεύθυνση της αποδόμησης των στερεοτύπων. 

Τέλος σε μία προσπάθεια αναστοχασμού και γενικότερου προβληματισμού, με τη 

μορφή σχολίων, προβάλλει την αναγκαιότητα αναθεώρησης και προσαρμογής του 

εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο υιοθέτησης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, η 

οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολυπολιτισμικού σχολείου και θα 

στοχεύει στην αποδοχή της διαφορετικότητας κα στη μετατόπιση από την 

ανεκτικότητα στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Δράμα, Θέατρο και Δραματική Τέχνη: μια πολιτιστική παρέμβαση 

στην εκπαίδευση 

Γεωργίου Ελένη, Δρ. Θεατρολογίας: Δράμα, Θέατρο και Δραματική  

Τέχνη στην εκπαίδευση  

Το Θέατρο αποτελεί τόπο ελευθερίας και έκφρασης. Η αξιοποίηση της τέχνης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά πρωτεύουσα σημασία καθώς ο μαθητής μέσα από 

την καλλιτεχνική εκπαίδευση αναπτύσσει τις γνωστικές ικανότητες που του 

επιτρέπουν να αναλύει, να κρίνει, να ερμηνεύει και να περιγράφει τις εκφραστικές 

ποιότητες που κρύβονται στα έργα τέχνης αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του. 

Οι τέχνες, το Θέατρο, το Εκπαιδευτικό Δράμα ενισχύουν την πρόθεση αναθεώρησης 

των διδακτικών μεθόδων και τον εμπλουτισμό των ενεργητικών μεθόδων 

διδασκαλίας με τη βιωματική μάθηση, την αξιοποίηση των εμπειριών των μαθητών 

και την αλληλεπίδρασή τους. Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, τόσο κατά την 

ενσωμάτωσή της μέσα στα διδακτικά αντικείμενα, όσο και κατά την εφαρμογή της 

ως καλλιτεχνική διαδικασία, συνδυάζει και εφαρμόζει την αλληλεπίδραση γνώσης, 

αισθητικών και κιναισθητικών εμπειριών. Ο παιδαγωγός οφείλει να βρει τους πλέον 

πρόσφορους παιδαγωγικά τρόπους, ώστε να βοηθήσει τον μαθητή να ανακαλύψει 

τη γνώση και όχι απλά να την δεχτεί έτοιμη. Τα εργαλεία του Θεάτρου, του 

Δράματος και της Δραματικής Τέχνης που προτείνονται στην αξιοποίηση αυτής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Θεατρικό Παιχνίδι, το Παιχνίδι των Ρόλων, ο 

Αυτοσχεδιασμός, η Παντομίμα, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, το Θέατρο της 

Αγοράς, το Θέατρο της Εφημερίδας, το Θέατρο Playback, το Αναλυτικό Θέατρο.  
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Σχολείο Οικουμενικών Αξιών 

Γεωργουδής Παναγιώτης 

To «Συμπόσιο Πολιτισμού» είναι μία πολιτισμική συλλογικότητα η οποία στοχεύει 

στην καλλιέργεια των οικουμενικών αξιών στην κοινωνία, που θα αναδείξουν τη 

διάσταση του Καθολικού Ανθρώπου. Θεμελιώδες στοιχείο των θέσεών μας είναι η 

στρατηγική σύνδεση του Πολιτισμού και της Πολιτικής ως κορυφαίας συλλογικής 

πράξης. Οι θεμελιώδεις αξίες της οικουμενικότητας είναι η Ελευθερία, η 

Δικαιοσύνη, η Ισότητα, η Αδερφοσύνη, η Φιλία, η Ειρήνη, η Αγάπη, η Αρμονία 

Κοινωνίας - Φύσης, η Ηθική, ο Έρωτας κ.λ.π., που όλες μαζί συγκλίνουν στην ευτυχία 

του ανθρώπου και της κοινωνίας. Σφυρηλατούν τη συνείδηση του ενεργού πολίτη ο 

οποίος θα υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον ως σταθερά της Δημοκρατίας. Ένα 

σχολείο και μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα ενσωματώνει και θα 

διαπνέεται από τις αξίες αυτές συνδέοντας στρατηγικά τον Πολιτισμό και την 

Πολιτική είναι το όραμα, η πρόταση και ο Τρόπος για τη διαπαιδαγώγηση κριτικά 

σκεπτόμενων ανθρώπων οι οποίοι θα οικοδομούν την Κοινωνία των Πολιτών που 

στοχεύει στην ευτυχία. 
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Γρηγόριος Ξενόπουλος∙ ένας κλασικός στο σύγχρονο σχολείο ή 

αλλιώς  

Διδάσκοντας λογοτεχνικά κείμενα του χθες στα παιδιά του σήμερα 

Γεωργούση Άννα-Μαρία 

Φιλόλογος, υποψήφιος διδάκτορας ΠΤΔΕ Κρήτης 

Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει ως στόχο να διατυπώσει μια πρόταση για την 

επανανάγνωση του έργου του Γρηγόριου Ξενόπουλου μέσα στις τάξεις της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το βασικό ζητούμενο που θέτει, λοιπόν, είναι το 

πλαίσιο, εντός του οποίου μπορεί να πραγματωθεί μια ουσιαστική και γόνιμη 

συνύπαρξη του κλασικού δημιουργού με τα παιδιά της διαδικτυακής εποχής, που -

αν και δέκτες μιας μαζικής κουλτούρας που προωθείται από τα ΜΜΕ και 

υπονομεύει τη γοητεία της ανάγνωσης- καλούνται να προσλάβουν και να 

αναδημιουργήσουν ένα κείμενο με βάση το δικό τους προσωπικό και συλλογικό 

κώδικα αξιών. Στην πορεία αυτής της διερεύνησης προσεγγίζονται ζητήματα, όπως  

η παρουσία του ακέραιου βιβλίου από τις μικρές τάξεις του Γυμνασίου, η ανάγκη 

κάλυψης συναισθηματικών αναγκών του παιδιού, η δραματοποίηση, η 

διαθεματικότητα, η λογοτεχνική ανα-δημιουργία. Η διδακτική πρόταση που κλείνει 

την εισήγηση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ο λογοτέχνης 

ως προσωπικότητα, αφού ειδικά για δημιουργούς που στάθηκαν συνάμα και 

παιδαγωγοί δεν αρκεί να επικεντρωνόμαστε μόνο στα καθαυτό λογοτεχνικά τους 

κείμενα.  
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Οι Εικόνες Τέχνης και Πολιτισμού στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας Β΄ 

Γενικού Λυκείου: Η διδακτική, αισθητική και ιδεολογική λειτουργία 

τους  

Γιακουμάκης Αντώνιος, εκπαιδευτικός – φιλόλογος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης 

Σακελλάρης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός – φιλόλογος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η διερεύνηση της λειτουργίας των 

εικόνων Τέχνης και Πολιτισμού στο διδακτικό βιβλίο της Ιστορίας Β’ τάξης Γενικού 

Λυκείου. Κριτήρια αποτίμησης της λειτουργίας αυτής αποτελούν τα ακόλουθα: ο 

βαθμός τεκμηρίωσης, η επιτυχής ή μη σύνδεση με την ιστορική αφήγηση, η 

αισθητική και ιδεολογική λειτουργία τους. Βάσει της έρευνας οι εικόνες θα 

μπορούσαν να ενταχθούν σε τέσσερις γενικά κατηγορίες: όσες δεν πληρούν 

ουσιαστικά κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, όσες παίζουν διασκοσμητικό ρόλο, 

όσες τεκμηριώνουν απλώς και μόνο το κείμενο της ιστορικής αφήγησης και, τέλος, 

όσες προσφέρονται για διδακτική αξιοποίηση σε πολλαπλά επίπεδα. Κύριο 

συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι λίγες εικόνες ανήκουν στην τελευταία κατηγορία 

και κατά συνέπεια οι εικόνες που επελέγησαν δε λειτουργούν ως πεδίο άσκησης της 

ιστορικής κρίσης των μαθητών, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες των 

συγγραφέων του εν λόγω διδακτικού βιβλίου. 
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Διαβάζοντας το «παλίμψηστο» της πόλης μας.  

Μία εκπαιδευτική δραστηριότητα στον ιστορικό ιστό της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Γιγουρτάκης Νικόλαος, Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Διευθυντής  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Στο πλαίσιο της απόκτησης ιστορικής γνώσης, στο γεωγραφικό πλαίσιο της πόλης 

του Ηρακλείου ένα από τα πλέον σημαντικά ιστορικά αστικά κέντρα της Κρήτης, 

καλούνται μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί (σε ένα διαφοροποιημένο επίπεδο), να 

μάθουν να αναγνωρίζουν σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη, συνδέοντάς τα 

αντίστοιχα με την ιστορική περίοδο της πόλης. 

Η διδακτική αυτή πρακτική έχει δοκιμαστεί σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του 

Γυμνασίου και σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, στα σχολεία στα οποία 

έχω υπηρετήσει τα τελευταία 18 έτη. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε ως επιμορφωτική 

απόκτηση δεξιότητας σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Ηρακλείου στο πλαίσιο δραστηριότητας του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων 

της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης ν. Ηρακλείου. Η διδασκαλία αξιοποιεί όλα τα 

νεότερα δεδομένα της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας με παράλληλη 

εκμετάλλευση του μουσειακού υλικού στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Με επίσκεψη 

σε καίρια μνημεία της πόλης αποκτάται η εποπτεία της ιστορικής αντίληψης για την 

πόλη από την ρωμαϊκή ήδη περίοδο έως και τις αρχές του 20ού αιώνα. 
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Η φωνή της Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο μάθημα Γαλλικών. Μία 

πρόκληση; Γιατί;  

Δασκαλοπούλου Όλγα 

Η Συγκριτική Λογοτεχνία έχει ξεχωριστή σημασία. Μας δίνει τη δυνατότητα να 

προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία ως ιδιαίτερη λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος, 

να κάνουμε τεχνικές ή θεματικές συγκρίσεις, να συγκρίνουμε από μια πιο ειδική ή 

πιο γενική οπτική γωνία; Η φωνή της Συγκριτικής Λογοτεχνίας είναι πριν από όλα ο 

ουμανισμός και έχει ως στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους, κουλτούρες και 

πολιτισμούς. Κάθε άνθρωπος διατηρεί την ιδιαιτερότητα, την προσωπικότητα, 

ακόμη και τη διαφορετικότητά του, αλλά μαθαίνει να κοιτά τον Άλλο, να τον 

μελετάει. Η συγκριτική μελέτη μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε καλύτερα όχι μόνο 

την ξένη, αλλά και τη δική μας λογοτεχνία, οδηγώντας μας στη βαθύτερη κατανόηση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Σκοπός είναι να εισαγάγουμε στο μάθημα των Γαλλικών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (επίπεδο Β2) τον γαλλικό πεζό, ποιητικό και θεατρικό λόγο. Γενικός 

στόχος είναι να αποκτήσουν οι έφηβοι τη συνήθεια να αναλύουν ένα λογοτεχνικό 

κείμενο, να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους μέσα σε αυτό, να ανακαλύπτουν 

τον πλούτο των μέσων και το ενδιαφέρον για να δημιουργούν επικοινωνιακές 

καταστάσεις που θα επιτρέπουν να βελτιωθεί ο προφορικός και γραπτός τους 

λόγος, και επιπλέον να συγκρίνουν το γαλλικό λογοτεχνικό κείμενο με ένα ελληνικό 

που μπορεί είτε να το έχουν διδαχθεί και αναλύσει στο μάθημα της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας είτε όχι. Προσεγγίσεις επικοινωνιακού, γλωσσικού, δημιουργικού, 

διεπιστημονικού χαρακτήρα δίνουν τη δυνατότητα για μια ελεύθερη επιλογή 

μεταξύ διαφορετικών τρόπων έκφρασης ικανών να επεκτείνουν την επαφή με το 

έργο που μελετούμε. Επίσης, ο μαθητής αποκτά άνεση στη σύνθεση και στην 

καθαρότητα της προφορικής έκφρασης, βελτιώνει την τεχνική της ς ή όταν υπάρχει 

συζήτηση, μαθαίνει να επιχειρηματολογεί με τη βοήθεια στοιχείων και 

παραδειγμάτων. Τέλος, μπορεί να μελετήσει κάποια στοιχεία της γλώσσας δίνοντας 

έμφαση στην επιλογή της χρήσης του κατάλληλου λεξιλογίου, στην παρατήρηση, 

στη σύγκριση και στην κατάταξη όρων και φράσεων. 
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Οι μαθητές αναπτύσσουν και τις τέσσερις δεξιότητες, όπως αυτές αναφέρονται στο 

κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών,  δηλαδή την προφορική και γραπτή κατανόηση 

και παραγωγή λόγου. Επίσης, ανακαλύπτουν κείμενα της γαλλικής λογοτεχνίας, 

προβληματίζονται συγκρίνοντας ιδέες, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με 

τρόπο τέτοιο ώστε να χτίζουν μια δομημένη συλλογιστική, μαθαίνουν τελικά να 

ερμηνεύουν τον κόσμο με ουμανιστικό τρόπο. 
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 «Η σημασία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  

στην εποχή της Πολυπολιτισμικότητας» 

Δρ. ΔΡΟΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.  

Διδάκτορας Ιστορίας Παν/μίου Paris1 PantheonSorbonne 

τ. Υπότροφος UNESCO, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας  

Η εκπαιδευτική διαδικασία καλείται να πάρει μία τελείως διαφορετική μορφή μέσα 

σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας και αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με 

τη φυσιογνωμία της εκπαίδευσης και τον τύπο του πολίτη που θέλουμε να 

διαπαιδαγωγήσουμε, κάτι που σχετίζεται απόλυτα με τις αντιλήψεις της 

μετανεωτερικής αντίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι έννοιες εκπαίδευση και πολιτισμός διαμορφώνουν μία καινούργια 

πραγματικότητα που έχει σχέση με το παγκόσμιο οικονομικό Περιβάλλον. Ιδιαίτερα 

σήμερα που μιλάμε για την κοινωνία της γνώσης σε ένα περιβάλλον που 

διαμορφώνεται από τους υπερεθνικούς οργανισμούς και επηρεάζει απόλυτα τα 

εθνικά κράτη.   
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Η Μουσική και το ΥΠΠΕΘ 

Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 

 

Η Πυθία είπε: «Η μουσική αποτελεί ότι καλύτερο και ομορφότερο μπορούμε να 

βάλουμε στο αυτί του παιδιού. Εμείς τι βάζουμε; 

Ο πολιτισμός μας, περνάει τα τελευταία χρόνια από ανακατατάξεις τόσο βαθιές, 

όσο εκείνες που πέρασε την περίοδο του 15ου και του 16ου αιώνα, που 

χαρακτηρίζεται σαν «Αναγέννηση» και ότι αυτές οι ανακατατάξεις, όπως και την 

εποχή της αναγέννησης, δεν εμφανίζονται μόνο στο επίπεδο των συνειδητών 

απόψεων και πεποιθήσεων, αλλά στο πολύ σημαντικότερο επίπεδο της αντίληψης 

και των ασυναίσθητων τρόπων σκέψης, που πάνω τους βασίζουμε την καθημερινή 

μας ομιλία και δραστηριότητα. 

Η τέχνη και του δικού μας αλλά και κάθε άλλου πολιτισμού, δεν είναι μια απλή 

αντανάκλαση αλλά και ένα μέσο υπέρβασης που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 

τις άρρητες και κρυφές παραδοχές του.  

Η τέχνη επίσης, είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας διερευνούμε το εσωτερικό 

και το εξωτερικό μας περιβάλλον και μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά.  

Μπορεί να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τη δυνατότητα για ύπαρξη 

διαφορετικών μορφών κοινωνίας που δεν γεννήθηκαν ακόμα! 

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, της διαρκούς διερεύνησης και ερμηνείας του κόσμου 

που μας περιβάλλει η τέχνη γενικά και η μουσική ειδικότερα, σαν στάση, 

παιδαγωγικό εργαλείο, τέχνη, επιστήμη και ό,τι άλλο αντιπροσωπεύει, αποτελεί 

θεμέλιο και προϋπόθεση… για τη μάθηση και για αυτό οφείλει να έχει «πρωταρχική 

θέση» στο αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. 

Και επειδή το οφείλει, όπως λέει η επιστήμη… εμείς το πράττουμε; 

-Πώς επιτυγχάνεται μια τόσο προβληματική «μουσική-καλλιτεχνική» εκπαίδευση 

στη χώρα μας;  

-Μήπως με λαθεμένη ή προβληματική ή… εσκεμμένη στοχοθεσία; 
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-Κι αν ναι, μήπως αυτό σημαίνει πως είμαστε αγράμματοι ή τουλάχιστον (σύμφωνα 

με τη νέα ρητορική) ανεπαρκώς εγγράμματοι; 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα 

μέσα από μια σύντομη αλλά σημαντική αναδρομή στην «Ιστορία της στοχοθεσίας 

της Μουσικής εκπαίδευσης» στη χώρα μας και, παράλληλα μια κριτική ματιά στη 

μεθοδολογία και τους σχεδιασμούς του μαθήματος της μουσικής, όπως  

ακολουθήθηκαν τα τελευταία σχεδόν 40 (!) χρόνια από το ΥΠΠΕΘ. 
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Πώς το Διάστημα μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές από το 

Δημοτικό Σχολείο έως το Λύκειο; 

Ελευθερίου Νόνη, Α' Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (ΚΑ), Κύπρος  

Ελευθερίου Μαρία, Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων, Δευτεροβάθμια Λασιθίου, Κρήτη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τρία διδακτικά σενάρια τα οποία έχουν 

σχέση με το ηλιακό μας σύστημα και το διάστημα. Επιπρόσθετα δείχνουμε πώς 

αυτά τα σενάρια μπορούν να μετασχηματιστούν και να διδαχτούν από την 

Πρωτοβάθμια βαθμίδα μέχρι την Δευτεροβάθμια βαθμίδα Εκπαίδευση. 
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Το φεστιβάλ ως φορέας αισθητικού πολιτισμού: Η περίπτωση των 

Μαθητικών Φεστιβάλ ΔΔΕ Ηρακλείου 

Ζαχαράτου Aγγελική, Eκπαιδευτικός ΠΕ06 

D.E.A. Θεατρικών Σπουδών Paris III, ΜΔΕ Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων E.A.Π. 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ηρακλείου 

Στη δεύτερη δεκαετία  του 21
ου

 αιώνα διαφαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της 

φυσιο-γνωμίας της πολιτιστικής δραστηριότητας του σχολείου, τόσο μέσω 

θεσμοθετημένων παρεμβάσεων, όσο και ως χώρου ανάπτυξης ιδεών και 

καινοτομιών στο τοπίο της μαθητικής καλλιτεχνικής έκφρασης και παραγωγής. Η 

συλλογική δημιουργία, ως απορρέουσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα 

πρέπει να εμπλουτίζει την τελευταία, αναπτύσσοντας ένα προνομιακό πεδίο 

δυνατοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών και οπτικών δια μέσω των τεχνών, ωθώντας 

τους εφήβους σε διερεύνηση των κοινωνικών ορίων τους και επιτρέποντάς τους 

πολιτισμικές ζυμώσεις και αναθεωρήσεις. Στην παρούσα εργασία θα μας 

απασχολήσει η περίπτωση του φεστιβάλ ως δομής που επιτρέπει επικοινωνιακές 

διαδράσεις μέσω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με την υλοποίηση πρωτότυπων 

μουσικών και θεατρικών παραγωγών, οπτικοακουστικών έργων κ.ά., αλλά και ως 

εργαστηρίου πολιτιστικής ταυτότητας, η οποία εκπέμπεται και προβάλλεται 

δυναμικά προς την τοπική και εγχώρια κοινότητα. Η συνθετότητα, η ποικιλία και ο 

πλούτος ενός φεστιβάλ φανερώνουν την ανάγκη των συντελεστών να 

επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους προς άλλους, μέσα από τους απρόβλεπτους 

και μη γραμμικούς διαύλους συλλογικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Ειδικότερα, τα 

Μαθητικά Φεστιβάλ που διοργανώθηκαν από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και 

το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ηρακλείου λειτούργησαν ως μέσο 

δημιουργικής και πολυδιάστατης έκφρασης, διατύπωσης κριτικού λόγου, 

συλλογικής δραστηριότητας και σύνδεσης με το κοινωνικό περιβάλλον. 
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Ταινία του Γυμνασίου Μοχού 

Του κύκλου τα γυρίσματα και τα έθιμα 

Ζαχαριουδάκη Ελένη 

Η περίληψη αφορά στη βιωματική δράση με τίτλο: Του κύκλου τα γυρίσματα και τα 

έθιμα, ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του τμήματος Γ1 του Γυμνασίου Μοχού 

που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Βιωματικές Δράσεις, το σχολικό έτος 

2015 – 2016, και πραγματεύεται τις παραδόσεις του Μοχού στον κύκλο του χρόνου. 

Στόχος της δράσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές πτυχές του άυλου πολιτισμού του 

τόπου τους, ανατρέχοντας  σε γραπτές πηγές ή συλλέγοντας πληροφορίες από τους 

ντόπιους, και να εμπλακούν, με τη μέθοδο της «προσομοίωσης», σε έθιμα τα οποία 

παρακολουθούσαν έως τότε μόνο ως θεατές. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

βιωματικής/μαθησιακής διαδικασίας ήταν αφενός η ευαισθητοποίηση των μαθητών 

σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η δημιουργία του ντοκιμαντέρ 

και η γνωριμία των συμμετεχόντων με στοιχεία της έβδομης τέχνης, ως φορέα 

πολιτισμού. Τέλος, οι μαθητές ανακάλυψαν νέους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας 

και συνειδητοποίησαν τα οφέλη της εργασίας σε ομάδα. 
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Η αποτύπωση του μεταναστευτικού ταξιδιού μέσα από το graphic 

novel Πρόσφυγες.   

Ζέζου Αναστασία, νηπιαγωγός, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ 

Η οικονομική κρίση, τα προβλήματα στον αραβικό και αφρικανικό κόσμο, οι 

δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι πόλεμοι, οι εισβολές, 

οι δικτατορίες, η έλλειψη της ασφάλειας και της ειρήνης, αποτελούν κάποια από τα 

αίτια που οδήγησαν στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. 

Το graphic novel αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο αυτό το μεταναστευτικό ταξίδι των 

ανθρώπων που επιζητούν ένα καλύτερο μέλλον και ελπίζουν σε μια ευτυχισμένη και 

ασφαλή ζωή.  

Οι Πρόσφυγες (2017) αποτελούν το μοναδικό, μεταφρασμένο, παιδικό graphic novel 

που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και πραγματεύεται το απελπισμένο ταξίδι του 

πρόσφυγα από τη χώρα καταγωγής του προς την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

μελέτη μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο, ώστε να χρησιμοποιηθεί το 

συγκεκριμένο graphic novel στο χώρο της εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό τη 

διαμόρφωση γόνιμων συζητήσεων, προβληματισμών και δράσεων, που αφορούν 

επίκαιρα κοινωνικά θέματα, μέσα από τη λογοτεχνική γνωριμία μας με τους 

πρόσφυγες.  
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Εκδημοκρατισμός της Τέχνης και έργο Τέχνης στην  

Εκπαίδευση: φίλοι ή εχθροί στην εποχή του ανερχόμενου  

ρόλου του παραγωγού-καταναλωτή; 

Ζερβάκης  Στυλιανός, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων 

Τιμπλαλέξη  Ελένη, postdoc, ΠΕ32, μέλος τοπικού δικτύου  

Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων * 

Ξανθουδάκης Νεκτάριος, ΜΕd, ΠΕ 17.01, μέλος τοπικού δικτύου  

Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων 

Ραχιώτης Χρήστος, ΠΕ 17.04 & 18. 41, μέλος τοπικού δικτύου  

Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων 

Καθώς το υπόστρωμα του πολιτισμού αλλάζει από το χαρτί στον υπολογιστή, 

αλλάζουν και τα δεδομένα και στον χώρο της εκπαίδευσης. Αν και εκπαίδευση και 

πολιτισμός διαχρονικά συνομιλούν, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες συνεχώς 

χάνουν έδαφος έναντι των θετικών επιστημών, με τις νέες τεχνολογίες να έχουν 

πλέον ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία. Στην Τέχνη, ενώ μέχρι τον 20ο αιώνα, το 

έργο τέχνης προσλαμβανόταν με όρους λόγιους, από τη δεκαετία του ‘60 και εξής 

ευοδώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο ο εκδημοκρατισμός της τέχνης, με σαφείς 

αισθητικές προεκτάσεις. Γίνεται έκτοτε σαφές ότι η Τέχνη, ως ευρύτερο 

εννοιολογικό σύνολο, συμπεριλαμβάνει τόσο τη δημιουργική έκφραση όσο και το 

έργο τέχνης. Ο ιδεολογικός και αισθητικός αυτός μετασχηματισμός από τη 

δημιουργία και την πρόσληψη του έργου τέχνης στην καλλιτεχνική έκφραση και 

δημιουργία ως έργο τέχνης κατέκλυσε την τέχνη και την εκπαίδευση, ενώ, 

παράλληλα, οι ρόλοι του παραγωγού και του καταναλωτή συγχωνεύθηκαν 

ανεπιστρεπτί. Παρότι η έμφαση στην αυθόρμητη μαθητική δημιουργία καλλιεργεί 

κοινωνικές δεξιότητες και ψυχολογικούς μηχανισμούς αυτοεκτίμησης και 

αποσυμπιέζει από την κούραση των κύριων μαθημάτων, οδηγεί στη θεώρηση ότι οι 

Τέχνες είναι μαθήματα δευτερεύοντα. Επομένως, αφενός μεν ο μαθητής θεωρεί ότι 

οι Τέχνες δεν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αλλά λειτουργούν ως διασκέδαση, αντί 

για ψυχαγωγία, στάση που φέρει σε όλη την ενήλικη ζωή του, αφετέρου δε, σε 

περίπτωση που έχει κάποια κλίση σε κάποιο καλλιτεχνικό μάθημα, αυτή 

απαξιώνεται και τον οδηγεί σε μία απομυθοποίηση της λειτουργίας της τέχνης και 
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του καλλιτέχνη. Ο εκδημοκρατισμός της τέχνης στην εκπαίδευση καλείται λοιπόν να 

ολοκληρωθεί με την παράλληλη και συστηματική καλλιέργεια του μαθητή ως 

θεατή/ακροατή έργων τέχνης, και την αναθεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

ως ειδικού στη μύηση της Τέχνης, ικανού να προσκαλέσει τον μαθητή στην 

αποκαλυπτική στιγμή που συνοδεύει τη θέαση/ακρόαση του έργου τέχνης. 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

46 

Όταν τα νήπια προβληματίζονται για το θάνατο, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συμβολή της λογοτεχνίας. 

Ηλία Ελένη 

Στην εισήγηση παρουσιάζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που βασίζεται σε 

απόσπασμα από το έργο Αιολική Γη του Ηλία Βενέζη, το οποίο αναφέρεται στο θρύλο 

για το «αθάνατο νερό». Τα είκοσι δύο νήπια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

αναδιηγούνται το λογοτεχνικό πρότυπο, επιλέγοντας είτε να το μιμηθούν με τρόπο 

δημιουργικό είτε να το τροποποιήσουν είτε να το ανατρέψουν. Η παραγωγή των 

παιδικών κειμένων στηρίζεται στη διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης. Ο 

εκπαιδευτικός θέτει αρχικά στα νήπια γενικές ερωτήσεις και στη συνέχεια 

συµπληρωµατικές, διευκρινιστικές, σε σχέση µε τις προηγούµενες απαντήσεις που 

έχει λάβει, για τα δρώντα πρόσωπα, τον τόπο και το χρόνο δράσης κ. ά. Οι απαντήσεις 

των νηπίων καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό, µε παραδοσιακούς ή σύγχρονους 

τρόπους, ως ενιαίο κείµενο. Από τις ερωταποκρίσεις σταδιακά τα νήπια οδηγούνται 

στην αφήγηση, εφόσον οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού μειώνονται, στο βαθµό που 

οι αναφορές των νηπίων γίνονται πληρέστερες και σαφέστερες. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη διαδικασία τα νήπια αναφερόμενα στη Γοργόνα, το Μέγα Αλέξανδρο 

και το αθάνατο νερό, έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το θάνατο και να 

εκφράσουν τις σχετικές σκέψεις τους. Επίσης να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τα 

προσωπικά τους βιώματα και τις εντυπώσεις τους, οπότε να γνωριστούν μεταξύ τους 

πιο ουσιαστικά και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την αυτογνωσία. Από τις 

αφηγήσεις τους προκύπτει ο βαθμός εξοικείωσής τους με την έννοια του θανάτου 

αλλά και η αισιοδοξία της παιδικής φύσης, που βρίσκει τρόπους να εκδηλωθεί ακόμη 

και αναφορικά με το θάνατο.   
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Η διδασκαλία του πολιτισμού στη εκπαίδευση μέσα από τις λέξεις: 

ένα παράδειγμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο σχολείο 

Ιωαννίδου Ελένη, Διδάκτωρ διδακτικής γλωσσών και πολιτισμών  

Η έννοια της παιδείας και ο ορισμός της, σύμφωνα με το Σύνταγμα ταυτίζεται  με  

την καλλιέργεια και την κουλτούρα του ανθρώπου .Κατά συνέπεια  το σχολείο , ο 

χώρος της εκπαίδευσης, ενδείκνυται ως ο ιδανικότερος κοινωνικός θεσμός για την 

καλλιέργειά της, έχοντας σαν αφετηρία τον ίδιο τον πολιτισμό του ανθρώπου . Μετά 

από μια συνοπτική αναφορά στον ορισμό του πολιτισμού –κουλτούρα , τη σχέση 

του με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών  και  μια σύντομη περιγραφή των στόχων 

της , θα αναφερθούμε στα στοιχεία που μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε 

αυτή μέσα από την εκπαίδευση, για να παραθέσουμε στη συνέχεια το δικό μας 

παράδειγμα διδασκαλίας της μέσα από τη γαλλική γλώσσα. Η αναλυτική περιγραφή 

της πολιτιστικής μας δράσης ως παράδειγμα εντός σχολείου, περιγράφει  τους 

διδακτικούς σκοπούς και στόχους που τέθηκαν στη αρχή της, καθώς και τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ένταξη του πολιτισμού στην εκπαίδευση 

σαν στόχο αλλά και ως μέθοδο. Τα συμπεράσματα της πολιτιστικής μας δράσης  

επιβεβαιώνουν τους αρχικούς διδακτικούς σκοπούς της πολιτιστικής διδακτικής 

προσέγγισης στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα της 

πληρέστερης ένταξής της στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Αξιοποιώντας Αρχαία Ελληνικά κείμενα στη σχολική τάξη: έρευνα-

δράση με προοπτική την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών 

Κακαβελάκης Aθανάσιος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποψ. 

διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κατσαρού Ελένη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

Τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του 

πολιτισμού μας και είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται δημιουργικά στην 

εκπαίδευση. Ο σκοπός της εισήγησης είναι να καταθέσει μια πρόταση για την 

αξιοποίηση αυτών των κειμένων κατά τη διδασκαλία τους από το πρωτότυπο στη 

σχολική τάξη με βάση την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού. Η πρόταση 

αυτή στέκεται κριτικά απέναντι στις ισχύουσες μεταφραστικές πρακτικές των 

αρχαίων κειμένων στο σχολείο, οι οποίες προδιαγράφουν τους τρόπους με τους 

οποίους οι μαθητές προσλαμβάνουν μεταφραστικά τον αρχαίο κόσμο και  

προβάλλει την αναγκαιότητα οι μαθητές να τον προσεγγίζουν περισσότερο 

ενεργητικά και κριτικά, διαμορφώνοντας έναν δικό τους μεταφραστικό λόγο. Ο 

λόγος αυτός θα προκύψει ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης του μεταφραστικού φαινομένου στην ενδογλωσσική του διάσταση. Η 

πρόταση αυτή βρίσκεται υπό διαμόρφωση στο π πλαίσιο εκπαιδευτικής έρευνας-

δράσης που διεξάγεται σε γυμνάσιο του Ηρακλείου. 
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Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τις αρχές της αυθεντικής 

μάθησης: Σενάριο διδασκαλίας ενότητας Ε΄ τάξης  

Καλέμης , Κων/νος D.Ed., MA, MSc, M.Ed, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός 

συνεργάτης ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ – ΙΝ.ΕΠ, Συντονιστής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων ΚΦΠ Μαλακάσας 

Κωσταρέλου Άννα , MSc, Διευθύντρια 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, 

Επιμορφώτρια ΕΚΔΔΑ – ΙΝ.ΕΠ, ΠΜΣ  Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων,  Τμήμα 

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 

Το διδακτικό μας σενάριο, απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης Δημοτικού 

σχολείου και αφορά ενότητα στο μάθημα της Βυζαντινής ιστορίας. Με τον όρο 

αυθεντική μάθηση, ορίζουμε μια εποικοδομητική προσέγγιση που βασίζεται στην 

αρχή ότι η μάθηση οικοδομείται μέσω αυθεντικών καθηκόντων και επιτυγχάνεται 

μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. 

Προϋποθέτει τη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την εφαρμογή της νέας 

γνώσης για επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου Η αυθεντική μάθηση 

είναι η γεφύρωση του ρήγματος που υπάρχει μεταξύ της μάθησης στο σχολείο και 

της πραγματικής ζωής (Herington, 2001).  

Βασική ιδέα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι οι μαθητές να διερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν την ιστορική βυζαντινή περίοδο, να προσεγγίσουν την ιστορία μέσω 

διαφόρων οδών, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να «μεταλλάξουν» 

πολυτροπικά χρησιμοποιώντας την φαντασία τους, κάθε τι ιστορικό σε μία τελική 

εικόνα.  

Ο εκπαιδευτικός σε όλη αυτήν την διαδικασία παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Ο 

ρόλος του θεωρούμε πως διευρύνεται προς την κατεύθυνση του παιδαγωγού – 

συμβούλου με παρέμβαση στη μαθησιακή διαδικασία. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

δεξιοτεχνία, η διορατικότητα, η επιστημονική κατάρτιση και η παιδαγωγική 

επάρκεια, τόσο αναβαθμίζεται το επίπεδο και η ποιότητα του παιδευτικού 

διαλόγου. (Γ.Ε.Βρεττού, Α.Γ.Καψάλη). Θα αναφερθούμε στην χρήση των 

«εργαλείων» της αυθεντικής Αξιολόγησης: (α) Ρουμπρίκα (Rubric), (β) το 

Πορτοφόλιο (Portfolio), (γ) την αξιολόγηση από συμμαθητές (Peer Assessment) και 

(δ) την αυτοαξιολόγηση (Self-Assessment).  
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Εκπαίδευση Ενηλίκων και πολιτισμός: Ο ρόλος του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων ως πολιτισμικού ακτιβιστή στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα) 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, 

 Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Υπό την προβληματική της μελέτης των σχέσεων και προοπτικών μεταξύ 

εκπαίδευσης και πολιτισμού, στη σύγχρονη εποχή της κρίσης και των πολιτισμικών 

αναζητήσεων, η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ρόλο του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων ως «πολιτισμικού ακτιβιστή». Ειδικότερα, επιχειρείται να αναδειχτεί η 

σπουδαιότητα του ρόλου του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ως φορέα πολιτισμικής 

παρέμβασης, στην εποχή της άνθισης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης αλλά 

και της ρευστότητας των αξιών και των κινδύνων από την εξάπλωση ποικίλων 

φονταμενταλισμών. Στο πλαίσιο αυτό, συζητούνται καίριες θεωρήσεις στοχαστών 

του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε 

σχέση με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ανιχνεύονται παράγοντες που κωλύουν 

την πραγμάτωση αυτού του ρόλου αλλά και πεδία  δυνητικής εφαρμογής του. 

Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις με γνώμονα ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων να μην ασκεί 

απλώς ρόλο «διευκολυντή γνώσεων και δεξιοτήτων», αλλά να συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ενήλικων εκπαιδευομένων και 

τη διαμόρφωση ενός ανθρωπιστικού πολιτισμικού προτύπου. 
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Η σπουδαιότητα της ενεργού ακρόασης στο έργο των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καλτσάς Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03, Περιφερειακή Διεύθυνση 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής  

Το θέμα της παρούσας εργασίας έχει να κάνει με την ενεργό ακρόαση και τη 

σημασία της για την άσκηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε η 

διευκρίνιση των εννοιών των ρημάτων ακούω και ακροώμαι καθώς και των εννοιών 

«ακρόαση» και «ενεργός ακρόαση». Περιγράφηκαν τα στάδια της ενεργού 

ακρόασης και αναπτύχθηκαν τα χαρακτηριστικά ενός/μιας εκπαιδευτικού που είναι 

ενεργός ακροατής/τρια και οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Στα 

συμπεράσματα της σύντομης ανασκόπησης της εργασίας μας διαπιστώθηκε πόσο 

μεγάλη σημασία έχει η ενεργός ακρόαση για τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα στα οποία 

απαιτείται αυξημένη ένταση της προσοχής και της ενσυναίσθησης.   
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Απόπειρα εισαγωγής σε μια διερεύνηση της «εξίσωσης» με τρεις 

αγνώστους: Εκπαίδευση + Πολιτισμός = Παιδεία 

Κανέλλος Δρ. Ιωάννης,  

Προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια εισαγωγή στη διερεύνηση των εννοιών 

Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Παιδεία και των σχέσεων μεταξύ τους. Με αφορμή την 

εμπειρική «εξίσωση»: Εκπαίδευση + Πολιτισμός = Παιδεία στρέφω την προσοχή μου 

στις τρεις έννοιες. Μπορούν άραγε οι έννοιες αυτές και οι σχέσεις τους να 

περιγραφούν με αφηρημένες ηθικές αξίες και να αναζητηθεί η ουσία τους πέρα κι 

έξω από την ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών; Ή μήπως είναι στενά δεμένες με την 

πραγματικότητα της κοινωνικής ζωής; Ή μήπως πάλι η "αλήθεια" είναι "κάπου στη 

μέση;" Ποιές είναι άραγε οι συνέπειες μιας απάντησης στο ερώτημα; Η "απόπειρα 

εισαγωγής σε μια διερεύνηση" είναι μια θεωρητική προσέγγιση με στόχο να ανοίξει 

ένας διάλογος, ώστε να γίνουν πιο σαφείς οι "φιλοσοφίες" προσέγγισης και 

θεώρησης των υπό διαπραγμάτευση εννοιών και των σχέσεων τους.  
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Οι οικιακές εργασίες μιας άλλης εποχής  

Πολιτιστική δράση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως πεδίο 

πολιτισμικών παρεμβάσεων από το χθες ως το σήμερα  

Καπετανάκη Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

«Οι οικιακές εργασίες μιας άλλης εποχής», μια πολιτιστική δράση στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων από το χθες ως το σήμερα. Μια 

βιωματική δράση σε χωριό των Αστερουσίων ορέων, ενταγμένη στο σχέδιο 

εργασίας «Αγριοκάλαμα και βούρλα» που υλοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο 

Ηρακλείου το σχολικό έτος 2012-2013. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με προεκτάσεις 

σε θέματα κοινωνικά καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, αειφόρου 

ανάπτυξης, δημιουργίας και έκφρασης.  

Το έντονο ενδιαφέρον των νηπίων και των γονιών τους για το επιμέρους θέμα του 

προγράμματός μας, οι οικιακές εργασίες μιας άλλης εποχής, μας οδήγησαν στη 

διοργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στον παραδοσιακό 

οικισμό Εθιά Αστερουσίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης να γνωρίσουμε στους 

νέους και να θυμίσουμε στους μεγαλύτερους αξίες των ανθρώπων της κρητικής 

υπαίθρου του χθες, αξίες ζωής, αγάπης, ειρήνης, φιλίας, ελπίδας, εργασίας, 

αλληλεγγύης, φιλοξενίας, σεβασμού στο διαφορετικό ώστε να ευαισθητοποιήσουμε 

τα παιδιά, τους γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία για τη σπουδαιότητα της 

συνέχισής τους στο σήμερα και στο αύριο. Στόχοι μας η γνωριμία με την ύπαιθρο 

της Κρήτης ως φυσικό και ως ανθρωπογενές περιβάλλον (γεωγραφία, χαρακτήρες, 

εργασίες, αξίες). Επιμέρους θέματα: Η παρασκευή του ψωμιού. Το μαγείρεμα. Η 

τυροκομία. Το πλύσιμο των ρούχων. Η καθαριότητα του σπιτιού. Η περιποίηση του 

μωρού. Η επεξεργασία του μαλλιού. Η υφαντική. Το πλέξιμο. Η καλαθοπλεκτική. Η 

περιποίηση του περιβολιού. Το κοτέτσι.   

Μ΄ ένα 18΄βίντεο, με στιγμιότυπα της επίσκεψής μας, πήραμε μέρος στις 

εκπαιδευτικές δράσεις των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με 

αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, 

στην αίθουσα Ανδρόγεω στις 21 Μαΐου 2013. 
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Η εμπειρία απ΄ αυτήν τη βιωματική δράση αλληλεπίδρασης του σήμερα με το χθες 

του τόπου μας χαράχτηκε βαθιά στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας με θετικό 

πρόσημο.  
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Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τη μουσειακή εκπαίδευση: η 

οπτική των εκπαιδευτικών που υλοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σε μουσεία 

Καρακώστα Παϊσιούλα 

Τα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα συνιστούν μία από τις σημαντικότερες 

δράσεις των σύγχρονων μουσείων και απευθύνονται κυρίως σε μαθητές. Για την 

ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων και την εγκαθίδρυση μιας 

γόνιμης σχέσης ανάμεσα στους μαθητές και το μουσείο, καθοριστικό ρόλο 

διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς του Νομού Ηρακλείου, που 

συμμετείχαν με τους μαθητές τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία του 

νομού. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επισκόπησης με τη διανομή 

ερωτηματολογίου για να διερευνηθεί η φυσιογνωμία των εν λόγω εκπαιδευτικών 

και οι απόψεις τους γύρω από το σχεδιασμό μουσειακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και τη διδακτική αξιοποίησή τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει  

η σημασία της μουσειακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια της 

σχέσης των μαθητών με το μουσείο, αλλά και για την ανάπτυξη μιας πιο αμοιβαίας 

σχέσης μεταξύ μουσείου και σχολείου. 
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Η θεώρηση της αντιπερίστασης από την Αρχαιότητα έως τον Όψιμο 

Μεσαίωνα 

Καρτσωνάκης Μανόλης ,Διδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Διευθυντής, Πειραματικό Γυμνάσιο 

Ηρακλείου 

Το αφετηριακό σημείο για την εισαγωγή της αντιπερίστασης είναι ο πλατωνικός 

Τίμαιος όπου συναντάται με τον όρο περίωσις. Κατόπιν αυτή η ιδέα διαχύθηκε στο 

corpus της αριστοτελικής Φυσικής, στο σχολιαστικό έργο του νεοπλατωνικού 

Ιωάννη Φιλοπόνου (6ος αι. μ.Χ.), σε βυζαντινά κείμενα των Μέσων Αιώνων και του 

Όψιμου Μεσαίωνα, σε έργα των νομιναλιστών του 14ου αιώνα και στα έργα των 

Ιταλών φυσικών και μηχανικών του 16ου αιώνα. Μπορούμε λοιπόν να εστιάσουμε 

στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της θεώρησης, όπως αναδεικνύονται 

κατά την εφαρμογή της σε διάφορα φυσικά προβλήματα. Επίσης, υποστηρίζουμε 

ότι η αποδοχή ή όχι της αντιπεριστάσεως εκ μέρους των λογίων και συγγραφέων 

εκείνων των αιώνων, προσδιόριζε και την τοποθέτηση τους στο θέμα της ύπαρξης 

του κενού, ως θιασωτών ή ως αρνητών της. Δηλαδή η αντιπερίσταση, ως 

ερμηνευτική θεωρία των φυσικών διεργασιών, μπορούσε να γίνει πιο εύκολα 

αποδεκτή από τους μεσαιωνικούς οπαδούς του Horror Vacui, ενώ όσοι υποστήριζαν 

ότι είναι δυνατή η ύπαρξη κενού χώρου δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν ως 

ικανοποιητική καθώς το κύριο μέλημα της θεωρήσεως της αντιπερίστασης ήταν να 

αποτρέψει την εμφάνιση κενού χώρου. 

Συνεπώς, η εκτεταμένη χρονικά ιστορική διαδρομή αυτής της θεωρίας προσδιορίζει 

- από μία διαφορετική οπτική γωνία - ένα εκ των βασικών ερωτημάτων που 

συνόδευσε τη Φυσική Φιλοσοφία από την αρχαία Ελλάδα έως την Αναγέννηση, την 

αποστροφή ή όχι της Φύσεως για τον κενό χώρο.  
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«Τι γυρεύει μια βαλίτσα στην τάξη μας» 

Αξιοποιώντας μια μουσειοσκευή 

Καρτσώνη Μαρίνα 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων και του ευρύτερου πολιτισμικού 

περιβάλλοντος από τα σχολεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις περισσότερες 

κοινωνίες διεθνώς. 

Η Μουσειακή Εκπαίδευση (Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 2017) μπορεί 

να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο σε όσα μαθαίνουν τα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας στο σχολείο. Κυρίως καλλιεργείται ο στοχασμός, η 

δημιουργικότητα, η αυτογνωσία, η επικοινωνία των ιδεών, η κατανόηση της 

διαφορετικότητας και η γνωστική ανάπτυξη. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της 

μουσειακής αγωγής ως άτυπης μορφής μάθησης και της δυνατότητας των μουσείων 

να παρέχουν πολιτιστικό έργο μέσα από πολιτιστικές δράσεις, εκπαιδευτικά 

προγράμματα και μουσειοσκευές.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων και οι μουσειοσκευές δίνουν στους 

μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μας και της Τέχνης προσφέροντας βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες 

με πραγματικά αντικείμενα, να αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που 

καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους 

και να ενισχύουν τις σχέσεις μουσείου-σχολείου. 
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Επιτάφιος - Θουκυδίδης: Μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης σε 

σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον 

Σάββας Καρύδας 

Ο επιτάφιος είναι από τα σημαντικότερα κείμενα της Αρχαίας Γραμματείας. Ο λόγος 

του Περικλή, το κείμενο του Θουκυδίδη περιγράφει εύλογη και μοναδική στιγμή 

στην ιστορία της ανθρωπότητας, το φαινόμενο της Αθηναϊκής  δημοκρατίας, όπου 

για πρώτη φορά οι πολίτες μιας πόλης γίνονται οι φορείς της εξουσίας του τόπου 

στον οποίο ζουν και δημιουργούν. Το δρώμενο που θα σας παρουσιαστεί 

(Κινηματογραφημένο) προσπαθεί να ανιχνεύσει και να φανερώσει την αγωγή που 

το κείμενο αυτό μπορεί να αναδείξει στο σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον. Ο 

τρόπος παρουσίασης χρησιμοποιεί την μεταφορά και την αλληγορία που 

δημιουργεί μια ομάδα παιδιών που περιδιαβαίνει την πύλη του Ηρακλείου σαν 

χορός αρχαίας τραγωδίας. Το κείμενο του Θουκυδίδη, ο λόγος του Περικλή, 

αντιδιαστέλλεται με την σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης(σύγχρονη τεχνολογία,  

τουρισμός, ακραίος καταναλωτισμός) σηματοδοτώντας έτσι το ψηφιδωτό μιας 

εποχής που ψάχνει να βρει την δικιά της ταυτότητα. 
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Πολιτισμός και εκπαίδευση ως συνιστώσες του τουρισμού: oι 

ποικίλες διαστάσεις της “σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής” 

Κατσαρού Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Πολυζώης Γιώργος, Δρ. Διδακτικής Φυσικής και Εκπαιδευτικός στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η εισήγησή μας αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια πρόταση σύνδεσης της Εκπαίδευσης 

με τον Πολιτισμό μέσω του Τουρισμού και συγκεκριμένα της σχολικής εκδρομής. 

Μια τέτοια σύνδεση μπορεί να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για την προβολή και 

αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου, για την χρήση μη-τυπικών 

μορφών διδασκαλίας και μάθησης σε σχολικές δράσεις (όπως είναι οι εκδρομές) και 

την τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω νέων τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Για να υπάρξουν όμως όλες αυτές οι θετικές συνέπειες από το 

εγχείρημα, είναι απαραίτητη η υλοποίησή του στην πράξη κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, που παρουσιάζονται στην εισήγηση αρκετά αναλυτικά.  
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Από τον Τάλω στον Μινωικό Πολιτισμό μέσω της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής 

Κάτσιος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Κατσάρης Ηρακλής Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Στο παρόν εργαστήριο θα παρουσιαστεί μια μέθοδος διδασκαλίας του Μινωικού 

Πολιτισμού με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα προσομοιάζει τον μυθικό Τάλω και στη 

συνέχεια θα τον προγραμματίσουν να προστατεύει τα Μινωικά ανάκτορα της 

Κρήτης και την ακτογραμμή της. Στο τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι ένταξης αυτής 

της γνώσης στην εκπαιδευτική πράξη με τη μέθοδο project. Κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου ακολουθείται η ολιστική - διαθεματική προσέγγιση όπου διδάσκονται 

και συνδυάζονται γνώσεις από μεγάλο εύρος μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος, αλλά και άλλων επιστημών.. 
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Βιβλιογραφική επισκόπηση επιστημονικής αρθρογραφίας και 

έρευνας για την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Κατσίρας Λεωνίδας , PhD, MSc, LLM, MPh. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13, Νομικών- 

Πολιτικών Επιστημών 

«Πολλές πολιτείες χάθηκαν, πολλές χώρες σκοτείνιασαν. Εκείνο που έμεινε, εκείνο που μένει,  

είναι η ομορφιά της Τέχνης και η Σκέψη»,  

Αντουάν Μπουρντέλ 

Μέσω των έργων τέχνης ο μαθητής/τρια μπορεί να παρατηρεί με κριτική οξύτητα τα 

έργα Τέχνης και τις εποχές τους και να εκφράζει την προσωπική του γνώμη για τα 

έργα τέχνης και τις έννοιες της τέχνης και θα αποκωδικοποιεί τα κρυφά και φανερά 

μηνύματα των εικόνων, που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή, από τα ΜΜΕ ως 

τις πολιτικές αφίσες. Μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, οι 

μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να σκέφτονται αναφορικά με τον 

κόσμο, αλλά και να δρουν μέσα σε αυτόν, καλλιεργώντας έτσι, τις γνωστικές, 

επικοινωνιακές και συναισθηματικές δεξιότητές τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 

την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στο κείμενο που ακολουθεί και 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις των μεθόδων διδασκαλίας της τέχνης, που 

χρησιμοποιούν διάφορες θεωρίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία κατά την 

τελευταία 30ετία. 
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Διδακτική προσέγγιση της διαμάχης Αχιλλέα και Αγαμέμνονα μέσα 

από εικαστικές απεικονίσεις Δυτικών ζωγράφων 

Καψάσκη Αγγελική 

Δρ Παιδαγωγικής, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου 

Στην εισήγηση αυτή  παρουσιάζουμε ένα εφαρμοσμένο διαθεματικό σενάριο, όπου 

επιχειρείται παράλληλη "ανάγνωση" της ομηρικής ποίησης με την εικαστική τέχνη 

της Δύσης με σκοπό να αναδειχτεί η επίδραση που άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός 

στους καλλιτέχνες της Νεότερης Ευρώπης. Ειδικότερα στόχος είναι να εντοπιστούν 

οι "δομικές" αντιστοιχίες των ομηρικών επών ως προς τη αποτύπωση του 

επεισοδίου της σύγκρουσης Αγαμέμνονα και Αχιλλέα, (Ιλιάδα, ραψωδία Α, στ.106-

306) σε έργα της Δυτικής τέχνης διαφορετικών τεχνοτροπιών (μπαρόκ, ροκοκό, 

νεοκλασικισμού) από καλλιτέχνες διαφόρων χωρών. Συγκεκριμένα με την χρήση των 

ΤΠΕ και μέσω φύλλων εργασίας καθώς και αναρτημένων κείμενων σε ιστοσελίδα, 

σχετικά με τους δημιουργούς και τις τεχνοτροπίες των πινάκων, οι μαθητές μετά 

από την φάση της αυθόρμητης παρατήρησης, καθοδηγούνται να προσεγγίσουν τα 

επιλεγμένα έργα τέχνης σε σύγκριση μεταξύ τους ως προς τη δομή παρουσίασης και 

ως προς τον τρόπο ηθογράφησης των κύριων προσώπων που απεικονίζονται σε 

παράθεση με την Ιλιάδα. Αξιοποιείται η μέθοδος του Perkins, όπως την έχει 

προσαρμόσει ο Αλ Κόκκος, με στόχο την κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσω της 

Αισθητικής Εμπειρίας. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά στο εργαστήριο 

πληροφορικής και τους ζητείται να αναρτήσουν τις εργασίες τους που έκαναν με 

ποικιλία λογισμικών ΤΠΕ στην πλατφόρμα edmondo.  

Το σενάριο στηρίζεται στη διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση και τη θεωρία της 

ζώνης επικείμενης ανάπτυξης. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των μαθητών ως 

κριτικών ενεργών υποκειμένων και αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι 

πολυγραμματισμοί. Το σενάριο υλοποιεί ποικίλους στόχους που έχει θέσει το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί στη 

διδασκαλία και σε άλλες σκηνές της Ιλιάδας αλλά και της Οδύσσειας και της αρχαίας 

γραμματείας γενικά. Μέσα από το μοντέλο βιωματικής μάθησης της χρήσης των 

ΤΠΕ και της αξιοποίησης της τέχνης συνεισφέρει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών και στη βελτίωση της στάσης τους προς το σχολείο και δημιουργεί τις 

βάσεις για να καλλιεργήσει σε όλους τους μαθητές το πολιτισμικό κεφάλαιο που 

είναι απαραίτητο για την εξοικείωση με την τέχνη. 
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O Πολιτισμός στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

ΚΠΕ Ανωγείων 

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια 

Δραμουντάνη Ασημένια 

Δακανάλη Ερωφίλη 

Καπετάνιου Ελένη 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ανωγείων, όπως όλα τα ΚΠΕ στην 

Ελλάδα, λειτουργεί με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και ο σκοπός λειτουργίας του 

αφορά στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά 

θέματα με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με 

το φυσικό περιβάλλον. Το ΚΠΕ υλοποιεί προγράμματα Π.Ε. στο φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής του για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ακόμη, φροντίζει με ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία, στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και ενηλίκων, 

γονέων, παιδιών και εφήβων, συλλόγων. Τα προγράμματα και οι δράσεις προωθούν 

τη βιωματική μάθηση μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο θεσμός των ΚΠΕ 

αποτελεί σε όλη την Ελλάδα ένα άνοιγμα και μία σύνδεση του σχολείου με την 

τοπική και ευρύτερη  κοινωνία και τα προβλήματά της. Τα προγράμματα ΠΕ του ΚΠΕ 

Ανωγείων δίνουν έμφαση και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στον πολιτισμό του 

Ψηλορείτη, καθώς διαπιστώθηκε από νωρίς η ανάγκη σύνδεσης της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις πολιτισμικές αξίες της τοπικής κοινωνίας και 

δημιούργησε προγράμματα που δίνουν έμφαση στην πολιτισμική διάσταση το 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη αλληλεπίδραση τους με το φυσικό 

περιβάλλον. 
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Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου: Η φύση και η μέτρηση της 

δημιουργικής σκέψης από βιολογική και ψυχομετρική σκοπιά. Η 

συνειδητοποίηση της χρησιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κορναράκης  Γεώργιος Μιχ.  

Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης  

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κρήτης  

με έδρα το Ηράκλειο 

Η θεσμοθέτηση των Δημιουργικών εργασιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

γέννησε ένα πρόβλημα. Άραγε ήταν μια νέα καινοτομία που θα κατέπιπτε, όπως για 

παράδειγμα έγινε με την περίφημη Τράπεζα Θεμάτων; Αν όχι τι οφέλη θα μπορούσε 

να προσδοκά η εκπαίδευση απ αυτήν την καινοτομία; Υπάρχει τρόπος να μετρηθεί ή 

αύξηση ή όχι της δημιουργικής σκέψης των μαθητών που θα καλλιεργούνταν μέσα 

από τις διαδικασίες των Δημιουργικών Εργασιών; Αν αυξάνεται η δημιουργική 

σκέψη πόσο χρήσιμο είναι αυτό για την Ελληνική κοινωνία; Αυτά και άλλα 

ερωτήματα έχει να απαντήσει η παρούσα εισήγηση. Έρχεται να γνωρίσει τόσο τους 

βιολογικούς τρόπους μέτρησης της δημιουργικής σκέψης, μέσω της ιατρικής 

επιστήμης, όσο και τους τρόπους μέτρησης με ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ). Μέσα 

από αυτή την διαδικασία θα συνειδητοποιηθεί η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη 

προσοχή στις δημιουργικές εργασίες προκειμένου να καλλιεργείται η δημιουργική 

σκέψη στο Σχολείο.  
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Η ενσυναίσθηση ως μέθοδος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

εξέλιξης του πολιτισμού 

Κορναράκης Μιχ  Γεώργιος 

Διδάκτωρ Ψυχολογίας 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κρήτης  

με έδρα το Ηράκλειο  

Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η ικανότητα της προσωπικότητας ή η κοινωνική 

ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί το συναίσθημα και την αντίληψη για την 

κατανόηση της συμπεριφοράς ενός άλλου ατόμου. 

Ως κοινωνική όμως ικανότητα αυτή μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα στην κοινωνία που 

εμβιώνει το άτομο και σε όλους τους χώρους. Ξεκινά βασικά μέσα από την 

οικογένεια και επεκτείνεται στο σχολείο, που είναι μικρογραφία της κοινωνίας. 

Συνεπώς μέσα από το σχολείο θα μπορούσε να καλλιεργηθεί και να βοηθήσει 

μετέπειτα στην εξέλιξη του πολιτισμού. Όπου πολιτισμός εννοείται το σύνολο των 

εκφάνσεων της ζωής και της αλληλεπίδρασης, μέσα από αυτές τις εκφάνσεις.  

Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην κατανόηση της τέχνης, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, επίσης 

στον τουρισμό, στον αθλητισμό, στη δικαιοσύνη, στη φροντίδα υγείας κ.λ.π. Η 

ανάπτυξή της οδηγεί σε πιο ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων και αυτό οπωσδήποτε συμβάλλει στην εξέλιξη και ανάπτυξη του 

πολιτισμού. 
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Σενάριο χρήσης διανομής Ubuntu Mate για το Γυμνάσιο 

Κοτσιμπός Γεώργιος 

Λαγός Σταύρος 

Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού, Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Η ανάγκη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση in-house εφαρμογών ώθησε το 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) στην σύσταση της 

ομάδας ανάπτυξης λογισμικού που υπάγεται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων 

έργων ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών διανομών Linux για 

κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί αναλυτικά ένα 

σενάριο χρήσης της εκπαιδευτικής διανομής Linux (Ubuntu Mate) για την βαθμίδα 

του Γυμνασίου, ξεκινώντας από τα βήματα της εγκατάστασης, τόσο μιας standalone 

διανομής από DVD ή USB Stick, όσο και της δυνατότητας εγκατάστασης ενός 

αρχείου εικόνας μιας εικονικής μηχανής (VirtualMachine). Στην συνέχεια θα 

παρουσιαστεί η διεπαφή χρήστη της διανομής και τα πλεονεκτήματα που παρέχει 

στους μαθητές Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς που θα την χρησιμοποιήσουν.  Η 

διανομή αναπτύχθηκε αρχικά σε Debian KDE και ακολούθησε έκδοση της σε Ubuntu 

Mate ώστε να υπάρχει ακόμη μια δυνατότητα επιλογής του γραφικού 

περιβάλλοντος που ταιριάζει και προσφέρει περισσότερη άνεση στους χρήστες. 
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Η ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση μέσω της 

Τέχνης 

Κουκάκης Γεώργιος* 

Βαϊλάκη Ισμήνη  

Οι σημερινές συνθήκες της «Κοινωνίας Της Γνώσης και Της Πληροφορίας» 

δημιουργούν την ανάγκη καλά σχεδιασμένων δράσεων επιμόρφωσης, προκειμένου 

να αποκτήσουμε την ικανότητα και τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούμε 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες αποτελεί τη σύγχρονη τάση που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Η διαδικασία αυτή κρίνεται εξίσου σημαντική, όπως οι διάφορες γνωστές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη της  

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων μέσα από τη 

συστηματική παρατήρηση έργων κάθε είδους τέχνης.  

Στόχος της εισήγησής μας είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν γνωρίσουν τα 

βασικά είδη τέχνης και να κατανοήσουν πώς, μέσα από την αισθητική εμπειρία 

επηρεάζεται ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, να ενθαρρυνθούν προς 

την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας έργα τέχνης στη διδασκαλία, ως μια 

εναλλακτική πρόταση και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με αυτή.  
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Εικόνες Πολιτισμού της Κισάμου 

Μια εκπαιδευτική δράση στα πλαίσια ανάδειξης της τοπικής 

ιστορίας και του πολιτισμού 

Κουμής Λευτέρης, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Ένωσης  

Πολιτιστικών Φορέων Κισάμου 

Γερούκη Μαργαρίτα , εκπ/κος, Σχολική Σύμβουλος  

Α/θμιας 4
η
 περιφέρεια Χανίων (ΕΠΟΦΕΚ) 

Η εκπαιδευτική δράση «Εικόνες Πολιτισμού» αποτελεί μια προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης, αναγνώρισης και διάχυσης των πλούσιων πολιτιστικών 

στοιχείων και διαχρονικών μνημείων της περιοχής της Κισάμου. Στο επίπεδο 

σχεδιασμού και στοχοθεσίας στηρίχθηκε στις θεωρητικές και παιδαγωγικές 

αναζητήσεις γύρω από την τοπική ιστορία. Συγκεκριμένα πώς η διερεύνησή της 

ιστορίας και του πολιτισμού ενός τόπου με τρόπο βιωματικό και συνεργατικό στις 

νεότερες ηλικίες μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά 

κυρίως στην κατάκτηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων αλλά και στην καλλιέργεια 

στάσεων και αξιών.  

Βασικοί στόχοι της δράσης ήταν η διαμόρφωση παιδαγωγικών συνθηκών που 

οδηγούν τους μαθητές και μαθήτριες στη διερεύνηση και κατανόηση της 

πολιτιστικής δημιουργίας της περιοχής της Κισάμου, αλλά και η καλλιέργεια αξιών 

όπως ο σεβασμός απέναντι στο πολιτισμό μας και η ανάγκη προστασίας του. Η 

συγκρότηση από τη μεριά των μαθητών και μαθητριών μιας θετικής ταυτότητας ως 

δρώντα υποκείμενα που διερευνούν με ενεργητικό τρόπο και ποικίλα μέσα τον 

πολιτιστικό και ιστορικό χωροχρόνο, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση 

τους με τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου τους, ήταν ένας ακόμη στόχος 

αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας.  

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής της 

αλληλεπίδρασης (Ντολιοπούλου 2003), σχεδιάσαμε τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του προγράμματος με στόχο η επικοινωνιακή σχέση ανάμεσα στα 

παιδιά και τους ενηλίκους του περιβάλλοντός τους να εξελιχθεί ως δυναμική, 

κοινωνική και στην ουσία της παιδαγωγική.  
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Για τη σύλληψη και πραγματοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας των  σχολείων της περιοχής της Κισάμου με τους τοπικούς 

πολιτιστικούς συλλόγους. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος οι 

μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να περιδιαβούν στα πολιτιστικά 

μονοπάτια της περιοχής τους, να συνομιλήσουν με μέλη των πολιτιστικών συλλόγων 

και να γνωρίσουν την ξεχωριστή ιστορική ταυτότητα του τόπου τους. Τα μονοπάτια 

αυτά είχαν ορισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα και σημείο 

προσωπικής αναφοράς για αρκετούς από τους μαθητές των σχολείων είτε γιατί 

αποτελούσαν το μέρος κατοικίας τους, είτε ήταν μέρος καταγωγής τους.  

Επιστρέφοντας στο σχολείο τα παιδιά αποτύπωσαν την εμπειρία τους με εικαστικές 

δημιουργίες (αφίσες, φυλλάδια, ζωγραφιές) και άλλες εργασίες όπως εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, τραγούδια, θεατρικά δρώμενα. Στα πλαίσια της αποτύπωσης αυτής, τα 

παιδιά συνομίλησαν με τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειάς τους για τις 

περιοχές που είχαν επισκεφθεί. Προσπαθήσαμε με αυτό τον τρόπο να 

προκαλέσουμε και να ενθαρρύνουμε ένα «διαγενεακό» διάλογο γύρω από την 

ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου καθώς και την ανάγκη για το σεβασμό και την 

προστασία του. Τέλος τα παιδιά δημιούργησαν παρουσιάσεις, εν είδη μικρών 

ξεναγήσεων για τις περιοχές αυτές. 

Η δράση κορυφώθηκε με τρόπο εορταστικό όταν οι ομάδες στο τέλος της χρονιάς 

συναντήθηκαν για να γιορτάσουν και παρουσιάσουν τη δουλειά τους, διαδραστικά 

και αμφίδρομα, στα πλαίσια ημερήσιας εκδήλωσης.  

Στη εργασία αυτή παρουσιάζουμε αναλυτικότερα το σκεπτικό και τη στοχοθεσία της 

δράσης, τον τρόπο υλοποίησής της καθώς και τις προκλήσεις που έπρεπε να 

ξεπεράσουμε στην πορεία. Η δράση αγκαλιάστηκε τόσο από τους μαθητές και 

μαθήτριες όσο και από την ευρύτερη τοπική κοινωνία δημιουργώντας 

προϋποθέσεις εξέλιξής της. Σημαντικό ρόλο, όπως θα περιγράψουμε, στην επιτυχία 

της είχε η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω των πολιτιστικών φορέων και 

η άμεση συνεργασία τους με το σχολείο για την διάδοση της σπουδαίας 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς, το βάρος της οποίας όλοι νιώθουμε μεγάλο.  

Κεντρικό μήνυμά μας ήταν η φράση: πολιτισμός είναι η δημιουργία που μοιράζεται 

και αλλάζει τον κόσμο.  
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«Διατρέχοντας την Ελλάδα» 

Κουσκουρίδα Φραγκούλα, ΠΕ 70, MSc , Εκπαιδευτικός Α/θμιας  

Εκπ/σης στο 2
ο
 Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου  

Σκουλουδάκη Μαρία, ΠΕ 70, Διευθύντρια Δημοτικού 

Σχολείου Κάτω Ασιτών 

Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Δ΄- Ε΄ 

Δημοτικού και  προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση επειδή διατρέχεται από 

διαθεματικές έννοιες όπως διάσταση (χώρος και χρόνος), συμβολισμός, σύστημα, 

μεταβολή, αλληλεπίδραση, αλληλεξάρτηση, μορφή, πολιτισμός, παράδοση, 

επικοινωνία, ομοιότητα, διαφορά. Το σενάριο μπορεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο των 

μαθημάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και των Εικαστικών σε 

συνδυασμό με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και είναι απόλυτα συμβατό με το ΑΠΣ 

και το ΔΕΠΠΣ των παραπάνω μαθημάτων.  

Βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές να μελετήσουν την ιστορία και τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας μας, να 

μπορούν να τα αναγνωρίσουν και να τα ονομάσουν και να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως 

πηγή και εργαλείο ανακαλυπτικής μάθησης. 
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Ενίσχυση του πολιτισμικού συγκειμένου σχολικής μονάδας  

μέσω της συμμετοχικότητας 

Κωστάκη Νεκταρία 

Στις σχολικές κοινότητες αναφύονται ποικίλες ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν  

στίβους εκπαιδευτικών αγώνων, οι οποίοι δεν ευνοούνται από τη 

συγκεντρωτικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Συνακόλουθα, 

αναλαμβάνουν οι ίδιες την ευθύνη λήψης αποφάσεων για τον τρόπο με τον οποίο 

θα τις διαχειριστούν. Μακρόχρονη διδακτική εμπειρία σε σχολείο στο οποίο, με την 

ίδρυσή του κιόλας, διαφάνηκε η πολιτισμική του ιδιαιτερότητα έδειξε ότι η 

εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει πολυμορφικά και ενισχυτικά στο 

πολιτισμικό συγκείμενο, μέσω του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης. Η ορθολογική 

λήψη αποφάσεων, σε πλαίσιο συμμετοχικών διαδικασιών, διαμορφώνει μια 

ενδοσχολική κουλτούρα που αναπλάθει ευεργετικά όχι μόνο το εσωτερικό αλλά και 

το εξωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας. 
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Το «χρήμα» μέσα από τις συλλογές του Επιγραφικού και 

Νομισματικού Μουσείου: χρήσιμος οδηγός επίσκεψης για 

εκπαιδευτικούς κλάδου Οικονομίας  

Δρ. Μακρή  Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 

Το χρήμα, βασικό μέσο συναλλαγής, αποτελεί διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος 

της Οικ. Οικονομίας στο Γυμνάσιο και των Οικονομικών μαθημάτων του Λυκείου. 

Μία επίσκεψη στο Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο της πόλης των Αθηνών, 

μπορεί να συμπληρώσει και να διευρύνει τις απαραίτητες για τα μαθήματα γνώσεις, 

ενώ παράλληλα μπορεί να εξάψει τη φαντασία των μαθητών/-τριών και να 

προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να 

παρουσιάσει έναν οδηγό προσέγγισης του Μουσείου, χρήσιμο για τους 

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επισκεφτούν το Μουσείο, με σκοπό να 

αναδείξουν μέσω της μουσειακής αγωγής θεματικές σχετικά με τις συναλλαγές και 

τον ορισμό του χρήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των ανωτέρω μαθημάτων. 

 

 

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

73 

Διδασκαλία της Μουσικής και σχολείο της Συμπερίληψης  

Δρ. Μακρής Ιωάννης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ  

Η τέχνη αποτελεί ένα χώρο μέσα στον οποίο ο μαθητής αναπτύσσει μια σειρά από 

δεξιότητες συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές και γνωστικές. Με τη σωστή 

διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο εκπαίδευσης. Το σχολείο 

της συμπερίληψης από την άλλη αποτελεί ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Εκπαιδευτικής πολιτικής και κατ’ επέκταση της χώρας μας σύμφωνα με τη συνθήκη 

της Σαλαμάνκας. Η ανάπτυξη καλών πρακτικών συμπερίληψης και ιδιαίτερα αυτών 

που προέρχονται από το πεδίο της τέχνης είναι το ζητούμενο. Στην παρούσα μελέτη 

θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αλλά και το παιδαγωγικό μοντέλο που 

προέκυψε μέσα από την κλινική εφαρμογή στο χώρο των Νοητικών Αναπηριών 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο μουσικής διδασκαλίας «Μακρής» (Μακρής, 2015 & 2017) 

στα πλαίσια του σχολείου της Συμπερίληψης καθώς επίσης και τη μετάβαση των 

ατόμων με νοητική αυτονομία στην καλλιτεχνική αυτονομία. 
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Η αφήγηση ιστοριών ως διδακτική και παιδαγωγική μέθοδος 

Μακρυμανωλάκης Παντελεήμων Ανδρέας 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση της αφήγησης 

ιστοριών. Αρχικά γίνεται μια περιεκτική αναφορά στα πλεονεκτήματα (διδακτικά και 

παιδαγωγικά) καθώς και σε κάποια μειονεκτήματα. Στη συνέχεια αναδεικνύεται, 

μέσω τριών παραδειγμάτων, η στενή σχέση αυτής της μεθόδου με τον γενικότερο 

πολιτισμό του τόπου μας. Τέλος γίνεται μια κριτική ανακεφαλαίωση ως αφορμή για 

περαιτέρω έρευνα και συζήτηση. 
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Θαρρώ πεινώ, μα εγώ διψώ: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 

περιβάλλον και την ιστορία στην πόλη του Ηρακλείου 

Μαλλιαράκη Στέλλα, μουσειοπαιδαγωγός 

Με αφορμή τις δεξαμενές και τις κρήνες του Ηρακλείου, διαρθρώνεται ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη 

γνωριμία με την ιστορία της πόλης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας. Έχοντας σαν βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και με οδηγό τις 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης, προσεγγίζουμε τη μελέτη ενός διαθεματικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος, αναλύοντας τη διαδικασία από την αρχική σύλληψη 

ως το σχεδιασμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
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Η Κρήτη στον 20ο αιώνα: εκπαιδευτικά προγράμματα λαογραφικού 

ενδιαφέροντος εντός και εκτός Μουσείου 

Μαρινάκη Μαρίνα Στέλλα 

Η εργασία αναφέρεται στη χρήση της λαογραφίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν 

και υλοποιούνται από τη συγγραφέα με αντικείμενο τη λαογραφία της Κρήτης κατά 

τον 20ο αιώνα, εντός ή εκτός μουσειακού χώρου. Αυτά αφορούν στην καθημερινή 

ζωή των Κρητών και τις συνήθειες τους, σε κάποια από τα επαγγέλματα που 

ακολουθούσαν, αλλά και σε συνήθειες και έθιμα που είχαν κατά τις μεγάλες γιορτές 

του χρόνου. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό, 

απαντούν σε μεθόδους που περιέχει η σύγχρονη επιστήμη της 

Μουσειοπαιδαγωγικής. 
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 «Αυριανό Εκτάκι, υιοθέτησε ένα Πρωτάκι, μπορείς» 

Δρ. Μαρτίνου Σωτηρία, Σχολική Σύμβουλος 4
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

Μυρωνάκη  Βάνα Δασκάλα 10
ου

 Δημοτικού Σχολείου –Συγγραφέας για παιδιά 

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια 

ξεχωριστή εμπειρία για τη ζωή του παιδιού. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά να συνεργαστούν, 

προσπαθώντας να συμβάλλουν στον κοινό σκοπό της ομαλής μετάβασης των 

παιδιών στο Δημοτικό. Η ομαλή μετάβαση, εκτός από την ακαδημαϊκή επιτυχία του 

μαθητή, αποβλέπει και στη συναισθηματική και κοινωνική αγωγή του. Το Δημοτικό 

Σχολείο,  είναι για το μικρό μαθητή της Α’ τάξης  μια καινούρια πραγματικότητα, με 

άλλη χωροταξική εικόνα, με διαφορετικό εξοπλισμό, διαφορετική επίπλωση, 

πολλούς μαθητές και δασκάλους, με άλλες δραστηριότητες, απαιτήσεις, καθήκοντα 

και υποχρεώσεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πρόγραμμα ομαλής 

μετάβασης από το Ν/Γ στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εφαρμόστηκε στο 10ο 

Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης. 

To 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά τα 

μελλοντικά «Πρωτάκια» από τα όμορα Νηπιαγωγεία, δίνοντας και μια άλλη 

διάσταση στο σχέδιο δράσης για τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό, 

συνδυάζοντάς το ως προληπτικό μέτρο για την ενδοσχολική βία. Με το σύνθημα: 

«Αυριανό Εκτάκι, υιοθέτησε ένα Πρωτάκι, μπορείς!», τα παιδιά της Πέμπτης 

Δημοτικού που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στην Έκτη Δημοτικού, 

από απλοί παρατηρητές γίνονται υπεύθυνα άτομα, με την ενεργή συμμετοχή τους 

στην προστασία των μικρών τους φίλων και γενικότερα βελτιώνεται η στάση τους 

προς τους κανόνες της σχολικής ζωής. 
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Πολυαισθητηριακό περιβάλλον (Snoezelen) και Εκπαίδευση 

μαθητών με Αυτισμό και Down Syndrome  

Μαυροειδής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. 

Η εκπαίδευση μαθητών με Αυτισμό και Σύνδρομο Down, γίνεται ευκολότερη και 

ευχάριστη, όταν γίνεται σε χώρο όπου συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις ταυτόχρονα1 

. Σύμφωνα με τον καθηγητή φιλοσοφίας Ξηροπαϊδη Γιώργο, σε ένα χώρο ο οποίος 

δρα ως ένα μέσο εντός του οποίου συντελείται κάθε ανθρώπινη εμπειρία, 

θεωρητική ή πρακτική, βουλητική ή έλλογη, ποιητική ή τεχνική, κάθε είδους 

παρέμβαση και εκπαίδευση δρα καταληκτικά τόσο στους εκπαιδευτές, όσο και 

στους εκπαιδευόμενους. 

Με βάση τα παραπάνω, επιλέξαμε ένα τέτοιος χώρο –στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το Πολυαισθητηριακό περιβάλλον Snoezelen - μία ομάδα εκπαιδευτικών του 

Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για να εφαρμόσουμε 

την εκπαιδευτική μας παρέμβαση. Τα αποτελέσματα κατά τον πρώτο χρόνο 

πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, είναι θεαματικά. Οι μαθητές αποδίδουν 

καλύτερα, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο ευχάριστη και με την 

ενεργοποίηση των αισθήσεων επιτυγχάνεται η ανάδυση των συναισθημάτων των 

μαθητών μας! 

Στο χώρο οι μαθητές κινούνται σε απόλυτη ελευθερία. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, 

δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν υποδείξεις. Ο μαθητής λειτουργεί και αυτενεργεί 

όπως επιθυμεί. Επιλέγει το δωμάτιο που επιθυμεί και τα αντικείμενα που θα έχει 

στο οπτικό του πεδίο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο χώρος έχει 

έξι δωμάτια, με διαφορετικούς χρωματισμούς. Μπλε, Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο, 

Πράσινο, Κίτρινο. Κάθε δωμάτιο έχει διαφορετικά πολυαισθητηριακά αντικείμενα 

και ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση του μαθητή και τις ανάγκες εκείνης της 

στιγμής, γίνονται οι επιλογές που επιθυμεί. Ο εκπαιδευτικός μέχρι εκείνη τη στιγμή 

είναι απλός θεατής.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία, ολοκληρώνεται όταν ο μαθητής, επιλέξει το δωμάτιο 

«αποφόρτισης» και το αντικείμενο που θεωρεί ότι τον βοηθάει εκείνη τη στιγμή! 
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Από την Κνωσό των μύθων … στο Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου : 

ένα εναλλακτικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής 

Μιχαηλίδου Θεοδώρα: 

Η πιο διαχρονική αξία της παιδαγωγικής πράξης είναι η τέχνη να διδάσκεις, με 

τρόπο που να επιτρέπει στον άλλο να απολαμβάνει τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα 

μουσειακής αγωγής, που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας και τους γονείς τους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει οικογένειες με 

παιδιά μικρής ηλικίας, σε επαφή με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Ηρακλείου, μέσα από μία πρωτότυπη περιήγηση, με παιγνιώδεις δράσεις. Τα παιδιά 

σε ρόλο ξεναγού, παρουσιάζουν τα εκθέματα του μουσείου, ενώ παράλληλα 

συμμετέχουν σε παιχνίδια διαγωνισμού παρατηρητικότητας, δημιουργικής γραφής, 

ερωτήσεων, παζλ και παντομίμας.  
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Πανεπιστημιακά Μουσεία, Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Το μάθημα 

«Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου» και το Μουσείο Ιατρικής 

Κρήτης 

Μουζάς Ιωάννης, Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

Καμπουρέλλη Βασιλική, Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Παν/μίου 

Κρήτης 

H εισήγηση αναφέρεται στη σύνδεση εκπαίδευσης και πολιτισμού στο Μουσείο 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μετά από μία σύντομη αναφορά στη 

διεπιστημονική προσέγγιση που ακολουθεί το Μουσείο Ιατρικής, παρουσιάζεται το 

διαθεματικό μάθημα «Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου», το οποίο διδάσκεται 

μέσα στο Μουσείο. Μέσα από την αντικειμενική περιγραφή των επιμέρους 

παραμέτρων του καινοτόμου αυτού μαθήματος υπογραμμίζεται η επιδίωξη για το 

άνοιγμα του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης στην κοινωνία όπου ανήκει, με σκοπό αυτό 

να προσφέρει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση ώστε να προαχθεί το ενδιαφέρον 

της πανεπιστημιακής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας για την επιστήμη και τον 

πολιτισμό. 
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Σχέδιο δράσης των σχολείων της 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου 

για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος στο πλαίσιο 

μετασχηματισμού του σχολείου σε δημοκρατική κοινότητα 

Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη  Σχολική Σύμβουλος 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου  

Η εργασία παρουσιάζει την επιμορφωτική δράση στην οποία συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου από 

τον Απρίλιο του 2014, που στη συνέχεια συγκρότησαν κοινότητα πρακτικής. Σκοπός 

της επιμόρφωσης είναι να καταστούν ικανοί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν με 

άνεση σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές που απαιτούν τόσο την 

ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, όσο και την ανάπτυξη 

επικοινωνιακών και άλλων ανώτερου επιπέδου δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών. 

Ακόμη, σκοπός της επιμόρφωσης είναι η σύγχρονη προσέγγιση της μορφωτικής 

διαδικασίας να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο κλίμα στη σχολική ζωή που απέχει πολύ 

από αυτό του παραδοσιακού σχολείου. Έτσι, η σχολική ζωή χαρακτηρίζεται από το 

ανοικτό σχολικό κλίμα, από δραστηριότητες που στοχεύουν σε επαρκείς ευκαιρίες 

για την ανάπτυξη του ήθους της κοινότητας και περιλαμβάνει υποστήριξη των 

παιδιών να γίνουν ικανά και να συνεισφέρουν σε μια δημοκρατική κοινωνία, με το 

μετασχηματισμό του σχολικού περιβάλλοντος σε «ψυχικά ανθεκτική κοινότητα» 

που παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σ’ όλα τα παιδιά. 
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Έρευνα δράσης για την ανάπτυξη του ημερησίου προγράμματος του 

νηπιαγωγείου 

Μπαδιεριτάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος 19ης και 69ης Περιφέρειας 

Προσχολικής Αγωγής  

Τσατσαράκη Στυλιανή, Νηπιαγωγός 

Η έρευνα δράσης αποτελεί έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας 

πρωτότυπης και εποικοδομητικής συνεργασίας των Διδακτικών Ασκήσεων του 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης από το σχολικό έτος 2015-16. Η έρευνα 

δράσης διεξάγεται μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας και συλλογή δεδομένων που αφορούν τη διδακτική μεθοδολογία που 

εφαρμόστηκε στις τάξεις ομάδας νηπιαγωγείων της πόλης του Ρεθύμνου. Οι 

συναντήσεις αυτές αναπτύσσουν τα χαρακτηριστικά των σταδίων μιας έρευνας 

δράσης (στοχοθεσία, σχεδιασμός δράσεων, ανασκόπηση και αξιολόγηση  

αποτελεσμάτων, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων). Τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων της έρευνας είναι ποικίλα και σε όλα γίνεται ανάλυση περιεχομένου από 

τις συντονίστριες της έρευνας. Η έρευνα δράσης αποτελεί το κύριο μεθοδολογικό 

εργαλείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν  

στην  ομάδα των νηπιαγωγείων που συμμετέχουν, με θετικά αποτελέσματα για 

όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία. Όλη η ομάδα μαζί παίρνει το χαρακτήρα 

μαθησιακής κοινότητας που εξελίσσεται και μαθαίνει ως ένα σώμα. 
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Όμιλος Θεατρικής & Μουσικής παιδείας 

Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης 

Μπεϊκάκη Κασσάνδρα Μανιουδάκη Μαρία,  

Ο Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας λειτουργεί στο Πειραματικό Λύκειο 

Ρεθύμνου ήδη πέντε χρόνια, εκτός ωρολογίου προγράμματος, στον ελεύθερο χρόνο 

των μαθητών και για τρεις ώρες την εβδομάδα. Συμμετέχουν σ’ αυτόν μαθητές και 

από τις τρεις τάξεις του Λυκείου μας και άλλων Λυκείων της πόλης, οι οποίοι 

αποτελούν τη θεατρική ομάδα μας! Αποτέλεσμα των συναντήσεων είναι οι 

παραστάσεις μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ανοιχτό θέατρο της πόλης. 
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Το πολιτιστικό κεφάλαιο και ο φυσικός κόσμος της περιοχής του 

«Μινωικού Μονοπατιού» μέσω της Εκπαίδευσης για τη 

Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη 

Μπουργουτζιάνης Μάριος 

Δάσκαλος, Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

mariosbourg@yahoo.gr 

Μακράκης Βασίλειος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Έδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, makrakis@edc.uoc.gr 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ) και η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκουν 

πεδίο εφαρμογής στο Βιώσιμο Τουρισμό (ΒΤ). Οι εφαρμογές του ΒΤ βοηθούν στη 

διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενισχύονται 

από την εκπαίδευση και τις παιδαγωγικές της διαστάσεις, με τη συμβολή των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη δημιουργία ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος δια βίου μάθησης. Η μελέτη σκοπό έχει να αναπτύξει 

ένα πλαίσιο σύγκλισης μεταξύ των ιστορικών πολιτιστικών πόρων και του φυσικού 

κόσμου, στο Μινωικό Μονοπάτι που συνδέει την αρχαία Λύττο με το Οροπέδιο 

Λασιθίου και να υιοθετήσει στρατηγικές, για τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου 

μέσω της ΕΒΑ, με εργαλείο τις ΤΠΕ και προτείνοντας μορφές ΒΤ ως εργαλείο 

ανάπτυξης και προστασίας. Το ερευνητικό εργαλείο στο οποίο εστιάζει η παρούσα 

μελέτη είναι η συνέντευξη αφήγηση ζωής (life-storyinterview), όπου με επαγωγική 

προσέγγιση αναδεικνύονται θεματικές και έννοιες που συνδέονται με τη ΒΑ. 
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Τί σημαίνει ανθρωπιστική ερμηνεία αρχαίου δράματος;  

Προσπάθεια να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα πανανθρώπινα 

ερωτήματα που εμπερικλείει κάθε αρχαία τραγωδία και κωμωδία. 

δρ Νεραντζής Ιωάννης (επίτ. Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων) 

Η σκοποθεσία που τίθεται έχει να κάνει με την υπό των μαθητών εντελή πρόσληψη 

τού ανθρωπιστικού νοήματος-μηνύματος μιας αρχαίας τραγωδίας, είτε κατά τη 

διάρκεια τής διδασκαλίας είτε αναθέτοντες στους μαθητές μια "σχεδιασμένη 

εργασία (project)" όπου θα καταθέτουν τον δικό τους σύστοιχο προβληματισμό. Σε 

αμφότερες τις περιπτώσεις ο/η φιλόλογος καλείται να καταστήσει κατανοητό σε 

μαθητές και μαθήτριες ότι: Ο καθαυτό χώρος της τραγωδίας βρίσκεται σ’ αυτή τη 

συνοριακή περιοχή, όπου οι ανθρώπινες πράξεις διαρθρώνονται με τις θεϊκές 

δυνάμεις και όπου φανερώνουν το πραγματικό τους νόημα -ένα νόημα που το 

αγνοούν ακόμα και αυτοί που πήραν την πρωτοβουλία και φέρνουν την ευθύνη για 

αυτές τις πράξεις- εισχωρώντας έτσι σε μια τάξη που ξεπερνά τον άνθρωπο και του 

ξεφεύγει. 
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Η Αστρολογία και η Αστρονομία στη ζωή μας 

Η εκπαίδευση όπλο για την καταπολέμηση των αντιεπιστημονικών 

αντιλήψεων  

Νίκα Κατερίνα, M.Ed., χημικός. 

Από το 18ο αιώνα οι Έλληνες λόγιοι γράφουν και μεταφράζουν κείμενα 

προκειμένου να ενημερώσουν τους Έλληνες και να διδάξουν τους μαθητές τις νέες 

ιδέες που κατακλύζουν την Ευρώπη, με στόχο να μελετούν και να εξηγούν τα 

φυσικά φαινόμενα στηριζόμενοι στην ορθολογική σκέψη. Αυτές όμως οι παλιές 

αντιλήψεις συνεχίζουν και υπάρχουν, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η θέση των 

πλανητών επηρεάζει τις ανθρώπινες συμπεριφορές και μας δίνει πληροφορίες για 

το μέλλον μας. Στα σχολεία μας πλέον δεν διδάσκεται η αστρονομία και πηγή 

πληροφόρησης για τον μακρόκοσμο που περιβάλλει τον πλανήτη μας είναι τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση των νέων να είναι ελλιπής ή 

και λανθασμένη και αυτοί να είναι ευάλωτοι σε αντιεπιστημονικές αντιλήψεις. Για 

τους λόγους αυτούς μπήκαμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε ενήλικες και μαθητές 

για τη σχέση που κατά τη γνώμη τους υπάρχει ανάμεσα στην αστρονομία και την 

αστρολογία, εάν και πόσο πιστεύουν στα ζώδια, εάν διαβάζουν το ωροσκόπιο τους. 

Τις απαντήσεις τους παρουσιάζουμε σε αυτή την εργασία. 

 

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

87 

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: η πραγμάτωση μιας άρρηκτης και 

αλληλοδιαδραστικής σχέσης στο πλαίσιο του σχολείου 

Ντούλια Αθηνά, Σχ.Συμβ. Α/θμιας Εκπ/σης, Δρ. Επιστημών Αγωγής  

Ο πολιτισμός είναι σύμφυτος με την ταυτότητα, το χαρακτήρα και την πρόοδο μιας 

κοινωνίας όπως εξελίσσεται σε μια ορισμένη εποχή, την πολιτισμική και πολιτιστική 

ανάπτυξη και δράση της (υλικά και πνευματικά έργα, ήθη και έθιμα, 

δραστηριότητες) καθώς με την πνευματική καλλιέργειά της (αξίες, παραδόσεις, 

παιδεία, μόρφωση, αισθητική. Ως έννοια, ο πολιτισμός εμπεριέχει την εκπαίδευση 

αλλά και η εκπαίδευση από την πλευρά της αναδεικνύει και διδάσκει τις εκφάνσεις 

του πολιτισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και κατανόηση της 

ταυτότητας ενός λαού. Η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό είναι 

άρρηκτη κι αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαρκούς αναζήτησης νέων τρόπων 

μέσω των οποίων ο Πολιτισµός στις διάφορες εκφάνσεις του θα μπορέσει να 

αναδειχθεί και να παρουσιαστεί στους μαθητές, τους μελλοντικούς πολίτες της 

κοινωνίας. Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός και ουσιαστικός καθώς είναι 

αυτός που θα διαμεσολαβήσει για την εποικοδομητική αυτή μετουσίωση της 

σχέσης στους μαθητές. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τρόπους, μεθόδους, 

τεχνικές και προγράμματα μέσα από τα οποία μεταδίδεται ο πολιτισμός στους 

μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλοντας στην ευρεία μόρφωση και 

παιδεία τους. 
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Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων 

Ουρανή Ειρήνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια - ΠΜΣ «Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

Υλικό» 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια κριτική προσέγγιση του πεδίου της δια βίου 

μάθησης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων (lifelong learning in later life). Αρχικά 

γίνεται μια εισαγωγή στον όρο της δια βίου μάθησης και στη σημασία της για την 

εξέλιξη του ατόμου. Ακολουθεί μια περιγραφή της ομάδας των υπερήλικων 

εκπαιδευομένων, των χαρακτηριστικών και των αναγκών τους, με μια προσπάθεια 

αναγνώρισης των κίνητρων και των λόγων συμμετοχής τους σε δραστηριότητες 

μάθησης και εκπαίδευσης. Εξετάζονται επίσης οι μορφές μάθησης που 

οργανώνονται ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα και απευθύνονται σε άτομα που 

διανύουν την τρίτη και τέταρτη ηλικία ζωής τους, καθώς και ένας σχολιασμός του 

πεδίου με βάση στοιχεία και προβληματισμούς από την παγκόσμια έρευνα στο 

θέμα. 
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«Πιστεύω στον εαυτό μου, λέω όχι στις εξαρτησιογόνες ουσίες»:  

Παρέμβαση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου για 

την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων, με αρωγό 

την τέχνη  

Παναγιωτάκη Μαρία 

Σοφία Ψωμά 

Η εφηβική ηλικία, συνιστά μια περίοδο με έντονη διάθεση για πειραματισμό, κατά 

την οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έναρξης χρήσης και εκδήλωσης εξάρτησης 

από ψυχοδραστικές ουσίες. Οι συστηματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του 

σχολείου με αρωγό την τέχνη, μπορούν να εκπαιδεύσουν τον έφηβο σε δεξιότητες 

ζωής και να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προς την υγιή αυτονόμηση 

και οριοθέτησή του.  

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν. Ηρακλείου, πραγματοποιούνται βιωματικές 

παρεμβάσεις σε σχολεία του Ν. Ηρακλείου με στόχο την ενδυνάμωση των 

προστατευτικών παραγόντων από επικίνδυνες συμπεριφορές. Στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάζεται το πρόγραμμα παρέμβασης «Πιστεύω στον εαυτό μου, λέω όχι στις 

εξαρτησιογόνες ουσίες», καθώς και η αξιολόγησή του από τους ίδιους τους μαθητές 

(σχολικό έτος 2016-7, Εφαρμογή Θεματικής Εβδομάδας). Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 

από 240 μαθητές Β΄ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου με μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη. Μέσα 

από την στατιστική επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης, αναδείχθηκαν οι 

ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών καθώς και οι επιδράσεις της παρέμβασης ως 

προς: το γνωστικό μέρος, το επίπεδο αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης, τη δυναμική 

της παρέας και την αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων. 

Η εφαρμογή της παρέμβασης επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα των 

βιωματικών προγραμμάτων πρόληψης που βασίζονται σε μεθόδους 

αλληλεπίδρασης, εμπνέονται από την τέχνη και επικεντρώνονται στην εκπαίδευση 

σε κοινωνικές δεξιότητες.  
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Τόπος, Χρόνος και Κοινωνική Ομάδα: Το αλληλένδετο τρίπτυχο για 

τη δημιουργία, κατανόηση και διερεύνηση ενός διαπολιτισμικού 

εκπαιδευτικού πλαισίου μέσω της μουσικής 

Παναγιωτάκης Μάνος, Συνθέτης/Μουσικολόγος 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το απόσταγμα μιας συνεχούς, πενταετούς έρευνας 

βασισμένης στην παρατήρηση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αφορά στη 

βιωματική διδασκαλία της μουσικής. Μέσω της διαφορετικότητας των πολιτισμών 

διερευνά τις δυνατότητες δημιουργίας ενός διαθεματικού διδακτικού πλαισίου με 

στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την κατανόηση, την εκτίμηση και την 

αξιολόγηση τόσο μουσικών όσο και εξωμουσικών πολιτισμικών εκφάνσεων. 

Διερευνάται η πραγματοποίηση μουσικών δραστηριοτήτων περισσότερο με 

επίκληση στο ένστικτο του μαθητή και λιγότερο με τη διδασκαλία μιας θεωρητικής 

βάσης, η οποία συχνά αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή μετάδοση, κατανόηση και 

τέλος, αξιολόγηση της ληφθήσας πληροφορίας.  
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Διαμορφώνοντας μια θετική διαδικτυακή φήμη 

Πανσεληνάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 

Το Ψηφιακό μας αποτύπωμα είναι τα «σημάδια» που αφήνουμε κάθε φορά που 

χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και διαμορφώνουν τη διαδικτυακή μας φήμη.  

Μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά και μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που μας 

«βλέπουν» οι άλλοι στο παρόν ή και στο μέλλον. Η Διαδικτυακή μας φήμη είναι η 

αντίληψη, η εκτίμηση ή η γνώμη που σχηματίζει κάποιος για εμάς μέσα από τα 

«αποτυπώματα» που έχουμε αφήσει κάνοντας χρήση του διαδικτύου. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να διαμορφώσει θετική ή αρνητική άποψη για εμάς και 

μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με εμάς. Η εργασία 

προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μάθουμε, να προστατεύσουμε και 

να κτίσουμε τη διαδικτυακή μας φήμη. 
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Σύντομες παρεμβάσεις για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας σε 

μαθητές Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

ενότητα Ηρακλείου 

Παπαδακάκη Μαρία., Παχιαδάκη Μ., Σταυροπούλου Σ., Βασιλάκης Μ., 

Χλιαουτάκης Ι. 

Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS), 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ 

Κρήτης 

Με αφορμή τα ανησυχητικά ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των νέων στη χώρα μας, 

την τραγική πρωτιά που εμφανίζουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και 

λόγω της αποσπασματικής μέχρι σήμερα αντιμετώπισης των θεμάτων οδικής 

ασφάλειας και της προαγωγής συμπεριφορών διακινδύνευσης από πολλούς και 

διαφορετικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, χωρίς συνέχεια και συνεκτικότητα και 

με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός και η πιλοτική 

υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος προαγωγής συμπεριφορών ασφαλούς 

χρήσης του οδικού δικτύου και πρόληψης των παραγόντων που αυξάνουν τις 

πιθανότητες εμπλοκής σε τροχαίο δυστύχημα. 

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης, κατά το 

έτος 2017,πραγματοποίησε σύντομη παρέμβαση σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ 

βάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Οι επιμέρους 

στόχοι των δραστηριοτήτων ήταν προσαρμοσμένοι στις ηλικιακές ανάγκες των 

παιδιών. Στους μαθητές Α Βάθμιας εκπαίδευσης επίκεντρο ήταν ο πεζός, ο 

ποδηλάτης και ο επιβάτης αυτοκινήτου/λεωφορείου και μεταξύ άλλων επιδιώχθηκε 

η αναγνώριση κοινών στερεότυπων αντιλήψεων και διασπαστών προσοχής, ο 

εντοπισμός κοινών σφαλμάτων κατά τη χρήση του οδικού δικτύου, η προαγωγή του 

σεβασμού στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Στους μαθητές Β΄ θμιας 

εκπαίδευσης επίκεντρο ήταν ο μοτοποδηλάτης και ο οδηγός αυτοκινήτου και 

ανάμεσα σε άλλα επιδιώχθηκε η αναγνώριση της υπερεκτίμησης των ικανοτήτων 

και της υποτίμησης του κινδύνου, της επιρροής των συνομηλίκων και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτοελέγχου και ανάληψης προσωπικής ευθύνης. 
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Οι συναντήσεις περιελάμβαναν τρεις επιμέρους κυκλικού τύπου δραστηριότητες, με 

διαφορετικό στόχο και μεθοδολογία. Το πρώτο μέρος είχε στόχο τη βελτίωση των 

γνώσεων, το δεύτερο μέρος τη βελτίωση των στάσεων και το τρίτο μέρος τη 

βελτίωση των συμπεριφορών. Στο πλαίσιο των συναντήσεων χρησιμοποιήθηκαν 

τεχνικές βιωματικής και αλληλεπιδραστικής μάθησης (π.χ. παιχνίδια ρόλων, peer 

education, κινητικά παιχνίδια γνώσεων, παιχνίδια επικοινωνίας, κ.α.). Η παρέμβαση 

περιελάμβανε επίσης πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης του 

εργαστηρίου LaHeRS με στόχο την αναγνώριση οδηγικών λαθών και παραλείψεων 

σε προστατευμένο οδικό περιβάλλον καθώς και την εκμάθηση σωστής οδηγικής 

συμπεριφοράς. 

Η αξιολόγηση περιελάμβανε μέτρηση της ικανοποίησης μέσα από προφορικές 

ερωτήσεις καθώς και αξιολόγηση της συμπεριφοράς μέσα από καταμέτρηση των 

οδηγικών λαθών στο πλαίσιο της προσομοίωσης (π.χ. παράνομη προσπέραση, 

υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και διπλής διαχωριστικής 

γραμμής, κτλ). Από τα αποτελέσματα έγινε αντιληπτό ότι ο μέσος αριθμός λαθών 

ανά μαθητή ήταν σημαντικά μικρότερος ανάμεσα σε αυτούς που ολοκλήρωναν την 

παρέμβαση (<10) σε σχέση με αυτούς που ξεκινούσαν την παρέμβαση (>10). 

Φαίνεται επίσης ότι η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών όπως ο προσομοιωτής οδήγησης, συναντούν υψηλή αποδοχή και 

εκφρασμένη ικανοποίηση από τους μαθητές και μπορούν να  τους κινητοποιήσουν 

και να τους δεσμεύσουν ευχάριστα στην διαδικασία της μάθησης και παράλληλα να 

συμβάλουν στην ταχύτερη αφομοίωση της νέας γνώσης. 
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«Προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και για την σύνδεση του με τον Τοπικό 

Πολιτισμό» 

Παπαδάκης Νικόλαος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Η εισήγησή αυτή είναι συνδυασμός κατάθεσης της εμπειρίας μου ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων το διάστημα 2013-2015, στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στα Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης των Δήμων της χώρας μας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και κατάθεσης 

νέων τρόπων βελτίωσης του υπάρχοντος υλικού και μεθοδολογίας. 

   Οι προτάσεις μου είναι: 

-η απελευθέρωση του μαθήματος από την καθαρά θεωρητική του φύση και τον 

σεμιναριακού επιπέδου χαρακτήρα του, η θέσπιση ενός άλλου πλαισίου με την 

υποχρεωτική και όχι κατ’ επιλογήν επίσκεψη σε Αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και 

σε Μουσεία, 

-η σύνθεση στο τέλος κάθε μαθήματος της ιστορίας της περιοχής που εξετάζουμε, 

π.χ του Ηρακλείου, μέσω ενός περιπάτου με την συνοδεία ειδικών ξεναγών και 

Αρχαιολόγων, 

-η παρουσία ειδικών επιστημόνων-συνεργατών όπου θα εξετάζεται επί τόπου ο 

κάθε κλάδος στον οποίο το συγκεκριμένο πεδίο μελέτης έχει αναδειχτεί, στα νησιά 

π.χ μπορεί να υπάρχουν ειδικοί της Ναυτιλίας, σε ορεινές περιοχές ειδικοί της 

αγροτοποιμενικής παραγωγής, σε περιοχές αγροτικές Γεωπόνοι κ.ο.κ.  
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Γνωριμία με τη δράση eTwinning 

Παπαδάκης Σταμάτης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μέλος Παιδαγωγικής 

Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning 

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση, μέσω της οποίας 

σχολεία από διαφορετικές χώρες (Ευρωπαϊκές και μη), κάνοντας χρήση εργαλείων 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να 

αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες να γνωριστούν, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Η 

δράση eTwinning, από το 2005 μέχρι σήμερα, ενισχύει την ανάπτυξη συνεργατικών 

προγραμμάτων μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. Η μεγάλη ανάπτυξη του όμως, 

σε όλη την Ευρώπη, άνοιξε νέες προοπτικές στη δράση. Σήμερα το eTwinning είναι 

ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Στην 

παρούσα εργασία μέσω παράθεσης στατιστικών κυρίως στοιχείων επιχειρείται μια 

σύντομη παρουσίαση της δράσης eTwinning προκειμένου να καταδειχτεί η 

δημοτικότητα της, στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Ο κλασικός πολιτισμός μέσα από τη διδασκαλία των Αρχαίων 

Ελληνικών και των Λατινικών στο Λύκειο 

Παπαδογιαννάκη Ελένη, Φιλόλογος 

Τσιρικούδης Αντώνιος , Φιλόλογος  

Θέμα της παρούσας εισήγησης είναι η συγκριτική παρουσίαση της διδασκαλίας των 

Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών στο Γενικό Λύκειο, στα Σχολεία Ευρωπαϊκής 

Παιδείας καθώς και σε κάποια (ενδεικτικά) Λύκεια της Ευρώπης με έμφαση στην 

Κύπρο και την Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε κατά πόσο επιτυγχάνονται 

οι στόχοι που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα όσον αφορά στην επαφή των 

μαθητών με τον κλασικό πολιτισμό και αν θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε στο 

Γενικό Λύκειο κάποιες καλές πρακτικές από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα.  
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H Γαλλική Σχολή των Καθολικών Καλογραιών στα Χανιά  

και η σχέση της με την τοπική κοινωνία 

Δρ. Παπασπυρίδου Παρασκευή, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου 

Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Το 1852 δύο Αδελφές του τάγματος «Άγιος Ιωσήφ της Εμφανίσεως», φθάνουν στα 

Χανιά, παίρνοντας μετάθεση από τη Σύρο.    

Ύστερα από λίγους μήνες και κατόπιν αιτήματος της επικεφαλής τους, στέλνονται 

στην Κρήτη δύο ακόμη μοναχές ώστε όλες μαζί να αποτελέσουν μια πρώτη 

πενταμελή Αδελφότητα του τάγματος στο νησί. Η απόφασή τους να εγκατασταθούν 

στην Κρήτη ελήφθη κατόπιν πρόσκλησης των Καπουτσίνων μοναχών.  

Οι μοναχές κατοικούν αρχικά σ’ ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο του Καμίτ Μπέη, στη 

συνοικία του λιμανιού. Εκτός από τα έργα φιλανθρωπίας και την περίθαλψη 

αρρώστων και ηλικιωμένων, οι Γαλλίδες μοναχές ασχολούνται με τη μόρφωση και 

τη διαπαιδαγώγηση καθολικών παιδιών και παιδιών άλλων θρησκευμάτων, τα 

οποία τους εμπιστεύονται οι οικογένειες του νησιού.   

Έτσι ξεκινά η ιστορία παροχής εκπαίδευσης του γαλλικού τάγματος στην κοινωνία 

της Κρήτης κι η ιστορία της Γαλλικής Σχολής που άρχισε να λειτουργεί το 1895, στη 

Χαλέπα Χανίων.  

Με βάση το ήδη συγκεντρωμένο και ταξινομημένο αρχειακό υλικό και τη σχετική 

διδακτορική μας διατριβή, θα επιχειρήσουμε καταρχάς τη σκιαγράφηση της σχολής 

και στη συνέχεια την παρουσίαση της σχέσης της με τη τοπική κοινωνία, κατά μήκος 

της ιστορικής της πορείας. 
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#SOS4LoveProject 

Παππά Αγγελική, Καθηγήτρια Αγγλικών - Ειδική Παιδαγωγός 

To #SOS4LoveProject, πρωτοβουλία του 3DlexiaCosmosNPO, είναι ένα παγκόσμιο 

εκπαιδευτικό project, που ξεκινά από την Ελλάδα, ενώνοντας μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν βιωματικές δράσεις, 

υποστηρίζοντας οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ (#SDGs). Με όχημα την Παιδαγωγική της Αγάπης-

#Pedagogy4Love,όπως αυτή ορίζεται από τον Αριστοτέλη: ‘Το να εκπαιδεύεις το 

Πνεύμα χωρίς την Καρδιά, δεν εστί Παιδεία’, το #SOS4LoveProject στοχεύει ώστε οι 

μαθητές, οι μελλοντικοί παγκόσμιοι ηγέτες, να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, 

σημαντικές για τον 21ο αιώνα, καλλιεργώντας παγκόσμια συνείδηση, 

υπευθυνότητα, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να γίνουν πρεσβευτές θετικών 

αλλαγών για Ειρήνη, Αγάπη και Ευημερία στον κόσμο. Η επίσημη ανακοίνωσή του 

πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Geneva-Peace-Week 2017.  Στον 

1ο Κύκλο συνολικά συμμετείχαν 940 εκπαιδευτικοί οργανισμοί από 58 χώρες 

διεθνώς και με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και 

τα 700 σχολεία της Κύπρου μέσω ατομικών και συνεργατικών δράσεων.  
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Μια απόπειρα διερεύνησης και διαχείρισης του άγχους των 

υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων στην τάξη, από τον 

Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν. Ηρακλείου  

Παχάκη  Χρυσάνθη 

Σταφυλάκη Βαρβάρα 

Με αφετηρία ένα  ερωτηματολόγιο αναγνώρισης και αξιολόγησης του άγχους που 

δόθηκε σε 300 μαθητές Γ’ Λυκείου, υποψήφιους Πανελλαδικών εξετάσεων, θα 

παρουσιαστεί το περιεχόμενο των  παρεμβάσεων που εφάρμοσε ο Συμβουλευτικός 

Σταθμός Νέων Ν. Ηρακλείου στα σχολικά τμήματα μαθητών Γ’ Λυκείου, με θέμα την 

ορθή διαχείριση του άγχους. Ακολούθως, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της 

προαναφερθείσας μελέτης, η οποία στοχεύει στη διερεύνηση της αντίληψης των 

εφήβων για το άγχος. Οι εφαρμοσμένες παρεμβάσεις διαμορφώθηκαν σύμφωνα με 

τη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεωρία, η οποία πραγματεύεται την 

αλληλεπιδραστική σχέση των σκέψεων, συναισθημάτων, σωματικών και 

συμπεριφοριστικών εκδηλώσεων του ατόμου. Οι μαθητές μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τον τρόπο εκδήλωσης και την αιτιολογία του άγχους, ενώ 

εξοικειώνονται με τις τεχνικές διαχείρισής του. Δίχως άλλο, η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του άγχους είναι ένδειξη λειτουργικής σχολικής ζωής, ψυχικής υγείας 

και πολιτισμού.  
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Αξιοποίηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού – Διερεύνηση των 

περιεχομένων των σχολικών εγχειριδίων 

Περικλειδάκης Γεώργιος , Δρ Επιστημών της Αγωγής 

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι από τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της 

ανάλυσης περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων, βιβλίου μαθητή και των 

τετραδίων εργασιών, της τελευταίας τάξης του δημοτικού σχολείου να εξαχθούν 

συμπεράσματα ως προς την αξιοποίηση στις μαθηματικές δραστηριότητες και στα 

μαθηματικά προβλήματα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια στοιχείων τέχνης και 

πολιτισμού και να γίνει συζήτηση και προτάσεις για τη συστηματική αξιοποίηση της 

τέχνης στη διδασκαλία των Μαθηματικών.  

Έρευνες σχετικές με τη διδασκαλία των Μαθηματικών έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση 

της Τέχνης αναπτύσσει τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά, 

συμβάλλει στην απόκτηση κινήτρων μάθησης των μαθηματικών εννοιών, 

διαδικασιών, στην επίλυση προβλημάτων και βοηθά στην κατανόηση της 

χρησιμότητάς τους στην καθημερινή ζωή.  

Με την εργασία εκτός από τα ερευνητικά δεδομένα που θα παρουσιαστούν, θα 

γίνουν προτάσεις για τη σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη Τέχνη και τον Πολιτισμό με τη χρήση κατάλληλου 

διδακτικού υλικού, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και σύγχρονων διεπιστημονικών και 

διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων. 
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Αξιοποιώντας τη Θεραπεία Τέχνης στην Εκπαίδευση: προσεγγίσεις 

Εικαστικής Θεραπείας και Χοροθεραπείας. 

Πλάτσκου Στέλλα 

Μπατάκη Ειρήνη 

Η βιωματική προσέγγιση της τέχνης μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην 

εκπαίδευση, καθώς ανακινεί σκέψεις και συναισθήματα και ενεργοποιεί λειτουργίες 

απαραίτητες για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών 

όπως η ενεργή ακρόαση, η ενσυναίσθηση, το άμεσο και ειλικρινές «σχετίζεσθαι». 

Στην παρούσα εισήγηση επιλέχθηκαν παραδείγματα από τον χώρο της Εικαστικής 

Θεραπείας και της Χοροθεραπείας, τα οποία αναδεικνύουν τρόπους με τους 

οποίους τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός προσωπικής 

και συλλογικής ανάπτυξης και καλλιέργειας της προσωπικότητας των μαθητών. Η 

θεωρητική και βιωματική γνώση των προσεγγίσεων αυτών από τους εκπαιδευτικούς  

δύναται να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία φαίνεται πως ακόμη 

πριμοδοτεί την ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, 

σκέψη, λόγο, γραφή,) συχνά εις βάρος της σωματικής και ψυχοσυναισθηματικής 

επίγνωσης των μαθητών.  
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"Προτάσεις Πολιτισμού και Παιδείας από το σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο : όταν η Εκπαίδευση Ενηλίκων συναντά την Εκπαίδευση 

Ανηλίκων, στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης και Συνεργασίας 

και των Διασχολικών Δικτύων επιστημονικής και παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου" 

Ραμουτσάκη Ιωάννα Α., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγωντης Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη αφενός του σύγχρονου ελληνικού 

σχολείου ως χώρου καλλιέργειας Πολιτισμού και Παιδείας, αλλά και διαμόρφωσης 

αντίστοιχων προτάσεων, εξαιρετικά χρήσιμων για τη σημερινή κοινωνία και 

αφετέρου της αλληλοτροφοδοτικής σχέσης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

Ανηλίκων. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τις Κοινότητες 

Μάθησης και Συνεργασίας και τα Διασχολικά Συνεργατικά Δίκτυα επιστημονικής και 

παιδαγωγικής αρμοδιότητας της συγγραφέως. Οι συγκεκριμένες δημιουργίες, με το 

συντονισμό της Σχολικής Συμβούλου, αξιοποιήθηκαν στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, σε Βιωματικά Εργαστήρια, για εμπέδωση και αναστοχασμό, για 

περαιτέρω έμπνευση των εκπαιδευτικών, ανατροφοδοτώντας τη διδακτική πράξη 

και την παραγωγή νέων προτάσεων Πολιτισμού και Παιδείας. Μέσα από μια τέτοια 

διαδικασία αλληλοτροφοδότησης, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο καταξιώνεται, 

γιατί, παρά τις δυσκολίες της εποχής, μπορεί, με τα κατάλληλα πνευματικά 

ερεθίσματα και λειτουργώντας, πραγματικά, ως κοινότητα μάθησης και 

συνεργασίας προσώπων, να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους. Στο πλαίσιο της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η αξιοποίηση ή η προετοιμασία ανάλογων προτάσεων 

συμβάλλει στην ανάδειξη της αλληλοτροφοδοτικής σχέσης της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και Ανηλίκων. Παράλληλα, υποστηρίζει την περαιτέρω επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αυτοβελτίωση όλης της σχολικής κοινότητας, 

μια και ο Πολιτισμός καλλιεργείται συστηματικά και αποτελεί τρόπο ζωής, ο οποίος 

εκφράζεται τόσο στη διδακτική πράξη, όσο και στην ευρύτερη σχολική ζωή. 
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«Μοντέλα για την εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών. Ανάλυση 

περιστατικού διάκρισης σε Δημοτικό Σχολείο» 

Σασλής-Θεοτοκάτος Γιώργος, Δάσκαλος, M.Ed., ΕΑΠ 

Πατέρας Χρήστος, Δάσκαλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Τ.Π.Ε. Παν/μιο Κρήτης 

Τα τελευταία τρία χρόνια η έκρυθμη κατάσταση σε χώρες της Μέσης Ανατολής 

έφερε έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων στην Ελλάδα που προστέθηκε στον ήδη 

υπάρχοντα πληθυσμό μεταναστών από διάφορες χώρες που είχαν εγκατασταθεί τα 

τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Φαινόμενα διακρίσεων, ρατσισμού και εθνικισμού 

είναι όλο και πιο συχνά στη κοινωνία γενικότερα και στα σχολεία ειδικότερα. Η 

περιγραφή ενός περιστατικού διάκρισης εναντίον προσφύγων σε σχολείο της 

Θεσσαλονίκης αναδεικνύει πως οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα στερεότυπα και 

τις προκαταλήψεις μέσα από την κατηγοριοποίηση και επεδίωξαν την ενίσχυση της 

κοινωνικής τους ταυτότητας. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας χρησιμοποιήθηκε 

για να εξηγηθεί το φαινόμενο της διάκρισης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
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Ιδεολογία και Σχολικός Πολιτισμός: Η περίπτωση της σχολικής ζωής 

στο δημοτικό σχολείο  κατά την επταετή δικτατορία 1967-1974 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείο 

Με αφετηρία τις παραδοχές α) μαρξιστικών ρευμάτων για την ιδεολογία και τις 

ιδεολογικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, β) του B. Bernstein για τις συνθήκες 

κοινωνικοπολιτισμικής αναπαραγωγής και γ) της μεταστρουκτουραλιστικής οπτικής 

του M. Foucault  για τη διαπλοκή πειθαρχίας και γνώσης στο σχολείο, θα 

συζητήσουμε την προβολή της ιδεολογίας της 21
ης

 Απριλίου 1967 στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που κυριάρχησαν στη σχολική ζωή, νοηματοδώντας τον Σχολικό 

Πολιτισμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η σχολική ζωή,  όταν οι θεσμικές ρυθμίσεις της 

δικτατορικής κυβέρνησης «συναντούν» τη σχολική  κουλτούρα  της συγκεκριμένης 

περιόδου αλλά και τη σκέψη, την ερμηνεία, τη δράση, την αντίδραση των 

πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής (δασκάλων, στελεχών της εκπαίδευσης); 

Υπό το πρίσμα αυτό, επιχειρείται με τη συνεκτίμηση γραπτών πολιτισμικών 

τεκμηρίων και προφορικών μαρτυριών, η διερεύνηση των εγγραφών της ιδεολογίας 

του απριλιανού καθεστώτος τόσο  στις εντελλόμενες αρχές οργάνωσης της σχολικής 

ζωής καθώς και στις επιβαλλόμενες μορφές αλληλεπίδρασης και πρακτικές των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε τομείς του εσωσχολικού και 

εξωσχολικού περιβάλλοντος.  

Η συζήτηση των ρητών και άρρητων ιδεολογικών παρεμβολών κατά την υπό μελέτη 

περίοδο στο πλαίσιο μετάδοσης της σχολικής γνώσης, όπως εγγράφονται στις 

θεσμικές ρυθμίσεις και υποστασιοποιούνται με τις τελετουργίες κανονάρχησης των 

συμμετεχόντων στη σχολική ζωή, πιστεύουμε ότι πρωτίστως θα αναδείξει Πρακτικές 

διαπαιδαγώγησης/ «πειθάρχησης» του κοινωνικού /παιδαγωγικού υποκειμένου 

κατά την συγκρότηση της πολιτισμικής του ταυτότητας, αποτυπώνοντας κρίσιμα 

«συμβάντα» ιδεολογικής «χρήσης» του Σχολικού Πολιτισμού. 
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Συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο γενικό 

σχολείο: ένα πρόγραμμα Erasmous +  

Σπανάκη Ειρήνη.,*
1
 Καλογεροπούλου Π.

*1
, Τοκαμάνης Σ.

*1
, Μιχαλάκης Μ.

*2
, 

Πιτσικάκη Σ.
*2

, Σταυρουλάκη Γ.
*3

, Ασπραδάκη, Μ.
 *3

 
*1  

Εκπαιδευτικοί- ειδικοί παιδαγωγοί
  

*2
 Κοινωνικοί Λειτουργοί  

*3
 Ψυχολόγοι 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα 

της συμμετοχής μίας διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΔΥ στο πρόγραμμα Erasmus+ 

(ΚΑ1: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Η διεπιστημονική ομάδα 

αποτελούνταν από κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγο 

και παρακολούθησε το εξαήμερο πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικές ανάγκες και 

αυτισμός: Πώς τα αντιμετωπίζουμε; Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» που 

διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Progetto Crescere, στην περιοχή Reggio Emilia της 

Ιταλίας. Το πρόγραμμα είχε στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες της Ειδικής 

Αγωγής τη δυνατότητα να κατανοήσουν την κλινική περιγραφή και την ανάλυση των 

νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανταλλαγή 

πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο συμπερίληψης παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο συγκριτικά με τα συστήματα 

διαφορετικών χωρών. Παρουσιάστηκαν στοιχεία του Ιταλικού συστήματος 

συμπερίληψης και μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν ένα 

καλλιτεχνικό λύκειο και ξεναγήθηκαν σ’ ένα εκθεσιακό χώρο, όπου ενημερώθηκαν 

για τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του συστήματος του Reggio Emilia. Στη διάρκεια 

της παρουσίασης θα δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

μέσα από τη διασύνδεση και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ανάμεσα σε 

επαγγελματίες διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών, το πρόγραμμα στόχευε στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. 
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Επιμορφωτική Δράση Στήριξης Νέων Διευθυντών: αντιμετώπιση των 

προβλήματα και των δυσκολιών που θα συναντήσουν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Σταυρινούδης Σταύρος, Φυσικός, Υποδιευθυντής 2
ου

 ΓΕΛ Χίου,  

Med Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ) 

Η καταγεγραμμένη έλλειψη δομημένης επιμορφωτικής πολιτικής στον ελλαδικό 

χώρο, στην εισαγωγική και συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση 

τόσο για τα υποψήφια όσο και για τα εν ενεργεία διευθυντά στελέχη σχολικών 

μονάδων, φέρνει σε δυσχερή θέση τον εκπαιδευτικό, κυρίως αυτόν που για πρώτη 

φορά, αναλαμβάνει ένα σύνθετο και απαιτητικό ρόλο και καλείται να γίνει ο 

βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής πορείας του σχολείου. Η παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια, έχοντας ως σημείο αναφοράς, τόσο το σύνθετο ρόλο του διευθυντή, 

που επωμίζεται σχέσεις, διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά θέματα και 

προπάντων το ρόλο του παιδαγωγού-ηγέτη, όσο και τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει λόγω της ελλιπούς επιμόρφωσης, της 

έλλειψης διοικητικής επάρκειας και ετοιμότητας, της μη επίγνωσης του ρόλου 

καθώς και της προϋπάρχουσας κουλτούρας, έχει σκοπό την παρουσίαση ενός 

«σχεδίου δράσης» για τη στήριξη του «νέου διευθυντή». Μια πολυδιάστατη 

επιμορφωτική δράση θεωρίας και πράξης σχεδιασμένης με βάση τα διεθνή 

επιστημονικά πρότυπα, στη βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε συμφωνία με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των νέων διευθυντών θα έχει ως αποτέλεσμα σε πρώτο 

επίπεδο την ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη αυτών και σε δεύτερο 

επίπεδο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
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«Εφηβεία και Διαφυλικές Σχέσεις: Προστατεύω και σέβομαι τον 

εαυτό μου και τους άλλους»:  

Η διαδρομή μιας βιωματικής παρέμβασης από τον Συμβουλευτικό 

Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου.  

Σταφυλάκη Βαρβάρα 

Χρυσάνθη Παχάκη 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στις διαφυλικές τους σχέσεις, γεγονός που επισημαίνεται 

από τη διεθνή βιβλιογραφία. Με αφορμή τον άξονα των διαφυλικών σχέσεων που 

περιελάμβανε την περασμένη σχολική χρονιά η νεοσύστατη «Θεματική Εβδομάδα», 

αναπτύχθηκαν ανάλογες βιωματικές παρεμβάσεις σε Γυμνάσια, από τον 

Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν. Ηρακλείου. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η 

συνειδητοποίηση των κοινωνικών ρόλων που αποδίδονται στα δύο φύλα, η 

αποδοχή της διαφορετικότητας και η διάκριση των υγιών από τις μη υγιείς 

διαφυλικές σχέσεις.  

Στην παρουσίαση θα συζητηθεί τόσο ο σχεδιασμός και η δομή των παρεμβάσεων, 

όσο  και οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν. Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί η εμπειρία 

από τη συνεργασία με τους μαθητές και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης της παρέμβασης με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύθηκαν 142 ερωτηματολόγια από μαθητές/-τριες Γυμνασίων 

του Νομού Ηρακλείου, αναδεικνύοντας την τέχνη και τη βιωματική μάθηση ως 

πολύτιμα μέσα για τη διαμόρφωση των στάσεων και των συμπεριφορών των 

εφήβων. 
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Η πολιτιστική διάσταση στα νέα Προγράμματα Σπουδών των 

Θρησκευτικών 

Στριλιγκάς Γεώργιος,  Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

Βασικός σκοπός του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ο θρησκευτικός 

γραμματισμός των μαθητών, ο οποίος αποτελεί υποενότητα του πολιτιστικού 

γραμματισμού, στον οποίο στοχεύει η σχολική εκπαίδευση. Η πολιτιστική διάσταση 

στο μάθημα των Θρησκευτικών ενισχύθηκε με τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) 

στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία εφαρμόζονται από το 

σχολικό έτος 2017-2018. Θεμελιώδης διήκουσα στη σκοποθεσία και τα διδακτικά 

περιεχόμενα τους είναι ο ιστορικός και πολιτιστικός καμβάς πάνω στον οποίο 

αναδύεται η θρησκεία και εκδιπλώνεται η λειτουργία της. Τα νέα ΠΣ αξιοποιούν μια 

πλούσια συλλογή πολυτροπικού διδακτικού υλικού, ψηφιακής και έντυπης μορφής, 

από την τοπική θρησκευτική καλλιτεχνική παράδοση και την παγκόσμια πολιτιστική 

κληρονομιά. Παράλληλα, προτείνουν την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία για την 

αξιοποίηση αυτού του υλικού, με άφθονες δειγματικές διδακτικές προτάσεις, στην 

κατεύθυνση της διερευνητικής, βιωματικής, κριτικής και συμμετοχικής μορφής 

μάθησης, όπου βαρύνουσα θέση έχει η διδασκαλία των θρησκευτικών θεμάτων 

μέσα από έργα τέχνης, κυρίως μέσω της στρατηγικής του Artful Thinking.   
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Ξενάγηση. Αποκαλυπτική, Πολιτιστική και Εκπαιδευτική  

Δυνατότητα 

Αθηνά Ν. Κυριακάκη – Σφακάκη 

Ξεναγός – Σ/ς Τραπεζικός – Συγγραφέας 

Η ξενάγηση ως διαδικασία προβολής και διάδοσης  του πολιτισμού εμπεριέχει και 

διαδικασίες εκπαίδευσης. Η κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα, υπό 

προϋποθέσεις επιζητεί, αγκαλιάζει και επικροτεί εθελοντικές πολιτιστικές 

προσφορές. Μέσα από τη σύντομη περιγραφή εθελοντικών ξεναγήσεων θα 

αναδειχθεί η αποκαλυπτική, πολιτιστική και εκπαιδευτική δυνατότητα της 

ξενάγησης καθώς και ο κομβικός της ρόλος στη «διαχείριση» πολιτισμού. 

Η συμπόρευση μέσα από τις ξεναγήσεις Ξεναγού και Ξεναγουμένων στο πολιτιστικό 

και ιστορικό πλέγμα, (στην Κρήτη από 3000 π.Χ. μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν), 

είναι διαδικασία-δημιουργός ποικίλων συναισθημάτων, και πηγή ακτινοειδώς 

αναπτυσσομένων σκέψεων και ιδεών δραστηριοτήτων. 

Η ξενάγηση γεννά διάθεση διεύρυνσης του γνωστικού πεδίου, συντελεί στην 

αφύπνιση του ενδιαφέροντος των Ξεναγουμένων για τον τόπο και τον πολιτισμό, 

και ωθεί προς αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών. 

Με την εργασία μας πιστεύουμε ότι αναδεικνύεται η συμβολή της ξενάγησης τόσο 

στα πλαίσια της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.  
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H Σχολική Διαμεσολάβηση ως λύση Πολιτισμού για την επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

Σωμαρά Ευθυμία Ζ  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον θεσμό της «σχολικής διαμεσολάβησης» 

ως τον τρόπο για την επίτευξη της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών, που βασίζεται στο πλαίσιο και στους στόχους της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης κι αποτελεί τη λύση πολιτισμού για την καταπολέμηση των εχθρικών 

συμπεριφορών εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Σκιαγραφούμε τον πρακτικό 

τρόπο εφαρμογής του θεσμού στο σχολείο και τη θετική επίδραση που έχει για τους 

μαθητές κατά την εφαρμογή του. Αρχικά επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση 

των εννοιών «σχολική διαμεσολάβηση» ή «διαμεσολάβηση συνομηλίκων», ο 

«διαμεσολαβητής». Aναφέρεται το πλαίσιο, στο οποίο εφαρμόζεται, και 

παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές- αρχές, που διέπουν την διαδικασία της 

Διαμεσολάβησης από τον Οργανισμό για την Επίλυση των Συγκρούσεων 

(Association for ConflictResolution) ενώ παρουσιάζεται συνοπτικά η εφαρμογή του 

θεσμού στο σχολείο, μέσα από την ίδια τη διαδικασία και τις οδηγίες που δίδονται 

για την υλοποίηση του προγράμματος της διαμεσολάβησης. 
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Αξιοποίηση της τέχνης ως εκπαιδευτικό γνωσιακό εργαλείο σε τάξη 

νηπιαγωγείου 

Τζιάκη Δέσποινα 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στα γνωσιακά εργαλεία, στο διαχωρισμό 

τους σε υλικά γνωσιακά εργαλεία και σε τεχνολογίες του νου. Θα αναζητήσουμε τη 

σχέση τους με τη διαδικασία της ανάπτυξης και της μάθησης  των παιδιών και πώς 

αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Επίσης θα 

ασχοληθούμε με τη θέση της τέχνης στη διαδικασία της μάθησης και την αξία της ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο  στη σχολική τάξη. 

Θα ακολουθήσει η περιγραφή μιας εφαρμογής σε τάξη νηπιαγωγείου κατά την 

οποία η τέχνη της ζωγραφικής με τη χρήση των σύγχρονων γνωσιακών εργαλείων 

υποστήριξε τη μάθηση των μικρών παιδιών  κατά την επεξεργασία του θέματος «το 

νερό-πηγή ζωής». Τέλος θα επιχειρήσουμε μια αξιολόγηση και έναν αναστοχασμό 

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου. 
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αντεστραμμένη διδασκαλία (flipped 

classroom) και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) 

Τζωρτζάκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος 

Είναι φανερό ότι η κουλτούρα της εκπαίδευσης αλλάζει, κάθε σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί πλέον την εφαρμογή στρατηγικών που εμπλέκουν 

τους εκπαιδευόμενους σε δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης. Ειδικότερα στην 

περίπτωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων, που όσο πιο ενεργητική είναι η 

συμμετοχή τους, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απόκτηση γνώσης, υπάρχει 

πολλές φορές έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, ειδικά στις περιπτώσεις που το 

αντικείμενο της διδασκαλίας/επιμόρφωσης δεν είναι θεωρητικού τύπου, αλλά 

απαιτεί τη συνεργασία, την εργασία σε ομάδες και τη δημιουργία παραδοτέων.  

Μία απάντηση είναι η χρήση της «αντεστραμμένης διδασκαλίας» (flipped 

classroom), της χρονικής αντιστροφής της διδασκαλίας, με την οποία η «παράδοση» 

του απαραίτητου θεωρητικού μέρους γίνεται στο σπίτι των εκπαιδευόμενων, ενώ 

«οι ασκήσεις» που παραδοσιακά γίνονται στο σπίτι, μεταφέρονται στο χώρο 

επιμόρφωσης.  

Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η διαδικασία υλοποίησης και η 

αξιολόγηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε 

με το μοντέλο της αντεστραμμένης διδασκαλίας και αξιοποίηση υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους (cloud computing), όπως υπηρεσίες επικοινωνίας και 

προγραμματισμού, δημιουργίας ιστοσελίδων, διαμοιρασμού αρχείων, δημιουργίας 

και φιλοξενίας video-μαθημάτων κ.α. 

Παρουσιάζεται η ανταπόκριση των επιμορφούμενων σε επίπεδο αντιλήψεων και 

στάσεων, τα παραδοτέα τους και η αξιολόγηση του προγράμματος, σύμφωνα με τα 

οποία η παραδοσιακή εκπαιδευτική κουλτούρα επιμόρφωσης μπορεί να βελτιωθεί 

σημαντικά..  

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

113 

Μες στην τέχνη αναζητώ τον δικό μου εαυτό 

Τριανταφύλλου Στέλλα 

Παπανικολάου Στέλλα 

Λυμπρίτη Λεοντίνη 

Οι τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης ειδικά στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου όπου καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του 

αναλυτικού προγράμματος. Επιλεγμένα αντικείμενα τέχνης λοιπόν βοηθούν τον/την 

νηπιαγωγό να μιλήσει στα παιδιά για ποικίλα θέματα ειδικότερα σε μια 

πολυπολιτισμική τάξη. Τη σχολική χρονιά 2016-2017 στο νηπιαγωγείο μας, λόγω της 

πολυμορφίας του τμήματος, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση μιας παιδαγωγικής 

πρακτικής που να μπορεί να απελευθερώσει το δυναμικό όλων των παιδιών 

ιδιαίτερα των αλλόγλωσσων, να δημιουργήσει κίνητρα ενίσχυσης της 

δημιουργικότητας, της φαντασίας, της έκφρασης και της επικοινωνίας, σε μια 

χαρούμενη κατάκτηση της γνώσης. Με οδηγό την Τέχνη λοιπόν τα νήπια έγιναν 

δέκτες πολλαπλών μηνυμάτων για την ανθρώπινη μορφή και τον εαυτό τους. Μέσα 

από το πρόγραμμά μας «Μες την τέχνη αναζητώ τον δικό μου εαυτό» τα παιδιά 

γνώρισαν διαφορετικές τεχνικές όπως γλυπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, έγιναν τα 

ίδια καλλιτέχνες μελετώντας τα έργα γνωστών δημιουργών, αλλά και βάζοντας την 

υπογραφή τους στα δικά τους.  Ανακάλυψαν και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους 

μέσω του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού, των ομαδικών παιχνιδιών ρόλων - 

μυθοπλασίας - ενσυναίσθησης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη σχολική 

χρονιά (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) με τελική ανατροφοδότηση - αξιολόγηση  

τη μεταμόρφωση του σχολείου μας σε μουσείο «Φαντασίας και Χρωμάτων» με 

ξεναγούς τα ίδια τα παιδιά, όπου παρείχαν πληροφορίες σχετικά με αυτό και τα 

εκθέματά του. Το πρόγραμμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών από την 

αρχή ως το τέλος, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι η τέχνη μπορεί να 

αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο βιωματικής μάθησης μέσα στην τάξη και 

οφείλει να είναι αναγκαίος όρος στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
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Εκπαίδευση και Πολιτισμός 

Τσαχουρίδου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός 

Με τον όρο παιδεία εννοείται η απασχόληση με το παιδί και συγκεκριμένα η  

παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια, καθώς και η πολιτεία για 

την ανατροφή, την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Κοινωνιολογικά, 

παρατηρούμε και τη σύνδεση του όρου της παιδείας με πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 

όσον αφορά την πνευματική καλλιέργεια, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 

εκπαίδευσης. Συνεπώς η εκπαίδευση θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με κάθε 

είδους πολιτισμική ανάπτυξη, ενός δυναμικού πολιτιστικού συνεχούς, που συνδέει 

το παρελθόν με το μέλλον. Οφείλει να υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό δικαίωμα για τον άνθρωπο και την κοινωνία, αφού έτσι 

οικοδομείται η γνώση της φύσης του ανθρώπου και επιπλέον προάγεται η 

πολιτιστική αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια εποχή που ο πολιτισμός 

φθείρεται μεταξύ άλλων από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, καλείται η 

εκπαίδευση, μέσα από την επαφή και την κατανόηση της τοπικής ιστορίας και του 

τοπικού πολιτισμού, αλλά και την αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς, να 

θεμελιώσει το δικαίωμα της κατανόησης της πολιτιστικής ταυτότητας του κάθε 

μαθητή. Μέσα από συμμετοχικές και συνεργατικές διαδικασίες θα πρέπει να 

δίνονται ερεθίσματα, ώστε να  αντιλαμβάνεται κάθε μαθητής ομοιότητες και 

διαφοροποιήσεις, που δημιουργούν εφόδια μιας ειρηνικής συμβίωσης σε ένα 

παγκόσμιο πολιτιστικό περιβάλλον. 

Η σύγχρονη παιδεία θα πρέπει να δημιουργεί συνθήκες πολιτιστικής προώθησης, 

ώστε μέσα από την εκπαίδευση να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς, με ανταλλαγή 

ιδεών, τέχνης, αξιών, γλώσσας, επιστημονικής γνώσης, και οδηγεί στη σωστή 

διαχείριση και ανάπτυξη ενός διεθνούς περιβάλλοντος.  

Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει τη σημασία της δυναμικής σχέσης της 

εκπαίδευσης με τον πολιτισμό. Φέρει παραδείγματα από τη σύγχρονη εκπαίδευση 

και πώς αυτή μπορεί να κατανοεί και να εξοικειώνει τους μαθητές με τις 

διαχρονικές ιδέες και αξίες, να αναγνωρίζει τον τοπικό πολιτισμό, αλλά και την 

παγκόσμια έκφραση.  
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Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων στην ψηφιακή εποχή: η 

περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης 

Τσιαμπάση Φανή, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Λυδία Κωτσιαρίδη, Φοιτήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αδιαμφισβήτητα, η εκπαιδευτική λειτουργία συνιστά διαχρονικά μία από τις πιο 

σημαντικές  λειτουργίες των μουσείων. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή, 

παρουσιάζονται οι πρακτικές  που εφάρμοζαν τα μουσεία, ώστε να ανταποκρίνονται 

στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.  Ταυτόχρονα, ανιχνεύονται οι θεωρίες μάθησης, οι 

οποίες υποστήριζαν θεωρητικά τις εκάστοτε επιλογές των υπευθύνων των 

μουσείων, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται η σταδιακή μετατόπιση του κέντρου 

βάρους του ενδιαφέροντός τους από τη συντήρηση και προβολή των εκθεμάτων 

στον ίδιο τον θεατή/επισκέπτη. Στην παρούσα εισήγηση, ωστόσο, το ενδιαφέρον 

μας εστιάζεται στις δράσεις των μουσείων του 21ου αι., της σύγχρονης ψηφιακής 

εποχής. Διερευνώνται και παρουσιάζονται μέθοδοι, προγράμματα και πρακτικές 

που σχεδιάζουν και προσφέρουν τα μουσεία, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και το 

Διαδίκτυο, με στόχο τόσο την ενεργή εμπλοκή του επισκέπτη και τη διάδρασή του 

με τα εκθέματα όσο, βεβαίως, και την προσέλκυση κοινού. Ως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ενός τέτοιου μουσείου επιλέγεται το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας και του ρόλου του, καθώς 

προσφέρει -μεταξύ πολλών άλλων- εικονική (ψηφιακή) σχολική επίσκεψη, 

τρισδιάστατες προβολές, διαδραστικά προγράμματα, παιχνιώδεις online 

δραστηριότητες, κ.ά.. 
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Αξιολόγηση Διατροφικών συνηθειών μαθητών Λυκείου στα πλαίσια 

δράσης “ευαισθητοποίησης των μαθητών για ανάδειξη και 

αξιοποίηση της Κρητικής Διατροφής” 

Δρ. Τσικαλάκης  Γεώργιος Ι. (ΕΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης). 

Χατζή  Βασιλική (Διαιτολόγος-MSc Διαιτολογίας). 

Σκεπτικό: Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, οι μαθητές απομακρύνονται 

από το διατροφικό πρότυπο που υπήρχε στην Κρήτη και αποτέλεσε τη βάση για τη 

ανάπτυξη της έννοιας “Μεσογειακή Διατροφή”. Το γρήγορο φαγητό αλλά και η 

κατανάλωση σνακ, γλυκών και άλλων έτοιμων τροφίμων είναι καθημερινότητα στα 

σχολεία όλης της χώρας και φυσικά στα σχολεία της Κρήτης. 
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Ένα πρόγραμμα Urban Environmental Education στο Σχολείο 

Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου:  

“Ηράκλειο-Η πόλη μου: Μια γειτονιά της Ευρώπης” 

Μία Έρευνα - Δράση 

Φιλιππάκη Αμαλία 

Τσιανίκα Βασιλική 

Χρονιάρη Χαρούλα
 

Καραογλανίδης Δημήτρης 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

βασισμένο στον τόπο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας Έρευνας-Δράσης* 

στο Σχολείο Ευρωπαϊκής  Παιδείας  Ηρακλείου. Η Έρευνα-Δράση είχε ως αφετηρία 

την κοινή διαπίστωση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ότι σχεδόν όλα τα 

προγράμματα που είχαν υλοποιηθεί έως τότε στο σχολείο είχαν σχέση με 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, χωρίς αναφορές στον τόπο που ζουν οι 

μαθητές.  Επίσης δεν είχε υλοποιηθεί ποτέ πρόγραμμα με κοινή συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών  των δύο διαφορετικών γλωσσικών τμημάτων.  Έτσι 

επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η σχετικά νέα παιδαγωγική προσέγγιση Place-Based 

Education (P.B.E.) και συγκεκριμένα επειδή ο τόπος που υλοποιήθηκε ήταν η πόλη 

όπου ζουν οι μαθητές, υιοθετήθηκε μια διακριτή επιστημονική προσέγγιση: η Urban 

Environmental Education. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί, 26 μαθητές 

Ε΄ τάξης του Ελληνόφωνου και Δ΄ / Ε΄ τάξης του Αγγλόφωνου Τμήματος, καθώς και  

δύο καθηγήτριες από το Π.Τ.Δ.Ε. και το τμήμα Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης ως 

κριτικοί φίλοι. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν βιωματικές και 

ομαδοσυνεργατικές, εστιασμένες στο σχολικό και στο ευρύτερο τοπικό περιβάλλον. 

Ένας από τους στόχους της Έρευνας-Δράσης ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών καθώς και η επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι 

εκπαιδευτικοί, μέσα από μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού, δημιούργησαν πιο 

ουσιαστικές  σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας κι εμπιστοσύνης μεταξύ τους, 

επανεξέτασαν τις πρακτικές τους, τις εμπλούτισαν, άλλαξαν την επαγγελματική τους 

αυτοεικόνα και βελτίωσαν την εκπαιδευτική τους πραγματικότητα 
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Πανεπιστημιακά Μουσεία και Εκπαίδευση: 

 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης 

Χαιρέτη Στυλιανή, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

Καμπουρέλλη Βασιλική,  Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  

Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

Τσεκούρας Στάθης, Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  

Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

Μουζάς Ιωάννης, Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  

Υγείας Παν/μίου Κρήτης  

H εισήγηση αναφέρεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης με σκοπό την ανάπτυξη του πολιτισμού. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μετά από μία σύντομη 

παρουσίαση του μοντέλου του ανθρωποκεντρικού μουσείου που ακολουθεί το 

Μουσείο Ιατρικής, η εισήγηση εστιάζεται σε ένα βιωματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που υλοποιήθηκε τη χρονιά 2013,  με σύντομη αναφορά σε αντίστοιχα 

προγράμματα στο παρόν και το μέλλον. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα 

καταδεικνύεται το άνοιγμα του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης στην κοινωνία όπου 

ανήκει, μέσα από την προσφορά της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης του με 

παιγνιώδη τρόπο με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε 

θέματα Επιστήμης και Πολιτισμού. 
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Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αποτελέσματα από την μελέτη και 

επεξεργασία των βαθμολογικών στοιχείων γραπτά και προφορικά 

εξεταζομένων μαθητών, των ετών 2015 και 2016. 

Γ. Χατζηδάκης, Χημικός (PhD), Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών (ΠΕ04) Ηρακλείου 

Ι. Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πολ. Μηχανικών (ΠΕ12) Περιφέρειας Κρήτης 

και Κυκλάδων 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν γίνει κατ’ επανάληψη θέμα συζήτησης με 

πολλαπλές αναφορές στο αδιάβλητο, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την 

πολυπλοκότητα και γενικά τον εκπαιδευτικό πολιτισμό μας. Στην παρούσα εργασία 

γίνεται μελέτη και ανάλυση των βαθμολογικών στοιχείων των πανελλαδικών 

εξετάσεων για τους γραπτά και προφορικά εξεταζόμενους μαθητές των ετών 2015 

και 2016. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι έχουμε μεγάλη ανισοκατανομή των 

προφορικά εξεταζόμενων μαθητών στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της χώρας. Οι επιδόσεις των γραπτά εξεταζομένων γενικά είναι καλύτερες από 

αυτές των προφορικά εξεταζομένων μαθητών. Η μελέτη των Γενικών Μέσων Όρων 

δείχνει ότι οι διαφορές στις επιδόσεις τους μειώνονται στις περιοχές της χώρας με 

υψηλά ποσοστά προφορικά εξεταζομένων. Εντοπίζονται τα μαθήματα που αυτές οι 

διαφορές είναι μεγαλύτερες και αναδεικνύονται τα θέματα που έχουν κυρίως σχέση 

με την διαχρονική αύξηση των προφορικά εξεταζομένων μαθητών.  

 

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

120 

Η διερεύνηση της ταυτότητας μέσα από τη Φωτογραφία 

Χουλάκη Μαρία, Καθηγήτρια τέχνης, εικαστικός 

<<η Ψυχοθεραπεία και η Τέχνη, στη διαλεκτική τους σχέση, δημιουργούν ένα καταπληκτικό 

αστερισμό ομάδων, κινητοποιώντας τις τόσο ελλειμματικές στον τοξικομανή διαδικασίες 

της συμβολοποίησης, της επανάκτησης δηλαδή του κόσμου των συμβόλων και της 

κοινωνικής ατομικότητας…….>> Μάτσα Κ.(2008) Ψυχοθεραπεία  και τέχνη στην απεξάρτηση. 

 

Η βιωματική εικαστική δράση «Η διερεύνηση της ταυτότητας, μέσα από τη 

φωτογραφία» των μελών της Ομάδας Αυτοβοήθειας κρατουμένων χρηστών του 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κλειστή Φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού, πραγματοποιήθηκε 

με την εθελοντική συνεισφορά της Εικαστικού κας Μαρίας Χουλάκη σε συνεργασία 

με το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. 

Με αφετηρία το φωτογραφικό τους πορτραίτο ο Σάββας, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο 

Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Στέλιος επιχείρησαν μια εσωτερική διαδρομή, ένα ταξίδι 

στον λαβύρινθο της ψυχής τους. Η ενδοσκόπηση όμως αυτή είχε και ένα στόχο. Ο 

στόχος ήταν η ανίχνευση μιας έννοιας η οποία για τον καθένα ξεχωριστά θα είχε μια 

ιδιαίτερη αξία και θα σηματοδοτούσε τη μελλοντική του πορεία προς την 

απεξάρτηση και την εξυγίανση του νου. Η ευεργετική αυτή ενασχόληση 

περιγράφεται με σαφήνεια και αφοπλιστική συγκίνηση στα κείμενα που έγραψαν οι 

ίδιοι οι κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε τρεις δίωρες συναντήσεις 

στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στη φυλακή της Νέας 

Αλικαρνάσσου 

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει την προβολή φωτογραφιών από τη διαδικασία του 

εργαστηρίου, τα τελικά έργα των συμμετεχόντων, καθώς και τα κείμενα που 

έγραψαν οι κρατούμενοι σχετικά με την εμπειρία που βίωσαν. 
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Ένα βιωματικό οδοιπορικό Μουσειακής Αγωγής στα Μουσεία της 

Αθήνας. 

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 

Χουλάκη Μαρία, καθηγήτρια τέχνης ΠΕ08 

Τα Μουσεία δεν είναι ουδέτεροι χώροι, που αναδεικνύουν την αυθεντική σημασία 

των αντικειμένων, αλλά χώροι που αποδίδουν στα αντικείμενα νέες άξιες, νοήματα 

και σημασίες. Με την ένταξη και έκθεση τους σε μουσειακούς χώρους ,τα 

αντικείμενα, απομονωμένα από το ζωτικό περιβάλλον τους, συμμετέχουν σε μια νέα 

πραγματικότητα και συμβάλλουν στην αφήγηση μιας νέας ιστορίας. Έτσι , η 

πολυσημία των μουσειακών  αντικειμένων συνδέεται  με την  πολυσημία των ίδιων 

των μουσειακών χώρων, με τις ιστορίες που αφηγούνται και με τους αντίστοιχους 

τύπους γνώσης και συμπεριφοράς που καλλιεργούν.  

Με έμφαση στην πολυσημία των Μουσείων ξεκινήσαμε ήδη από το 2014 ένα 

ευφάνταστο ταξίδι μουσειακής αγωγής με τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου και  

προορισμό τα Μουσεία της Αθήνας. Επικεντρώνοντας στη σύγχρονη τέχνη με 

επισκέψεις σε εικαστικές εκθέσεις κορυφαίων διεθνών καλλιτεχνών αλλά και 

εκθέσεις σύγχρονης τεχνολογίας και βίντεο-εγκαταστάσεων αποκτούμε μια 

βιωματική πρόσβαση στην τέχνη και τον πολισμό. Η ποικιλία και η εναλλαγή στις 

επιλογές μας οφείλεται στο γεγονός ότι στοχεύουμε στη διεύρυνση των αισθητικών 

κριτηρίων των μαθητών μας και στην ενεργοποίηση τους μέσα στην πόλη και την 

κοινωνία. 
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Ο ρόλος των παρατηρητών σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: 

Πρόληψη, αντιμετώπιση και ερευνητική προσέγγιση από τον 

Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου 

Ψωμά Σοφία, Μαρία Παναγιωτάκη 

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς μελέτες που διερευνούν το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, επικεντρώνονται στο ρόλο των παρατηρητών, οι οποίοι έχει 

διαπιστωθεί ότι μπορεί είτε να ενισχύσουν, είτε και να αποδυναμώσουν τη 

δυναμική εξέλιξης ενός περιστατικού σχολικού εκφοβισμού (bullying). Κατά αυτόν 

τον τρόπο, αναδεικνύεται η ανάγκη παρεμβάσεων με σκοπό την πρόληψη του 

φαινομένου. Μέσα από την παρούσα μελέτη θα γίνει η παρουσίαση ενός 

προγράμματος πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου. Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ήταν 

η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι σε τέτοια περιστατικά, 

αλλά και η κινητοποίηση για τη διακοπή τους με τη χρήση της τέχνης ως μέσο 

έκφρασης. Παράλληλα, μέσω της παρουσίασης ερευνητικής μελέτης σε 496 

μαθητές/τριες Γυμνασίων του Ν. Ηρακλείου, θα αναδειχθούν οι παράγοντες που 

σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό και θα υπογραμμιστούν οι διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα δύο φύλα, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικά σχολικά πλαίσια. Τέλος, 

θα εξεταστεί το κατά πόσο η διακοπή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά και για τους ίδιους τους παρατηρητές. Έτσι, δίνεται μία 

συνολική εικόνα για τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική 

κοινότητα. 
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Συν + ομιλώντας με τους έρωτες ήρωες της εφηβείας 

Αλατζόγλου Μαρία, Ψυχολόγος, Msc,   

Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Βενιζέλειο Γ.Ν.Η. 

Στρατάκη Ειρήνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ,  

Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία 

Οι συμμετέχοντες στο βιωματικό εργαστήριο θα αλληλεπιδράσουν 

χρησιμοποιώντας ερεθίσματα από το χώρο των εικαστικών τεχνών, τη λογοτεχνία 

και τη μουσική. Μέσα από παίξιμο ρόλων, τεχνικές δραματοποίησης και άλλες 

βιωματικές προσεγγίσεις θα συνομιλήσουν  με  έρωτες της εφηβείας, θα 

κωδικοποιήσουν  εντυπώσεις, θα  αφυπνίσουν μνήμες και συναισθήματα, και  θα 

αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους  συνύπαρξης με τους άλλους. Οι πίνακες 

ζωγραφικής, η μουσική και τα  λογοτεχνικά αποσπάσματα που χρησιμοποιούνται 

στο εργαστήριο, αποτελούν  πεδία προβολής που μέσα τους αντανακλώνται οι 

προσωπικές μας εμπειρίες και αποκτούν αναγνωρίσιμα σχήματα. Με αφορμή 

συγκεκριμένα έργα θα αναρωτηθούμε για τη διαδικασία της προσωπικής 

νοηματοδότησης, με στόχο να αναδυθούν  νέες προοπτικές  θέασης του εαυτού και 

κατά συνέπεια του κόσμου που μας περιβάλλει. Το εργαστήριο έχει θεωρητικό 

πλαίσιο τη ψυχοδυναμική και τη συστημική σκέψη και τις θεωρίες των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η 

αφηγηματική, η  δραματοποίηση, η προσομοίωση το γλυπτό κα. Οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν με τη συνεργασία άλλων εκπαιδευτικών 

(φιλόλογων, μουσικών, καλλιτεχνικών, κ.α.) και  ειδικών από την κοινότητα του 

σχολείου ή από την ευρύτερη κοινότητα να δουλέψουν με τους μαθητές τους  

κείμενα από τα μαθήματα ( Παπαδιαμάντης, Καρυωτάκης κλπ) να επισκεφθούν 

χώρους τέχνης και μέσα από αυτά τα ερεθίσματα να  δουν προεκτάσεις στην 

εφηβεία, στον έρωτα και γενικότερα  στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προσέγγιση ευαίσθητων θεμάτων που αφορούν 

στον έρωτα, στις διαφυλικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία  με μια 

εναλλακτική μέθοδο που αξιοποιεί την Τέχνη και το βίωμα. 
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Ο ρόλος των συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων  

κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

Ανδρεαδάκη Ρέα, Φιλόλογος, Τμήμα Εκπαίδευσης - ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

Μιχελάκη Παρασκευή, Φυσικός, Τμήμα Εκπαίδευσης - ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι η 

εμψύχωση των ενήλικων εκπαιδευομένων και η διευκόλυνση της διεργασίας της 

μάθησης με ενσυναίσθηση. Η έκφραση και η διερεύνηση των συναισθημάτων που 

αναδύονται από το ασυνείδητο αποτελεί μια σημαντική διάσταση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Ωστόσο, η χρήση ψυχολογικών ή/και 

ψυχοθεραπευτικών και ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων και τεχνικών από 

εκπαιδευτές ενηλίκων δεν συμβάλλει κατ � ανάγκη δημιουργικά στην επίτευξη της 

μάθησης. Οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται όταν οι εκπαιδευτές δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στη διαχείριση της δυναμικής των ομάδων 

αυτών. Το παρόν εργαστήριο στοχεύει να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια 

βιωματική εμπειρία δια μέσου της οποίας θα μπορέσουν να αντιληφθούν καλύτερα 

το ρόλο και τα όρια του εκπαιδευτή ενηλίκων σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση των 

συναισθημάτων των εκπαιδευομένων, όταν μάλιστα αυτοί ανήκουν στις κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες –άτομα σε απεξάρτηση. 
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«Θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση της γιορτής της 25
ης

 Μαρτίου στο 

Δημοτικό σχολείο» 

Ανδρέου Αφροδίτη/Παπαστεφανάκη Λυδία 

Νηπιαγωγός-Υποψήφια Δρ ΕΚΠΑ/Δασκάλα, Θεατροπαιδαγωγός 

Η βιωματική εκπαίδευση, έχει αποδεδειγμένα τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια ως 

ύψιστο εργαλείο μάθησης και προσωπικής εξέλιξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγουμε τη θεατροπαιδαγωγική μέθοδο ως εργαλείο για την 

προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο, προτείνοντας ένα 

εργαστήριο που θα δώσει το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν μαζί με 

τους μαθητές τους τη γιορτή της 25
ης

 Μαρτίου, με τρόπο παιδαγωγικό, δημιουργικό, 

κριτικό και αποτελεσματικό, ώστε να αποφευχθεί η σχολειοποίηση στην οποία 

συχνά καταλήγουν τέτοιου είδους παραστάσεις, λόγω της ελλιπούς ή εκτελεστικής 

συμμετοχής των μαθητών στην προετοιμασία τους.   

Στο πρώτο μέρος, θα έχουμε επιλέξει αποσπάσματα κειμένων σχετικά με το θέμα, 

τα οποία θα επεξεργαστούμε χρησιμοποιώντας δραματικές τεχνικές. Θα δοθεί η 

ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν βιωματικά τις κλασικές αξίες που 

εμπεριέχονται στα κείμενα και να τις μετουσιώσουν στο δικό τους εδώ και τώρα, 

βασισμένοι στην ιδιοσυγκρασία και τις συσσωρευμένες εμπειρίες τους. Στη 

συνέχεια, με χρήση της δημιουργικής γραφής, θα οδηγηθούν στη δημιουργία ενός 

νέου κειμένου, που θα ανταποκρίνεται στις προσλαμβάνουσες και τους 

προβληματισμούς τους, ένα κείμενο μέσα στο οποίο θα μπορούν να τοποθετήσουν 

τους εαυτούς τους και με το οποίο θα μπορούν να ταυτιστούν. Το ίδιο αυτό κείμενο, 

δημιούργημα της κάθε επιμέρους ομάδας, θα αναπαρασταθεί στο τρίτο και 

τελευταίο μέρος από τα μέλη της, με παράλληλες υποδείξεις από τις εμψυχώτριες 

για τους καλύτερους τρόπους ανόρθωσής του στη σκηνή, αλλά και των τεχνικών 

ζητημάτων που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους κατά το στήσιμο της παράστασης. 

Στοχεύουμε στη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου με παιδαγωγική χροιά, που θα 

καταστήσει σαφές στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, ότι μια γιορτή που 

στοχεύει σε τέτοιας ποιότητας απολαβές, θα πρέπει να φτιαχτεί από τα παιδιά, με 

τα παιδιά, για τα παιδιά. Έτσι, συνδέοντας στη συνείδηση των παιδιών τις αξίες που 

εμπεριέχονται στα κλασικά κείμενα και στις ιστορικές στιγμές της χώρας με το 
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σήμερα, η θεατρική παιδεία θα αρχίσει να παίρνει τη μορφή που της αξίζει στο 

σχολείο, ώστε να λειτουργήσει ως εναρκτήριο λάκτισμα για μελλοντικές στιγμές 

κρίσης και δημιουργίας. 
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Σχεδιάζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη 

Αντωνίου Θεόδωρος, Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου   

Αλιακίζογλου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Χαλκίδας, 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας και των διαρκών προκλήσεων η επαγγελματική 

ανάπτυξη των ατόμων κατέχει πρωτεύουσα θέση και γίνεται ολοένα και 

περισσότερο σύνθετη διαδικασία. Είναι η εξελικτική πορεία του ατόμου αναφορικά 

με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το 

επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει ή να 

μετακινηθεί. Αποτελεί μια δια βίου διαδικασία  και συντελείται σε ένα κοινωνικό 

πλαίσιο και είναι το αποτέλεσμα μια πολύπλοκης ψυχοκοινωνικής διαδικασίας. 

Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

ενός ατόμου και την αυτό-πραγμάτωσή του, μία οργανωμένη και εξειδικευμένη 

προσπάθεια  που αποσκοπεί όχι μόνο στην επιβίωση, αλλά και στην εξέλιξη 

προσωπικών δυνατοτήτων. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

μέσω της τέχνης με ποικίλους τρόπους και δραστηριότητες. Μια από αυτές είναι ο 

αυθόρμητος σχεδιασμός ενός θέματος σε μια άσκηση αυτοέκφρασης, που μέσα σ΄ 

αυτό είναι δυνατόν να αποκαλύψει κανείς σημαντικές πλευρές του εαυτού του, που 

συνήθως δεν συνειδητοποιεί. Με την έκφραση αυτή λοιπόν στο σχέδιο, καθώς και 

με την προσπάθεια να μιλήσει κανείς για το θέμα που σχεδίασε, έχει την ευκαιρία 

να εξερευνήσει βαθύτερα κάτι από τον εαυτό του. Η δημιουργία ενός πορτραίτου, 

ενός δένδρου φανερώνει πτυχές του εαυτού. Προωθεί την αυτοαποδοχή και την 

αποδοχή των άλλων, ενισχύει την αυτοεκτίμηση του ατόμου, τα οποία 

διευκολύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις διαδικασίες μέσα σε μια ομάδα, σε 

ένα εκπαιδευτικό ή εργασιακό  περιβάλλον. Η δραστηριότητα της μουτζούρας 

συνδέεται με την δεξιότητα δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, την επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα και συγκεκριμένα με την διάστασή της, τον έλεγχο. 
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Καινοτομία στην εκπαίδευση 

Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα 

The man with the Green Suitcase 

Αρβανιτίδου Μαριάνθη 

Εκπαιδευτικός(ΠΕ 70 Δασκάλων) 

Παλιότερα οι άνθρωποι θεωρούσαν  την άμεση επικοινωνία ένα πολύτιμο αγαθό, 

μία προέκταση του ανθρώπινου ψυχισμού, έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. 

Μία από τις προσκλήσεις των ημερών για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι η δημιουργία σωστών χαρακτήρων, ευτυχισμένων παιδιών. Δεν 

μπορούμε να βάλουμε τους πάντες σε ένα ενιαίο ηθικό σύμπαν, αλλά μπορούμε να 

διδάξουμε στους μαθητές μας για την αιτία και τη συνέπεια, για την αξία της 

φιλανθρωπίας και της κοινότητας, για την ύπαρξη αξιών που δεν μπορούν να 

μετρηθούν με υλικούς όρους. Είναι αναγκαίο να προσφέρουμε στους μαθητές μας 

μια εκπαίδευση για την ηθική και τις αξίες που θα  στηρίξουν τη ζωή τους. 

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να επιχειρούμε την προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων 

σπουδών, νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης. Ο 

κάθε άνθρωπος έχει μεγαλώσει και έχει ενστερνιστεί τις δικές του αξίες, οι οποίες 

μπορεί να διαφέρουν από αυτές ενός άλλου ανθρώπου. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν 

θα μπορούσαμε να απαριθμήσουν εκατοντάδες «αξίες ζωής» που για τον κάθε έναν 

παίζουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο στη ζωή. Επιλέγουμε να διδάξουμε αξίες για 

να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν καλοί πολίτες της μελλοντικής κοινωνίας. Το 

σχολείο αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας και ένα πρόσφορο περιβάλλον 

όπου το παιδί δρα και αντιδρά σε μια σειρά ερεθισμάτων τα οποία πρέπει να 

διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο μαθητής βρίσκεται έξω από το 

οικογενειακό περιβάλλον, έχει μία ελευθερία εκδηλώσεων χωρίς την επίβλεψη των 

γονέων. Από την άλλη, στο σχολείο υλοποιούνται δραστηριότητες που εξυπηρετούν 

τις μαθησιακές, ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών. Η ψυχική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς συμβάλλουν στην εξέλιξή τους σε ώριμους ενήλικες. Οι ανθρώπινες 

αξίες καθορίζουν τα πρότυπα δράσης και δημιουργούν ισχυρά κίνητρα 
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προσανατολισμένα σε συμπεριφορές που ωφελούν τα άτομα και το κοινωνικό 

σύνολο. 

H παρούσα εργασία παρουσιάζει το καινοτόμο πρόγραμμα < Ο άνθρωπος με την 

πράσινη βαλίτσα ή The man with the green suitcase> στα πλαίσια δράσης του e-

Twinning με τη χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ. 

Αρχές Αυγούστου αποφάσισα να ασχοληθώ με το έργο «Ο άνθρωπος με την 

πράσινη βαλίτσα» στα πλαίσια του e-Twinning. Ο τίτλος προέκυψε τυχαία. Διάλεξα 

το πράσινο  γιατί θεωρείται το χρώμα της ελπίδας και μία βαλίτσα κρύβει μυστήρια 

και ταξιδεύει, αφού οι αξίες μας θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, 

Βουλγαρία, Πολωνία και Ελλάδα. Αρχικά θώρησα πως το θέμα θα ήταν δύσκολο και 

αρκετά «βαρύ» για τους μαθητές δημοτικού. Όταν, όμως, τον Σεπτέμβριο ανέλαβα 

την Α΄τάξη, της οποίας οι μαθητές παρουσίασαν παραβατικές συμπεριφορές, το 

πρόγραμμα αποδείχτηκε το καταλληλότερο.  

Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα ή The man with the green suitcase είναι ένα 

βιωματικό εκπαιδευτικό καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

e-Twinning για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Το σενάριο του προγράμματος είναι να 

βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τις ανθρώπινες αξίες μέσα από 

διδακτικές ιστορίες και παραμύθια και να μάθουν ανάγνωση, γραφή και 

μαθηματικά χωρίς τα σχολικά εγχειρίδια. 

Το πρόγραμμα θεωρείται καινοτόμο γιατί περιλαμβάνει τη συνεργασία των 

ευρωπαϊκών χωρών και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και βαθμίδων. 

Γίνεται ανταλλαγή ιδεών και ιστοριών που παρουσιάζουν τις διαφορές και τις 

ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Υιοθετούνται τα τρία μοντέλα της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου (Learning Together, Student team learning, Structure 

approach), η διδασκαλία με εναλλακτικές πρακτικές και η ηλεκτρονική μάθηση ( 

edmodo). Καταργούνται (σχεδόν) τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές της 

Α΄δημοτικού κατακτούν την ανάγνωση, τη γραφή και τη μαθηματική σκέψη μέσα 

από τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι: να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνική 

συμπεριφορά, να εξερευνήσουν προσωπικές και κοινωνικές αξίες ώστε να 

υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και 
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την ικανότητα ελέγχου και διαχείρισης του θυμού και του εκνευρισμού με τον 

εντοπισμό των ωφελειών του σεβασμού, της φροντίδας, της αγάπης και της 

ανεκτικότητας, να συνειδητοποιήσουν ότι αξιοποιώντας σωστά τις ανθρώπινες αξίες 

μπορούν να επιλύσουν και να ξεπεράσουν μικρά ή μεγάλα καθημερινά 

προβλήματα.  

Δευτερεύον σκοπός είναι η διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών χωρίς τη 

χρήση των σχολικών εγχειριδίων.  

Οι σκοποί επιτεύχθηκαν με τη συνεργασία των σχολείων, την ανταλλαγή ιδεών και 

την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα εργαλεία 

που προσφέρει η πλατφόρμα του e-Twinning, τα  web.2 tools, το moodle, τα wikis, η 

ηλεκτρονική τάξη Edmodo, ιστολόγια και διάφορα άλλα εργαλεία για την 

παρουσίαση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων όλων των μελών.  

Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικοί να ωφεληθούν παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικά. Μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα σχολεία βγαίνουν από τα όρια 

της τάξης και τα αντικείμενα διδασκαλίας αποκτούν ευρωπαϊκή διάσταση. Από 

εκπόνηση κοινών δράσεων, παράλληλων και συνεργατικών, οι μαθητές θα 

αναπτύξουν  επικοινωνιακή ικανότητα και θα αποκτήσουν άμεση αντίληψη για τον 

πολιτισμό και τις κουλτούρες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα 

δώσει την δυνατότητα σε όλους τους μαθητές, και κυρίως αυτούς με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και μαθησιακές δυνατότητες, της ενεργητικής συμμετοχής, της 

ανάληψης πρωτοβουλιών και της ελεύθερης έκφρασης μέσα από τον δημιουργικό 

διάλογο και τον σεβασμό των απόψεων και της δουλειάς των εταίρων.  

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να επιχειρηματολογούν και να συμβιβάζονται, να 

αποδέχονται τις προκλήσεις και να  δουλεύουν περισσότερο και πιο αποδοτικά. 

Από την ανταλλαγή εμπειριών και δραστηριοτήτων αποκτήσουν ενδιαφέροντα, θα 

απολαύσουν τη μάθηση έτσι ώστε να οδηγηθούν από την μηχανική αναπαραγωγή 

γνώσεων στη δημιουργική μάθηση. 

Οι γονείς θα αντιληφθούν ότι το σχολείο δεν είναι ένα στείρο περιβάλλον που 

προσφέρει γνώση μόνο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά η διδασκαλία των 
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γνωστικών αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς πιο 

διασκεδαστικούς και δημιουργικούς τρόπους. 

Η εκπαιδευτικός θα δοκιμάσει τις δυνατότητές της, θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης 

και διδασκαλίας της. Θα αποκτήσει μία πιο ουσιαστική σχέση με τους μαθητές της 

και τους γονείς αυτών και θα δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους 

από το εξωτερικό. 

Με την εκπόνηση του προγράμματος το σχολείο θα ανοίξει τις πύλες του στην 

Ευρώπη, θα γίνει γνωστό και θα συμπεριληφθεί στην ομάδα των σχολείων που 

προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης. 

Ως τελικό αποτέλεσμα της δράσης και επιβράβευσης της προσπάθειας είναι η 

απονομή εθνικής και ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας έργου, η εμφάνιση της 

σχολικής μονάδας στη Gallerye-twinning και τέλος, ένα εθνικό ή ευρωπαϊκό 

βραβείο. 
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«…Δουλειά μου είναι να δημιουργώ» 

Βαβούρη  Ελευθερία  

Κρουσταλλάκη Άννα  

Το ψυχόδραμα είναι μια μέθοδος ομαδικής ψυχοθεραπείας που δίνει την ευκαιρία 

στο άτομο να εκφραστεί μέσω της πράξης-βιώματος, να ενισχύσει έτσι τις εγγενείς 

του δυνατότητες και να δημιουργήσει νέες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με τον 

πιο ικανοποιητικό τρόπο στις καταστάσεις που το δυσκολεύουν ή που φαντάζεται 

πως θα το δυσκολέψουν. Επιπλέον, οι δυνατότητες αυτές βοηθούν το άτομο να 

συνειδητοποιήσει και να αναπτύξει ρόλους που χρειάζεται και επιλέγει στη ζωή του, 

προκειμένου να διαμορφώσει την ξεχωριστή και ιδιαίτερη εσωτερική αρμονία του. 

Περαιτέρω, το ψυχόδραμα, ως τεχνική διείσδυσης στην προσωπικότητα του 

ατόμου, αφ’ ενός ενισχύει τον αυθορμητισμό (ως απαραίτητο εργαλείο για 

πέρασμα στην πράξη) και την ανάπτυξη νέων ρόλων (ως τρόπο αντιμετώπισης 

καταστάσεων που προκύπτουν από σχέσεις, υπαρξιακές αναζητήσεις, κοινωνικούς 

ρόλους και καθημερινά ερεθίσματα) και αφ’ ετέρου αποδυναμώνει ρόλους και 

συνήθειες που ταλαιπωρούν το άτομο και το εμποδίζουν να είναι ο εαυτός του. 

Επομένως, η ψυχοδραματική αντίληψη και φιλοσοφία ζωής επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη υγιών πλευρών της προσωπικότητας και δίνει έμφαση στα πράγματα που 

ενθαρρύνουν το άτομο για ζωή. Αυτή την ανάπτυξη επαγγέλλεται το ψυχόδραμα, 

απαραίτητη για μια υγιή ζωή, σύμφωνα με τον ιδρυτή του τον Jacob L. Moreno 

(1889-1974). Το ψυχόδραμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 

κουλτούρας, ηλικίας και βιωμάτων. Αφορά όλους εκείνους που ονειρεύονται να 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οξύνουν την αίσθηση των πραγμάτων, να 

ανακαλύψουν το εύρος και το βάθος των συναισθημάτων τους και συνακόλουθα να 

ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους και τους άλλους. Σήμερα η μέθοδος 

εφαρμόζεται σε χώρους εκπαιδευτικούς, εταιρικούς, ψυχικής υγείας, καθώς και σε 

ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς.  
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Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Βλασιάδης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Προγραμματισμού  

της Υγείας, τμήμα Ιατρικής , Πανεπιστήμιο Κρήτης 

H Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μονάδες εκπαίδευσης ασχολείται με τη 

στελέχωση της μονάδας με τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων και την 

εκπαίδευσή τους ώστε να κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και να αξιοποιούν 

τις ικανότητές τους σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας. Επίσης, βασικός είναι ο 

ρόλος της στη διασφάλιση των προϋποθέσεων ενός δίκαιου εργασιακού 

περιβάλλοντος αμοιβαίας εκτίμησης.  

Η ανάπτυξη της κατάλληλης οργανωτικής κουλτούρας στην εκπαιδευτική μονάδα, η 

επικοινωνία στα μέλη της ομάδας και η παρακίνηση του προσωπικού ώστε να 

αποδίδει τα μέγιστα αποτελούν τα κυριότερα κεφάλαια της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού που καθημερινά βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Η 

ανάπτυξη οργανωτικής κουλτούρας έχει ως σκοπό τη πλήρη ταύτιση των μελών με 

τη μονάδα όπου εργάζονται και τη σαφή γνώση των στόχων της μονάδας  αλλά και 

των απαιτήσεων που έχει από τα μέλη της 

Η επικοινωνία εξασφαλίζει την αμφίδρομη ανταλλαγή σκέψεων, την ομαλή 

λειτουργία της μονάδας, αυξάνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τον μαθητή και μειώνει τη πιθανότητα λάθους. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

καλύτερες συνθήκες εργασίας μειώνοντας το επαγγελματικό άγχος.    

Παρακίνηση είναι η αύξηση των κινήτρων προς τους εργαζόμενους με σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσής τους. Ο ρόλος της ηγεσίας στη παρακίνηση μιας 

εκπαιδευτικής μονάδας είναι σημαντικός. Παρακινεί το προσωπικό να είναι 

αφοσιωμένοι στη μονάδα, να αγωνίζονται για την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία μέσα από την ανάπτυξη της μονάδας τους, καθορίζει τους στόχους, 

προωθεί τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υποστηρίζει τις 

προσπάθειες και ανταμείβει δίκαια  για αυτές.    

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών που 

συμβαίνουν, τα τελευταία χρόνια, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη 
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μετατρέπουν από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή της. Οι αλλαγές αυτές 

επικεντρώνονται στη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού μέσω της 

εκπαίδευσης και της παρακίνησής του, στο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο 

του προϊστάμενου και στον ενεργητικό – υπεύθυνο ρόλο του υφιστάμενου  
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Μια βόλτα στα τείχη μας! 

Γυπαράκη Δήμητρα 

Μαρία Αλατζόγλου 

Αθηνά Αρμενάκη 

Άννα Χρυσουλάκη 

Το εργαστήριο έχει στόχο να επεξεργαστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

αναδύονται στην προσπάθεια μας να αλληλεπιδράσουμε και να συσχετιστούμε με 

τους άλλους ανθρώπους. Επεξεργάζεται τις ενδεχόμενες σκέψεις και συναισθήματα 

που δημιουργούνται στην επαφή μας με καινούρια πρόσωπα, και τα οποία, μας 

δυσκολεύουν να έρθουμε κοντά και να συσχετιστούμε με τον "άλλον", 

δημιουργώντας μας την ανάγκη της απόστασης και της προστασίας. 

Πραγματοποιείται εισαγωγή με σύντομα ιστορικά στοιχεία του ενετικού τείχους της 

πόλης του Ηρακλείου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εισαγάγουν στις διαφορετικές 

προοπτικές που αναδύονται στο πέρασμα του χρόνου, για την παρουσία και τη 

χρησιμότητα στοιχείων, τόσο μέσα στην πόλη μας, όσο και μέσα στον ίδιο μας τον 

εαυτό. Το κάθε άτομο καλείται να επιλέξει ένα από τα πέντε σύμβολα το οποίο θα 

αντιπροσωπεύει τη σκέψη και το συναίσθημά του στην αλληλεπίδραση με τους 

"άλλους". Έπειτα, σχηματίζονται μικρότερες ομάδες μέσα στις οποίες το κάθε άτομο 

θα αναφέρει λίγα στοιχεία για το σύμβολο του και τι σημαίνει για εκείνον. Η κάθε 

ομάδα θα δημιουργήσει ένα σύμβολο το οποίο θα την αντιπροσωπεύει και θα το 

παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες με έναν από τους τρόπους που προτείνονται ή 

αυτοσχεδιάζοντας (γλυπτό, ιστορία, σκίτσο, κτλ.). Αφού παρουσιάσουν όλες οι 

ομάδες, ανοίγουμε σε μια μεγάλη ομάδα και συζητάμε σκέψεις και συναισθήματα 

που μας δημιουργήθηκαν, θέματα που διαπιστώσαμε, τι παρατηρήσαμε, τι μας 

προβλημάτισε κτλ. Κλείνουμε με το άνοιγμα των συμβόλων - καρτελών στις οποίες 

αναγράφονται οι διπλές σημασίες του κάθε συμβόλου - προοπτικές.  

Σε ένα δεύτερο μέρος, του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τα σύμβολα, ώστε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη με τους 

μαθητές στα μέρη του τείχους και να κάνουν επιτόπια παρατήρηση του μέρους, 

ώστε να αναπτύξουν συζήτηση για την ιστορική χρησιμότητα του τείχους αλλά και 

την τωρινή του υπόσταση. Με τον τρόπο αυτό θα εξερευνήσουν μαζί με τους 
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μαθητές τα μέρη του τείχους και θα πάρουν περισσότερες πληροφορίες με έναν 

ευχάριστο βιωματικό τρόπο. Τέλος, οι μαθητές ανάλογα τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες του κάθε μέρους, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν μια παρέμβαση. (Φύτεψη, 

καθαρισμός του μέρους, δημιουργία γκράφιτι, αναμνηστική φωτογραφία, κτλ.) 
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Χαρτογράφοι εν δράσει: γνωρίζω και δημιουργώ χάρτες 

Δεληκανάκη Νίκη 

Αντωνία Κωνιού 

Το παρόν εργαστήριο στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας ως προς την ανάγνωση, χρήση και δημιουργία χαρτών στην 

προσχολική τάξη. Τεκμηριώνεται θεωρητικά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

του νηπιαγωγείου (ΝΠΣ, ΙΕΠ, αναθ. έκδοση 2014), ειδικότερα στις μαθησιακές 

περιοχές Μαθηματικών-Χώρος-Χάρτες και Κοινωνικών Επιστημών-Ιστορία και 

Πολιτισμός-Άνθρωποι, χώρος, περιβάλλον. Αναπτύσσεται σε δυο μέρη. Κατά το 

πρώτο μέρος, μετά από μια πρώτη ανίχνευση αρχικών γνώσεων των συμμετεχόντων 

διαμέσου καταιγισμού ιδεών, παρουσιάζονται διάφορες σχετικές πληροφορίες και 

δράσεις υλοποιημένες σε νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου, ενώ ακολουθούν 

βιωματικές δράσεις(π.χ. παραμύθι σχετικά με την δημιουργία κλίμακας χάρτη, 

βιωματικό παιχνίδι πλοήγησης σε ιστορικό χάρτη Ενετικής περιόδου, βιωματική, 

εικονιστική, συμβολική προσέγγιση της αναπαράστασης, χρήση ψηφιακών 

εφαρμογών). Κατά το δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες 

εργασίας με στόχο τη δημιουργία χάρτη περιβάλλοντα χώρου, με συμπερίληψη 

παιχνιδιού κρυμμένου θησαυρού. Στη συνέχεια, οι ομάδες ανταλλάσσουν τους 

χάρτες, ολοκληρώνουν το εν λόγω παιχνίδι, καθώς και την παρουσίαση αυτών. Το 

εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, ενώ μπορούν να 

το παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί Α΄ Δημοτικού. Το εργαστήριο 

παρουσιάζεται σημαντικό, λόγω της θεματολογίας του στο πεδίο της συγκρότησης 

των χωροχρονικών εννοιών των μικρών μαθητών και της ενσωμάτωσης βιωματικών 

και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. 
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Ο γλωσσικός εγγραμματισμός μαθητών προσφυγικών δομών και η 

σχολική ενσωμάτωση τους στα τμήματα Δ.Υ.Ε.Π.: Προκλήσεις του 

ρόλου των εκπαιδευτικών. 

Καλέμης Kων/νος , D.Ed., M.A, M.A.Ed., MSc, Med.
 

Δάσκαλος, Επιμορφωτής Επιμορφωτών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης στην Εκπ/ση Ενηλίκων και στην Ηλεκτρονική Μάθηση 

Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Kωσταρέλου Άννα, MSc , Καθηγήτρια ΠΕ 06, Επιμορφώτρια στο Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

Διευθύντρια 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Σε όλους είναι οικεία η εικόνα τους: ορδές ανθρώπων με ζωγραφισμένη στο 

πρόσωπό τους την φρίκη όλων των πολιτισμών παίρνουν το δρόμο της φυγής με την 

ελπίδα όχι για καλύτερη ζωή, επαγγελματική σταδιοδρομία ή ταξιδιωτικές 

εμπειρίες, αλλά για ζωή. Είναι πρόσφυγες, δηλαδή άτομα που λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

συμμετοχής σε κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, 

βρίσκονται εκτός της χώρας της οποίας έχουν την ιθαγένεια και δεν μπορούν, ή 

εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν επιθυμούν να απολαμβάνουν της προστασίας της 

χώρας αυτής. Ένας πολιτισμός τους δηλαδή είναι ο αγώνας για την επιβίωση.  

Οι πρόσφυγες μαθητές διαφέρουν από τους υπόλοιπους μαθητές ως προς αυτό το 

πολύ ουσιαστικό στοιχείο: κινδυνεύει η ζωή τους και έγιναν πρόσφυγες για να 

επιβιώσουν ή γεννήθηκαν στην προσφυγιά. Η πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα 

βρίσκεται όχι μόνο στην πολιτισμική και άλλου είδους καταγωγή ή συνανηκότητα, 

αλλά και στο ακραίο βίωμα αφενός του να έρθει κανείς αντιμέτωπος με το θάνατο 

και αφετέρου της απώλειας της πατρίδας του για λίγο ή για πάντα. Η έννοια 

πατρίδα ή πατρίδες δεν αποτελούν αυτονόητο και στατικό δεδομένο, αλλά πρέπει 

να επαναπροσδιοριστεί από τον καθένα και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα 

“τι είναι πατρίδα” και “πόσες πατρίδες έχει ο άνθρωπος”.  

Ένα άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό για τους πρόσφυγες μαθητές που δεν θα 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πράγμα που αποτελεί σχεδόν πάντα το όνειρο 
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κάθε πρόσφυγα, είναι η αναγκαιότητα να επιτύχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα 

της/των χώρας/χωρών όπου θα εγκατασταθούν προσωρινά ή οριστικά. Είναι δέντρα 

ξεριζωμένα που πρέπει να ευδοκιμήσουν σε όποιο χώμα και να μεταφυτευτούν. 

Όσον αφορά δε τους πρόσφυγες μαθητές που επαναπατρίζονται είναι αναγκαία η 

επιτυχής επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας καταγωγής. Είναι 

προφανές ότι απαιτείται στοιχειώδης συμβατότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων 

μεταξύ τους, αλλά και μια εκπαιδευτική φιλοσοφία και πρακτική που να 

διασφαλίζει την ομαλή πορεία των προσφύγων μαθητών στη θεσμοθετημένη 

εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες οι πρόσφυγες είναι 

άτομα που λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, συμμετοχής σε κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους 

πεποιθήσεων, βρίσκονται εκτός της χώρας της οποίας έχουν την ιθαγένεια και δεν 

μπορούν ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν επιθυμούν να απολαμβάνουν της 

προστασίας της χώρας αυτής. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον πρόσφυγα και το 

μετανάστη; 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη Δ.Ε. αναπροσδιορίζεται και ο 

εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει όχι πια ως αυθεντία, αλλά ως μέλος της 

δυναμικής τάξης, αντιαυταρχικά και αντιρατσιστικά. 

Μέσα από την διαφοροποίηση και τις ιδιαίτερες προσεγγίσεις θα μπορέσει ο 

εκπαιδευτικός να βοηθήσει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών 

δημοκρατικών, αντιρατσιστών, διαπολιτισμικά ικανών και βεβαίως καλλιεργημένων 

και μορφωμένων. 

Μπορεί μεν ο μαθητής, ανάλογα με τη δύναμη και την όρεξή του, να προμηθεύεται 

ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις» από όλες τις περιοχές της ανθρώπινης 

περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, 

χημείας, κοσμογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής «τεχνικής», αλλά οι 

εκπαιδευτικοί διατηρούν το ρόλο τους;  
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Η συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη στοχαστικών ικανοτήτων στην 

εκπαίδευση 

Καλογρίδη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 

Σύμβουλος Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Ο στόχος του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής της τέχνης 

στην ανάπτυξη στοχαστικών ικανοτήτων στην εκπαίδευση. Με αφορμή τη σχέση του 

σύγχρονου ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον θα αξιοποιηθούν έργα τέχνης για 

να αναδειχθούν οι στοχαστικές ικανότητες της δημιουργικής και της κριτικής 

σκέψης, καθώς και της φαντασιακής ικανότητας. Τα έργα τέχνης που θα 

αξιοποιηθούν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο και ένας πίνακας ζωγραφικής. Η 

μέθοδος ανάλυσης των έργων τέχνης είναι η μέθοδος "Artful Thinking” του David 

Perkins (1994), όπως προτείνεται στο βιβλίο του: “The Intelligent Eye. Learning to 

think by Looking at Art”. Η μέθοδος έχει στόχο να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς 

με τη  χρήση έργων τέχνης, ώστε μέσα από την οργάνωση κατάλληλων 

δραστηριοτήτων στις τάξεις τους, να υπηρετούνται όχι μόνο οι μαθησιακοί στόχο 

αλλά και να καλλιεργούνται οι στοχαστικές ικανότητες των μαθητών. 
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Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία: 

Αξιοποίηση πεποιημένου πλατωνικού διαλόγου ως γέφυρας για 

συνάντηση Φιλολόγων και Μαθηματικών 

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα) 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, 

 Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Δρ. Ιωάννης Κανέλλος,  

Προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

 

Το εργαστήριο σχεδιάζεται στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει βιωματικό 

χαρακτήρα και διαμέσου της τέχνης στοχεύει στην απόπειρα αποδόμησης 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικά με το «ασύμπτωτο χάσμα» μεταξύ 

φιλολογικών και μαθηματικών αντικειμένων. Θεωρητικό και μεθοδολογικό 

υπόβαθρο του εργαστηρίου αποτελεί το επιστημολογικό πεδίο της 

μετασχηματίζουσας μάθησης και ειδικότερα η μέθοδος του Α. Κόκκου 

«Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», που αφορά στην 

προσπάθεια κριτικού αναστοχασμού και μετασχηματισμού δυσλειτουργικών 

παραδοχών με την αξιοποίηση της τέχνης. Στην προκειμένη περίπτωση, η τέχνη 

γίνεται μέσο/γέφυρα για τη συνάντηση «δύο κόσμων», της φιλολογίας και των 

μαθηματικών, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ειδικότερα, στο 

εργαστήριο θα αξιοποιηθεί βιωματικά, με δραματοποίηση, πρωτότυπο λογοτεχνικό 

κείμενο, εν είδει πλατωνικού διαλόγου, που συνέγραψε ο Ι. Κανέλλος. Η 

προβληματική του διαλόγου αυτού απηχεί προβληματισμούς των πλατωνικών 

έργων «Μένων» και «Θεαίτητος», που αφορούν σε αναθεώρηση/μετασχηματισμό 

στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη γνώση, με πεδίο εφαρμογής έννοιες των 

μαθηματικών. Διαμέσου, δηλαδή, του δραματοποιημένου πλατωνικού διαλόγου 

αποδομείται η στερεοτυπική διάζευξη «ρητοί /ακέραιοι» και αναδεικνύεται 

βιωματικά, ως  αληθινή γνώση, η ύπαρξη άρρητων αριθμών. Αντίστοιχα, η μέθοδος 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

143 

του εργαστηρίου «συναντάται» με το («ανατρεπτικό» των στερεοτύπων) 

περιεχόμενο του πλατωνικού διαλόγου: αξιοποιώντας τα στάδια της 

προαναφερθείσας μεθόδου, οι εισηγητές του εργαστηρίου θα συντονίσουν 

διαδικασίες βιωματικής αναμόχλευσης και μετασχηματισμού στερεοτυπικών 

παραδοχών των συμμετεχόντων για τα πεδία μαθηματικών και φιλολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα, στην αρχή θα εστιάσουν στην ανάγκη για κριτική διερεύνηση (στάδιο 

1
ο
) και θα διευκολύνουν την έκφραση στερεοτυπικών παραδοχών των 

συμμετεχόντων για το «χάσμα» Μαθηματικών/Φιλολόγων (στάδιο 2
ο
). Στη συνέχεια 

θα προσδιορίσουν υποθέματα και κριτικά ερωτήματα (στάδιο 3
ο
) και θα τα 

συνδέσουν με τον πλατωνικό διάλογο (στάδιο 4
ο
). Αφού δραματοποιηθεί ο 

διάλογος, θα ακολουθήσει συσχέτισή του με τα παραπάνω υποθέματα και κριτικά 

ερωτήματα (στάδιο 5
ο
). Τέλος, θα γίνει σύγκριση αρχικών/τελικών απόψεων των 

συμμετεχόντων και θα συζητηθούν συμπεράσματα με κριτικό αναστοχασμό (στάδιο 

6
ο
).  
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«Η τέχνη του γράφειν»: Παράδειγμα Εργαστηρίου Δημιουργικής 

γραφής με αφετηρία το εφηβικό μυθιστόρημα «Όταν το καλοκαίρι 

συναντά τον χειμώνα»  

Κανάκη Μαίρη 

Η δημιουργική γραφή είναι ένα μέσο έκφρασης, ένας τρόπος κατανόησης και 

ερμηνείας του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου. Για τα παιδιά, ειδικότερα, 

μπορεί να γίνει κι ένα μέσο διασκέδασης και οργάνωσης της σκέψης και του 

συναισθήματος τους. Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής έχει στόχο να εμπνεύσει 

τα παιδιά να γράψουν ιστορίες για όσα έχουν βιώσει ή θα ήθελαν να βιώσουν στο 

μέλλον. Με αφετηρία ένα εφηβικό μυθιστόρημα καλούμε τα παιδιά να 

ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους, να ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και 

μέσα από τη φιλαναγνωσία και τον αυτοσχεδιασμό να αναπτύξουν συγγραφικές, 

κοινωνικές και  συνεργατικές δεξιότητες. 

Έτσι, τα παιδιά ξεκινάνε να λένε λέξεις που φτάνουν συνειρμικά στο μυαλό τους 

όταν βλέπουν εικόνες που εικονίζουν χειμώνα και καλοκαίρι. Ορισμένες λέξεις 

αποκτούν μοναδικότητα και μπαίνουν σε προτάσεις. Ακολουθεί ομαδική συγγραφή 

ιστορίας, ενώ στο επόμενο βήμα βάζουμε έναν διάλογο. Το κείμενο ζωντανεύει 

ακόμη περισσότερο όταν ζητάμε από τα παιδιά να εισάγουν σε ένα σημείο του 

διαλόγου μία φράση που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας γλώσσα, η οποία 

θα δώσει αμεσότητα στο διάλογο. Τέλος, τα παιδιά δίνουν έναν τίτλο στην ιστορία 

που έχουν γράψει. 

Στην τελευταία φάση του εργαστηρίου ζητάμε από τα παιδιά να δραματοποιήσουν 

την ιστορία τους. Δεν θέλουμε να μεταφέρουν ολόκληρη την ιστορία, αλλά μόνο μία 

σκηνή αντιπροσωπευτική. Αυτό θα γίνει με μία «παγωμένη εικόνα» (παντομίμα 

στατική), η οποία θα βασίζεται στη γλώσσα του σώματος και θα συνοψίζει την 

ιστορία που έχει γράψει η ομάδα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αποτυπώσουν τα 

συναισθήματα των πρωταγωνιστών της ιστορίας με έντονες εκφράσεις προσώπου 

ακόμη κι αν υποδύονται ένα άψυχο αντικείμενο (πχ. ένα δέντρο).  

Τα παιδιά συγγράφουν και σκηνοθετούν την καλοκαιρινή ή χειμωνιάτικη ιστορία 

τους με μοναδικό οδηγό τον αυτοσχεδιασμό, τη φαντασία και την αυτοέκφραση.  
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Από τη Μυθολογία στον Μινωικό Πολιτισμό μέσω της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής. 

Κάτσιος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Κατσάρης Ηρακλής, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

Στο παρόν εργαστήριο θα παρουσιαστεί μια μέθοδος διδασκαλίας του Μινωικού 

Πολιτισμού με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα προσομοιάζει τον μυθικό Τάλω και στη 

συνέχεια θα τον προγραμματίσουν να προστατεύει τα Μινωικά ανάκτορα της 

Κρήτης και την ακτογραμμή της. Στο τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι ένταξης αυτής 

της γνώσης στην εκπαιδευτική πράξη με τη μέθοδο project. Κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου ακολουθείται η ολιστική - διαθεματική προσέγγιση όπου διδάσκονται 

και συνδυάζονται γνώσεις από μεγάλο εύρος μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος, αλλά και άλλων επιστημών. 
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Εργαστήριο -Μικρο- σενάριο: Ηθική και Δίκαιο (επέκταση γνώσης 

τύπου Project) 

Δρ Κατσίρας Λεωνίδας  Β.  , PhD, MSc, LLM, MPh.Νομικών – Πολιτικών Επιστημών. 

Ο τελευταίος αιώνας (21ος) σηματοδότησε εξελίξεις με θεμελιώδεις επιπτώσεις για 

την ανθρωπότητα. αυτές οι εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις συχνά διαφεύγουν της 

προσοχής των περισσότερων μαθητών, καθώς θεωρούνται δυσνόητες και 

αποσπασματικές από το σχολικό βιβλίο τους. Το παρόν σενάριο αποπειράται να 

καλύψει το κενό αυτό και να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα 

για την κατάσταση της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας στον τομέα των 

ραγδαίων εξελίξεων σε θέματα βιολογίας, βιοτεχνολογίας, βιοηθικής, 

κλωνοποίησης, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων που πολλές φορές έρχονται σε 

αντίθεση με τις συλλογικές κοινωνικές αξίες μιας κοινωνίας ή της ανθρωπότητας 

γενικότερα, προκειμένου να μας ωθήσει εμάς και τους μαθητές να μελετήσουμε και 

να προβληματιστούμε για τα νέα τεκταινόμενα. 
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Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

Κρουσταλλάκη Άννα 

Το εργαστήριο αυτό αφορά την πρόληψη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο , τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Μέσα από την βιωματική προσέγγιση και την ανάθεση ρόλων 

προσδοκώ να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να 

ενημερώσουν τους μαθητές τους πάνω σε αυτό το θέμα. 
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Μια βαλίτσα, ένα Λαογραφικό Μουσείο… 

Κωστάκη Μαρία 

Μαυροειδής Γιώργος 

Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο 

σύνδεσής του με το Σχολείο και τους μαθητές, εκπονεί από το Νοέμβριο 2016, 

Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν από τα μέλη του. Κύριος 

στόχος τους, είναι η προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η βιωματική 

επαφή των συμμετεχόντων με τα εκθέματα και τη ντοπιολαλιά.   

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, θα παρουσιαστούν δύο εκπαιδευτικά  προγράμματα. 

1. «Απόψε ονειρεύτηκα», που στόχο έχει την ανάπτυξη της έκφρασης των μαθητών, 

μέσω της «συνομιλίας» τους  με διάφορα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου, 

και  

2. «Ανεβαλώματα του νου, μαλάματα τσι γλώσσας» Μια ευκαιρία η ντοπιολαλιά 

μας, δηλ. το γλωσσικό  ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης, να πάρει μια μικρή θέση στην 

επικοινωνία των μαθητών μας, μιας που δεν της δίδεται η δυνατότητα να υπάρχει 

αυτόνομα και με αξιώσεις στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα.  

Το παρόν εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τα συγκεκριμένα προγράμματα, με σκοπό: 

- να τα υλοποιήσουν στις τάξεις τους, με τη βοήθεια αντίστοιχης μουσειοσκευής, 

- να εντάξουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων τους και μια επίσκεψη 

στο Μουσείο Νεάπολης,  

- να γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών, 

- να δομήσουν αντίστοιχα προγράμματα μουσειακής αγωγής 
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«Το μαύρο θέατρο φωτίζει τη φαντασία μας!» 

Μαδαριωτάκη Ειρήνη: Θεατρολόγου-εμψυχώτριας του νηπιαγωγείου Ροδομηλιά 

 Εκπαιδευτικοί-βοηθοί του εργαστηρίου: 

Όλγα Ανδρεδάκη, Κική Τσατσάκη, Ελένη Καμαρίτη, Αλίκη Ατσαλάκη 

Το Μαύρο θέατρο είναι μια θεατρική τεχνική που συναρπάζει μικρούς και 

μεγάλους. Ποιος δεν θα ήθελε να βιώσει και να μάθει τα  μυστικά του; Αξίζει 

πραγματικά να ασχοληθούμε με αυτό το είδος θεάτρου , το οποίο τελικά δεν είναι 

τόσο δύσκολο όσο φαίνεται να είναι. 

Στην αρχή του εργαστηρίου θα γίνει μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος, θα 

αναφερθούμε στο ιστορικό πλαίσιο του θεατρικού είδους και στην εξέλιξη του μέχρι 

σήμερα καθώς επίσης στην παιδαγωγική αξία και στους τρόπους εφαρμογής του σε 

μια θεατρική ομάδα στο σχολείο. 

Στη συνέχεια και κατά το μεγαλύτερο  μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην κινησιολογία του Μαύρου θεάτρου (απλές 

τεχνικές), να πειραματιστούν με τα υλικά και τον εξοπλισμό, να παίξουν να 

αυτοσχεδιάσουν και να γευτούν τη μαγεία που κρύβει αυτό το είδος θεάτρου. 

Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν 

μικρές αυτοσχέδιες ιστορίες με την τεχνική του Μαύρου θεάτρου χρησιμοποιώντας 

τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
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H μουσειακή πολιτιστική κληρονομιά στην τάξη μας:  

από την επίσκεψη στο Μουσείο στην ψηφιακή αξιοποίηση του 

πολιτισμικού υλικού  

Δρ. Μακρή  Δήμητρα, Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 

Πολλοί μαθητές μπορούν να θεωρήσουν μια επίσκεψη στο μουσείο συναρπαστική - 

ειδικά αν είναι η πρώτη τους εμπειρία. Για να γίνει αυτό εφικτό ένας προσεκτικός 

σχεδιασμός και μια κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις πριν, κατά και μετά την επίσκεψη (βιωματική ή εικονική) έτσι ώστε 

να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η μουσειακή πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου μας και της Ευρώπης γενικότερα. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος του 

παρόντος εργαστηρίου είναι τριπλός: (α) ο προβληματισμός για το πως στήνεται μια 

πετυχημένη εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο πριν, κατά και μετά την επίσκεψη 

ή αντίθετα μια επίσκεψη του Μουσείου στο σχολείο χάρη σε μια μουσειοσκευή, (β) 

η αξιοποίηση των εικονικών περιηγήσεων σε γνωστά μουσεία ή/και μνημεία 

πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσα από σύντομες ενδεικτικές προσεγγίσεις 

μαθημάτων, (γ) η ψηφιακή αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε για την 

ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από απλές εφαρμογές, όπως για 

παράδειγμα, οι εκπαιδευτικές πύλες και συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, τα projects GoogleArts &Culture, Europeana, Υougoculture και το 

Rilkmuseum με την εφαρμογή του Rijkstudio. 
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Μουσειακή Αγωγή στην Τάξη: Αγάλματα, Δεινόσαυροι,  

«Τάπες» και αυτοκόλλητα 

Μαλλιαράκη Στέλλα 

Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών 

συστημάτων η μουσειακή αγωγή κατέχει εξέχοντα ρόλο. Τι εννοούμε όμως με τον 

όρο μουσειακή αγωγή; Στο εργαστήριο θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εντάξουμε τα μουσεία και τις 

συλλογές τους στην καθημερινότητα μιας τάξης και σε άλλες εκφάνσεις της 

σχολικής ζωής. Θα ανακαλύψουμε βιωματικά πώς οι θεωρίες επικοινωνίας και 

μάθησης των μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να εφαρμοστούν 

στη σχολική τάξη και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις μουσειακές συλλογές για 

μια πληθώρα μαθημάτων. Ξεκινώντας από τα παραδοσιακά μουσεία θα 

προχωρήσουμε ως τις ψηφιακές συλλογές και τα πολιτιστικά ιδρύματα για να 

δημιουργήσουμε το πολιτιστικό απόθεμα, στο οποίο μπορούμε να ανατρέχουμε 

εκπαιδευτικοί και μαθητές σε κάθε ευκαιρία.  
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Ανθρώπινα δικαιώματα και διακατανόηση στην ξενόγλωσση τάξη. 

Μαρούδα Μαρία – Ντανιέλα, Βουράκη Αρετή  

Η διακατανόηση είναι μια από τις πιο σύνθετες, ενθαρρυντικές και πολλά 

υποσχόμενες έννοιες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στη Διδακτική των 

Γλωσσών. Είναι η ικανότητα κατανόησης μιας ξένης γλώσσας χωρίς προηγούμενη 

εκμάθηση της, αλλά με μόνη βοήθεια τη γνώση μιας άλλης γλώσσας. Αποτελεί μια 

από τις τέσσερις «πλουραλιστικές προσεγγίσεις των γλωσσών», όπως αυτές 

ορίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης (approches plurielles des langues). 

Πρόκειται για διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν ταυτόχρονα και συγκριτικά 

δραστηριότητες σε διαφορετικές γλώσσες. Θεωρητικοί της διακατανόησης και της 

διδακτικής των γλωσσών τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονήσει πολλές μελέτες με 

αποδέκτες τους καθηγητές ξένων γλωσσών όπου υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της 

πρακτικής στην ξενόγλωσση τάξη. Αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή στο πεδίο. 

Γύρω από αυτή τη σκέψη στήθηκε το «Δίκτυο των Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών 

για τη Διακατανόηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» που στηρίζεται από την έδρα 

Unesco για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 

Παντείου Παν/μιου Αθηνών. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και 

μαθητών γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα με δράσεις μέσα στην ξενόγλωσση 

τάξη. Με αφορμή τον οδηγό του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και γενικότερα κείμενα ανθρωπιστικού περιεχομένου 

(«Διακήρυξη για τα δικαιώματα του Ανθρώπου», τη «Σύμβαση για τα δικαιώματα 

του παιδιού»),  επιχειρείται μια σειρά μαθημάτων που αναδεικνύουν τη γλωσσική 

ρευστότητα δηλαδή το πέρασμα από μια γλώσσα σε μια ή σε περισσότερες άλλες 

γλώσσες ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται οι επιμέρους ικανότητες κατανόησης και 

αντίληψης περισσοτέρων γλωσσών. Τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν το 

αντικείμενο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας προσφέροντας την ευκαιρία μιας 

ευρύτερης κατανόησης που βασίζεται στην αποδοχή του διαφορετικού. 

Αφετηρία για την παρούσα δράση αποτέλεσε η διδασκαλία των γαλλικών στο 

Δημόσιο σχολείο και στόχος είναι η διαπίστωση ότι η εκμάθηση περισσοτέρων 

γλωσσών με την ενεργοποίηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών δεν 

είναι ουτοπία.  
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«Μια πολύγλωσση Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη όπου οι άνθρωποι μιλούν άπταιστα 

πολλές γλώσσες, αλλά στην καλύτερη περίπτωση, είναι η Ευρώπη όπου οι άνθρωποι 

μπορούν να συνεννοηθούν μιλώντας ο καθένας τη δική του γλώσσα». 

Ουμπέρτο Εκο, «Η αναζήτηση της τέλειας γλώσσας» 1993 
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Καλλιτεχνική, εργαστηριακή, διαθεματική προσέγγιση στα Φυσικά 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ματαλλιωτάκη Ειρήνη, Δασκάλα-φυσικός- εικαστικός, συνεργάτης  

1
ου

 & 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

Η εργασία αυτή είναι μια διδακτική πρόταση-εργαστήριο για τη διδασκαλία των 

φυσικών της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού. Η προσέγγιση είναι καλλιτεχνική και διαθεματική. 

Αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες στοχεύουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Αυτό γίνεται με 

δημιουργικές καλλιτεχνικές, διαθεματικές δραστηριότητες, που μέσω της τέχνης 

συνδέουν, έννοιες, πειράματα, τεχνολογία και γλώσσα. Με αυτή την προσέγγιση 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά τα πράγματα από διάφορες θέσεις και οπτικές μέσα 

από τη μαγεία του βιώματος που προσφέρει η τέχνη.  Σκοπός είναι να δημιουργηθεί  

μια ολιστική εμπειρία, ώστε ο μαθητής να βιώσει ότι διαφορετικά πεδία μάθησης 

συνδέονται μεταξύ τους και το βίωμα αυτό να προκαλέσει τη μετάβαση σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής ενότητας όπου μετέχει και βιώνει τον εαυτό του ως 

ολότητα. Τότε θα είναι σε θέση να αντιληφθεί  και τον κόσμο ενιαίο παρά την 

καλειδοσκοπική του εμφάνιση. Θα είναι επίσης σε θέση να αντιληφθεί τη θέση του 

μέσα στην κοινωνία, σαν μέλος μιας ομάδας, εμπειρία πολύτιμη καθώς η ομαδική 

αυτή συνείδηση είναι προαπαιτούμενο για μια υγιή κοινωνία. 
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Το Θεατρικό Παιχνίδι-Κρίκος του κοινωνικού μοντέλου κατανόησης 

της αναπηρίας 

Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης, Εργοθεραπευτής - Εμψυχωτής παιδαγωγικής 

θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού 

Μακρυκώστα Κατερίνα, Γιούπης Νικόλαος 

Τα τελευταία χρόνια η Παιδαγωγική Θεάτρου και το Θεατρικό Παιχνίδι είναι ένα 

πεδίο έρευνας και εφαρμογής που έχει δώσει τη δυνατότητα εξέλιξης των 

παγιωμένων τρόπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Αυτή η νέα πραγματικότητα 

δίνει έμφαση στη σημασία του Θεάτρου, και έμμεσα των αναπαραστατικών τεχνών, 

στη διδακτική μεθοδολογία τόσο μέσα σε μία ήδη δομημένη ομάδα (σχολική τάξη – 

ομάδα φοιτητών – ομάδα ενηλίκων) όσο και έξω από αυτή. 

Το θεατρικό παιχνίδι βλέπει το παιδί μέσα στο μαθητή, τον άνθρωπο μέσα στο 

σώμα, βλέπει την ανάγκη για αποδόμηση και εκ νέου δόμηση μίας ήδη σταθερής 

συνθήκης. Δημιουργεί, δηλαδή, ένα ασφαλές περιβάλλον (“Ζώνη επικειμένης 

ανάπτυξης” και “σκαλωσιά μάθησης – scaffolding”) έτσι ώστε το άτομο να βιώσει, 

να εκφράσει και να μεταμορφώσει τον ιδιόμορφο και μυθικό του κόσμο. 

Η διδασκαλία παίρνει τη μορφή μίας μαθησιακής εμπειρίας και δε βασίζεται μόνο 

σε ένα νοησιαρχικό μοντέλο σκέψης. Μέσα από το παιχνίδι αναδύονται και 

αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες του ατόμου. Η συναισθηματική και 

διαπροσωπική νοημοσύνη, ο συγκινησιακός διάλογος, οι γνωστικές και αντιληπτικές 

δεξιότητες καθώς και η λειτουργική επικοινωνία είναι μερικά από αυτά. Βασισμένο 

στη δια του θεάτρου παίδευση, δίνεται η δυνατότητα στον εμψυχωτή να 

παρεμβαίνει σε όλους σχεδόν τους τομείς της μάθησης αυτής. 

Το θεατρικό παιχνίδι σύμφωνα με τη μέθοδο του Λάκη Κουρετζή είναι ένα 

δημιουργικό συμβάν που προσφέρει άμεση απόλαυση στο κάθε άτομο ξεχωριστά 

και συλλογικά. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια, ούτε και να εκτιμηθεί από έναν 

απλό ‘θεατή’. Θα το καταλάβει μόνο εκείνος που θα μπορέσει να το βιώσει. 

Η διαμόρφωση ομάδων συμς σηματοδοτεί την κατανόηση της αναπηρίας ως ένα 

επιπρόσθετο χαρακτηριστικό κι όχι ως μέσο διαχωρισμού και διαφοροποίησης. Με 

πυξίδα το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το θεατρικό παιχνίδι δε μιλά για 
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διαφορετικότητα αλλά για ατομικότητα, δε φτιάχνει απλώς μία ομάδα συμς αλλά 

αφήνει την ομάδα να διαμορφωθεί βάσει των μελών της και τέλος, δημιουργεί 

ομάδες θεατρικού παιχνιδιού και όχι ομάδες ατόμων με αναπηρία. 

Στόχος της πρότασης αυτής, λοιπόν, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες του εργαστηρίου να προσεγγίσουν την αναπηρία μέσω της 

παιδαγωγικής θεάτρου - θεατρικού παιχνιδιού και της έννοιας «Συμ». Η μέθοδος 

αυτή, μέσα από την οποία διεξάγεται η δια του θεάτρου παίδευσις, λόγω του 

βιωματικού της χαρακτήρα, θα αποτελέσει τόσο τον τελικό στόχο όσο και το μέσο 

του ίδιου του εργαστηρίου. 
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Κι όμως κινείται..: 

Εντάσσοντας στην Τάξη τον Χορό και την Εκφραστική Κίνηση. 

Βιωματικό Εργαστήριο 

Μπατάκη Ειρήνη 

Η βιωματική μάθηση δεν μπορεί να νοηθεί με όρους στατικούς, χωρίς την 

συμπερίληψη της κίνησης του σώματος των μαθητών, οι οποίοι, σε μια δυναμική 

αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς και με την ομάδα ως σύνολο, προσεγγίζουν 

τα αντικείμενα της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση του χορού και της 

εκφραστικής κίνησης στην εκπαιδευτική πρακτική έχει πολλαπλά οφέλη ,καθώς 

σηματοδοτεί ένα πέρασμα από τη λογική στη συμβολική σκέψη και έκφραση και 

αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και αισθητική 

αγωγή των μαθητών. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η πρόταση υλοποίησης 

ενός εργαστηρίου σωματικής εκφραστικής κίνησης με ομάδα στόχο τους 

συμμετέχοντες στο συνέδριο και με κεντρικό άξονα το πώς μέσα από τον χορό και 

την κίνηση ανοίγονται νέοι δρόμοι αντίληψης, καλλιέργειας δεξιοτήτων κοινωνικής 

και συναισθηματικής μάθησης, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και φαντασίας. 
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«Τα Παραμύθια του Σαββάτου» ….ζωντανεύουν! 

Μπετεινάκη Ελένη, Νηπιαγωγός 

Είναι μια δράση φιλαναγνωσίας και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να 

ζωντανέψει μια ολόκληρη τάξη και να δώσει άπειρα ερεθίσματα στα παιδιά για να 

αγαπήσουν τα παραμύθια και τα βιβλία! 

Λίγα λόγια για τα Παραμύθια του Σαββάτου και ό, τι περιλαμβάνουν : 

Η ιδέα των "Παραμυθιών του Σαββάτου" υπήρχε από πολύ παλιά, γεμάτη πάντα με 

εκδηλώσεις, παραμύθια και χίλια δυο καλούδια για τα παιδιά. Τον Οκτώβριο του 

2013 ξεκίνησαν να υπάρχουν σε ηλεκτρονική στήλη, στο Blog της Ελένης 

Μπετεινάκη : "Ζητούνται Αναγνώστες ". (http://zhtunteanagnostes.blogspot.gr/ ) 

 Από τότε και κάθε Σάββατο δημοσιεύονται και στην στήλη του Πολιτισμού του 

Cretalive.gr, και τις Τετάρτες στο ηλεκτρονικό περιοδικό Fractalart – Η γεωμετρία 

των Ιδεών. Από τότε  παρουσιάστηκαν, σχολιάστηκαν, γράφτηκαν οι γνώμες και 

απόψεις για περισσότερα από 750 παιδικά βιβλία μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε με 

την ίδια διάθεση, γνώση και σεβασμό σε όλους τους αναγνώστες, τους συγγραφείς 

και τους εικονογράφους. «Τα Παραμύθια του Σαββάτου» έχουν αποκτήσει χιλιάδες 

αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο, τη δική τους σελίδα στο Facebook και στο 

Twitter και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη και η  επίσημη ιστοσελίδα τους. 

Πριν από τέσσερα χρόνια «Ζωντάνεψαν » με αφηγήσεις, κούκλες και εκατοντάδες 

παιδιά να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε δρώμενα, εργασίες και ότι αφορά 

το έκαστο παραμύθι – βιβλίο κάθε φορά. Σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, κάθε 

Σάββατο, ανελλιπώς από τον Νοέμβριο ίσαμε τον Απρίλιο,  με αφηγήτρια την Ελένη 

Μπετεινάκη. Η αγάπη για το παιδικό βιβλίο γέννησε τούτη τη δράση που πια έχει 

ξεπεράσει πολλά σύνορα χωρών και παρουσιάζεται όχι μόνο σε βιβλιοπωλεία αλλά 

και σε Μουσεία( Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Νίκου Καζαντζάκη, Σχολικής Ζωής και 

Εκπαίδευσης) μα και σε χώρους που είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι να δεχτούν 

παιδιά, «βιβλία» και ανθρώπους που αγαπούν τα παραμύθια και φυσικά 

νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία .Στόχος αποκλειστικά η ανάπτυξη και  διάδοση 

της φιλαναγνωσίας, η σχέση παιδιών με το βιβλίο και το παραμύθι και η προσέγγιση 

όλων και περισσότερων νεαρών αναγνωστών. 
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Οι δράσεις που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια ( στο ζωντάνεμα των Παραμυθιών) 

ξεπερνούν τις 100 και φυσικά «Τα παραμύθια του Σαββάτου», προσκαλούν 

συγγράφεις και εικονογράφους και μαζί με την Ελένη Μπετεινάκη παρουσιάζουν 

νέες ή παλαιότερες εκδόσεις σε πολύ κόσμο. 

Η Ελένη Μπετεινάκη παρέα με κούκλες που συνοδεύουν το έκαστο παραμύθι 

αφηγείται και βάζει όλα τα παιδιά στον κόσμο της Φαντασίας. Πάντα σαν τελειώσει 

η αφήγηση ακολουθεί μια ή δυο δράσεις (κατασκευές, ζωγραφική ή θεατρικό 

παιχνίδι) που οδηγούν στην εμπέδωση και διατήρηση στη μνήμη της ιστορίας.  

Θέλοντας να δούμε από κοντά πως « ζωντανεύει » ένα παραμύθι, στο Εργαστήριο 

που θα «πειραματιστούμε» θα ασχοληθούμε με :«Η Μαρμελαδού» της Αλεξάνδρας 

Μητσιάλη. 

Θα ξεκινήσουμε με αφήγηση και μικρές τεχνικές που οδηγούν στον κόσμο της 

φαντασίας τα παιδιά. 

Θα δείξουμε πως μπαίνουν οι κούκλες στο παραμύθι, που δεν είναι κουκλοθεατρική 

παράσταση, απλά συνοδεία με μικρές εναλλαγές φωνής.  

Για το συγκεκριμένο παραμύθι θα δείξουμε δράσεις στη συνέχεια που αφορούν 

συναισθήματα αφού θα « φτιάξουμε» βαζάκια «μαρμελάδας» με λέξεις που μιλούν 

για τέτοιες συνταγές.  

Θα φτιάξουμε δικές μας παράξενες « μαρμελάδες » με υλικά φαντασίας. 

Θα σκεφτούμε λέξεις καινούργιες με υλικά παράξενα. 

Και ό,τι άλλο προκύψει. 
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«Μουσικοπαιδαγωγικά παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία»  

Ομάδα «Τζαμ τζαμ» από τη Μουσικοπαιδαγωγική του Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δείξει με βιωματικό τρόπο και με βασικά εργαλεία 

τη μουσική και το παιχνίδι, δραστηριότητες συνεργασίας και δημιουργικότητας που 

οδηγούν τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά να χαλαρώσουν, να συνεργαστούν και να 

εκφραστούν μέσα στην τάξη. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές δίνεται η 

δυνατότητα στον καθένα να εκφραστεί με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, 

αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες δεξιότητές του, έτσι ώστε τελικά να μπορέσει να 

ενσωματωθεί στην ομάδα αβίαστα. 

Στόχοι του εργαστηρίου: 

• Η χρήση της τέχνης της μουσικής και του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η μουσική ως εργαλείο στην εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει στην 

ψυχή, να ενεργοποιήσει το συναίσθημα, να απελευθερώσει τη φαντασία και εν 

τέλει να δημιουργήσει υπόβαθρο ανοιχτής επικοινωνίας και ουσιαστικής μάθησης. 

Το παιχνίδι (παίζω ρόλους) σημαίνει ότι αναπτύσσω διαφορετικές εκφάνσεις του 

εαυτού μου, εξελίσσομαι και ολοκληρώνομαι προσφέροντας αλλά και 

απολαμβάνοντας την προσφορά των άλλων. Σημαίνει ότι ξέρω να ζω σε κοινωνία με 

τους άλλους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητα μου. Γνωρίζω το παιχνίδι της 

διαρκούς όσμωσης μεταξύ του εγώ και του εμείς και αντιλαμβάνομαι τις επιταγές 

του εκάστοτε ρόλου.  

• Κατάκτηση δεξιοτήτων όπως: 

Της ενεργητικής ακρόασης, Της υπομονής, Της συγκέντρωσης, Του ομαδικού 

πνεύματος, Της συνεργασίας, Της έκφρασης 

•Προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων 

Τα μουσικοπαιδαγωγικά παιχνίδια έχουν την ευελιξία και την δυνατότητα να 

προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται με διάφορες παραλλαγές, έτσι ώστε ο 

εκπαιδευτικός να μπορεί να προσεγγίσει μέσα από αυτά τη γλώσσα, τα μαθηματικά, 

την ιστορία κλπ. 
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Κινησιολογικό εργαστήρι - Δημιουργία παράστασης 

«Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ 

Παπαδάκη-Πλουμίδου Ρένη, Καθηγήτρια χορού απόφοιτη  

της Κρατικής σχολής ορχηστικής τέχνης Αθηνών 

Ο χορός όπως και κάθε τέχνη είναι στη βάση του ένα γεγονός πηγαίο και 

αυθόρμητο, ένας χώρος όπου βρίσκει διέξοδο ο κόσμος των ανθρώπινων 

συναισθημάτων, είναι τέχνη παραστατική που εκτυλίσσεται μέσα σε χώρο και χρόνο 

κυριολεκτικό και μεταφορικό, και χρησιμοποιεί τις κινήσεις του ανθρώπινου 

σώματος για να εκφράσει συναισθήματα και ιδέες. 

Ο χορός –κι όλες οι τέχνες που γεννιούνται απ’ αυτόν ή που απλώς τον συνοδεύουν: 

από το τραγούδι έως τη ποίηση, το λόγο, την αφήγηση-έχει σαν αντικείμενο να 

δεσμεύσει αυτή τη ζωντανή και υπερφυσική δύναμη που γεννά το άτομο και η 

ομάδα. 

Η θέση του χορού στο λόγο και κατ’ επέκταση στο θέατρο δεν είναι πάντα η ίδια. Οι 

δύο συγγενείς τέχνες άλλοτε βαδίζουν παράλληλα, άλλοτε εξελίσσονται κατά 

αντίθετη φορά και άλλοτε συμβαίνει να συμβαδίζουν αλλά με διάφορες 

αυξομειώσεις σαν να μπλέκονται φωνές μέσα στην πολυφωνική μουσική. 

Η προσέγγιση του χορού με τη χρήση του λόγου, ενός κειμένου ή ενός θεατρικού 

έργου έχει διαφορετικά βήματα προσέγγισης και ολοκλήρωσης. Μέσα από το 

κινησιολογικό εργαστήρι και τον μεστό λόγο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, θα 

δούμε πως ένα κείμενο μπορεί να μετατραπεί σε διάλογο και πως σε συνδυασμό με 

το τραγούδι και την κίνηση παίρνει την μορφή παράστασης. 

Τα παιδιά γίνονται ηθοποιοί και χορευτές και με την καθοδήγηση, στη προκειμένη 

περίπτωση του δασκάλου, αποκτά την τελική μορφή που είναι μια υπέροχη σχολική 

παράσταση με στόχο της ανθρώπινες αξίες. Ένας λόγος απλός γεμάτος 

συναισθήματα και εικόνες, ένας ύμνος για τη φιλία και την διαφορετικότητα του 

ατόμου. 

Ο μικρός πρίγκιπας αναρωτιέται μιλώντας με το φίδι «αν τα αστέρια φωτίζονται 

ώστε να μπορεί ο καθένας να βρει το δικό του…», με την αλεπού δημιουργεί 

δεσμούς φιλίας «Αν θέλεις ένα φίλο εξημέρωσέ με!» και με τον αεροπόρο μια 
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παντοτινή αγάπη «είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο, ακόμα κι αν πρόκειται να 

πεθάνεις!». Ο μικρός πρίγκιπας λίγο πριν αποχωριστεί τον αεροπόρο θα του κάνει 

ένα δώρο «του χαρίζει το γέλιο των αστεριών , τη γνώση πως τα αστέρια γι’ αυτούς 

που ξέρουν να τα κοιτάζουν είναι μηνύματα αγάπης αισιοδοξίας και ομορφιάς», τι 

καλύτερο για το κλείσιμο μιας σχολικής χρονιάς. 

Έτσι ο μαθητής θα μπορέσει να κατανοήσει και να εμβαθύνει το λόγο σε συνδυασμό 

με το τραγούδι και την κίνηση, ούτως ώστε να καταφέρει να πετύχει τον τελικό 

στόχο ο οποίος είναι η δημιουργία μιας σχολικής παράστασης μέσα από τις 

παραστατικές τέχνες. 
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Γνωριμία με την δράση eTwinning (Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση) 

Παπαδάκης Σταμάτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 - Μέλος Παιδαγωγικής  

Ομάδας του ΥΠΑΙΘ για το eTwinning 

Ψαλτάκη Τζένη, Μελεσσανάκη Μαρία, προωθητές eTwinning 

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος 

Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 

κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

οφέλη. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα 

σχολεία. 

Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της 

Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς 

φιλίας και συνεργασίας. Το eTwinning, από το 2005 μέχρι σήμερα, ενίσχυε την 

ανάπτυξη συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. Η 

μεγάλη ανάπτυξη του όμως, σε όλη την Ευρώπη, άνοιξε νέες προοπτικές στη δράση. 

Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία 

της εκπαίδευσης. Νέες δραστηριότητες ξεκίνησαν, ώστε να προχωρήσουμε «πέρα 

από τα προγράμματα». 

Τα διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), που λειτουργούν σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 

να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στον τομέα της 

παιδαγωγικής και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν οι ευρωπαϊκές κοινότητες (groups) για να ενισχυθεί η 

μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες 

προσφέρουν υλικό για μελέτη, παραδείγματα καλής πρακτικής από εκπαιδευτικούς 

που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, εποπτικό υλικό για μελέτη και 

για χρήση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αναρτούν το δικό τους υλικό και ετοιμάζουν παρουσιάσεις με ότι εφαρμόζουν στην 

τάξη και πιστεύουν ότι θα ενδιέφερε και τους άλλους εκπαιδευτικούς. 

Η εγγραφή των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο eTwinning δίνει μια 

πρωτοποριακή διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Αξιοποίηση της κούκλας κουκλοθέατρου 

Παπαδοπούλου Μαρία Ν., Νηπιαγωγός 

Οι έννοιες και τα φαινόμενα από το φυσικό κόσμο αποτελούν μία από τις ενότητες 

της μαθησιακής περιοχής των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο. Υπάρχει στενή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθησιακών περιοχών των Φυσικών Επιστημών και των 

Τεχνών. Οι Τέχνες προσφέρουν ποικιλία εκφραστικών μέσων στα παιδιά. Το 

κουκλοθέατρο ως τέχνη δραματικής έκφρασης συνδέεται διαχρονικά, 

συμπορεύεται, ενσωματώνει αλλά και διαμορφώνει «διάφορες εκφάνσεις» 

πολιτισμού. Η παιδαγωγική αξία του ως εργαλείου εκπαίδευσης και έκφρασης στο 

νηπιαγωγείο είναι διαπιστωμένη συνάμα όμως και πολύ περιορισμένη κυρίως όσον 

αφορά στις μαθησιακές περιοχές των θετικών επιστημών. Έχοντας υπόψη  το 

δεδομένο αυτό κρίθηκε σκόπιμος ο σχεδιασμός ενός βιωματικού εργαστηρίου το 

οποίο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους μικρών τάξεων με σκοπό οι 

εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν σε αυτό να επιμορφωθούν θεωρητικά και 

πρακτικά προκειμένου να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν στη χρήση του 

κουκλοθέατρου και στις δυνατότητες που έχει όσον αφορά στην προσέγγιση ενός 

φυσικού φαινομένου μέσα από ένα παράδειγμα εφαρμογής. Στόχος της εφαρμογής 

του βιωματικού εργαστηρίου είναι αφενός οι συμμετέχοντες/σες να 

προβληματιστούν, να δουν τρόπους με τους οποίους μπορεί το κουκλοθέατρο να 

αξιοποιηθεί στη διδασκαλία ενός φυσικού φαινόμενου (ουράνιο τόξο) και αφετέρου 

να εμπλακούν βιωματικά και δημιουργικά στην κουκλοθεατρική διαδικασία 

(γνωριμία της ομάδας-δημιουργία σεναρίου-εμψύχωση κούκλας) προκειμένου στην 

συνέχεια να την αξιοποιήσουν στην τάξη τους. Μέσω της αξιοποίησης του 

κουκλοθέατρου στην διδασκαλία και τη μάθηση θα δώσουν στους μαθητές και τις 

μαθήτριές τους την ευκαιρία να προσεγγίσουν έννοιες των Φυσικών Επιστημών που 

συνδέονται με διάφορα φαινόμενα παίζοντας αλλά και να επικοινωνήσουν και να 

αλληλεπιδράσουν αβίαστα μεταξύ τους στο κουκλοθεατρικό πλαίσιο 

αυτοβελτιώνοντας και το κλίμα  τάξης. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την 

αποτίμηση του.  
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Συζητώντας για τα συναισθήματα …με αφορμή μια ταινία 

Περακάκη Σοφία, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ,  

Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Δερμάτη Εύα, Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ,  

Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας 

Η επιτυχής ρύθμιση των συναισθημάτων έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής, η οποία και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για 

την καλή σωματική και ψυχική υγεία. Πυρήνας της συναισθηματικής 

αυτορρύθμισης είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων που βιώνουμε. 

Διαθέτοντας γνώσεις γύρω από τα συναισθήματα, μπορούμε ευκολότερα να τα 

αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας και στους άλλους, καθώς επίσης να κατανοούμε 

βαθύτερα τι δύναται να προηγείται και να έπεται ενός συναισθήματος. Επομένως, η 

έκφραση και η ρύθμιση των συναισθημάτων αποτελούν τις βασικές πτυχές των 

συναισθηματικών ικανοτήτων, η ανάπτυξη των οποίων, ιδιαίτερα στην παιδική 

ηλικία, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο πρόληψης. Η σημασία, λοιπόν, της ένταξης 

στο σχολικό πρόγραμμα, δραστηριοτήτων που προάγουν την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων αυτών, έχει αναδειχθεί, ούτως ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά τα 

εφόδια που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. 

Παράλληλα, στην σύγχρονη  πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός καλείται αναμφίβολα 

σε διαρκή ανανέωση μεθόδων, τρόπων και μέσων διδασκαλίας, έτσι ώστε να 

προσεγγίσει αποτελεσματικά τους μαθητές. Η αξιοποίηση της τέχνης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική 

μέθοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, η εισαγωγή της τέχνης του 

κινηματογράφου στην εκπαιδευτική κοινότητα στοχεύει στην αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διεργασίας, με τη χρήση ενός σύγχρονου, σύνθετου και ζωντανού 

μέσου. Πρόκειται για μία ευχάριστη και δυναμική μορφή διδακτικής, που δύναται 

να αποτελέσει ένα ξεχωριστό πλαίσιο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται 

με τα συναισθήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το παρόν 

εργαστήριο στοχεύει στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούν να εντάξουν την τέχνη του κινηματογράφου και συγκεκριμένα ταινίες 

κινουμένων σχεδίων, καθώς και άλλες συμπληρωματικές ενεργητικές μεθόδους 
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στην εκπαιδευτική τους πρακτική, έτσι ώστε να συντελέσουν στην ανάπτυξη της 

συναισθηματικής επίγνωσης και έκφρασης των μαθητών, μέσα από ένα κλίμα 

σεβασμού, ασφάλειας, κατανόησης και εμπιστοσύνης.  
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Βιωματικό Εργαστήριο Εικαστικής Θεραπείας: ζωγραφίζοντας με την 

καρδιά  

Πλάτσκου Στέλλα 

Πασχαλίδου Αικατερίνη 

Αμπατζόγλου Αλέξανδρος 

Το παρόν εργαστήριο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς, αλλά σε 

κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο των Εικαστικών Θεραπειών και τους τρόπους της 

συμβολής του στην προσωπική ανάπτυξη. Αντικείμενο του δίωρου εργαστηρίου θα 

είναι η ελεύθερη, μη κατευθυντική έκφραση των συμμετεχόντων μέσω της 

ζωγραφικής. Μετά την αρχική γνωριμία και σύντομη αναφορά στην Εικαστική 

Θεραπεία,  πρόκειται να δοθεί ένα συγκεκριμένο θέμα από το ευρύτερο πεδίο «ο 

εαυτός –οι σχέσεις - ο κόσμος μέσα μας», για το οποίο θα ζητηθεί η προσωπική τους 

οπτική. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν την οποιαδήποτε εξειδίκευση ή 

κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση με τη ζωγραφική, παρά μόνο τη σχετική διάθεση, ώστε 

να μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία υλικών για χρήση. Μετά την 

ολοκλήρωση της εικαστικής δραστηριότητας, διάρκειας μιας ώρας περίπου, θα 

ακολουθήσει παρουσίαση του δημιουργηθέντος έργου από τον κάθε 

συμμετέχοντα/ουσα ξεχωριστά, ο/η οποίος/α θα κληθεί να μιλήσει γι΄αυτό με τον 

τρόπο που επιθυμεί. Η βαθύτερη κατανόηση του εαυτού παραμένει το ζητούμενο 

και σε αυτό το στάδιο, προστίθεται όμως η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και 

αναμένονται τα οφέλη της διάδρασης. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας οι 

συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την παρουσία τόσο του 

εικαστικού και εκπαιδευτικού Εικαστικής Αγωγής όσο και από αυτήν της ψυχολόγου 

– ψυχοθεραπεύτριας, οι οποίοι συνεργάζονται στον συντονισμό του. Στο τελευταίο 

στάδιο προβλέπεται αναστοχασμός για τα πεπραγμένα στην ομάδα και 

ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα του όλου εργαστηρίου. Όσοι από τους 

συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί αναμένεται, πέραν της εμπειρίας από μια 

συνεδρία Εικαστικής Θεραπείας σε ομάδα, να αποκτήσουν τη διάθεση για 

περαιτέρω μελέτη και έρευνα αυτής της μεθόδου έτσι ώστε, αξιοποιώντας 

υποδείξεις και σχετικό βιβλιογραφικό υλικό, να μπορέσουν στη συνέχεια να 
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συμβάλλουν και με το μέσο των εικαστικών δημιουργιών στην προσωπική ανάπτυξη 

των μαθητών τους.  
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Διαχείριση σχέσεων στη σχολική κοινότητα: Κριτικός Αναστοχασμός 

πάνω σε κινηματογραφικές προσεγγίσεις 

Πουλλά Ελένη, Σχολική Σύμβουλος 

Αδιαμφισβήτητα, όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε καθημερινά προκλήσεις 

στην επίλυση προβλημάτων και κρίσεων μέσα στην σχολική κοινότητα, οι οποίες 

μας βαρύνουν συναισθηματικά και κατά προέκταση ψυχοσωματικά, είτε αυτές 

προκύπτουν μέσα στις τάξεις μας ή στους συλλόγους διδασκόντων ή με τους γονείς 

των μαθητών/τριων μας ακόμη και την ευρύτερη κοινωνία. Ιδιαίτερα μέσα στη 

σύγχρονη κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει κάνει μια ολόκληρη κοινωνία να 

παραληρεί, οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες δύσκολες και να 

υποδυθούμε ρόλους (διαμεσολαβητής, ψυχοθεραπευτής, κ.α) χωρίς γνωστική 

επάρκεια και εμπειρία. Βλέποντας ταινίες που απεικονίζουν καταστάσεις παρόμοιες 

με αυτές που βιώνουμε, μπορούμε να αναστοχαστούμε κριτικά πάνω στα δικά μας 

προβλήματα, να ανοίξουμε το μυαλό μας σε μια άλλη προοπτική διαχείρισης αυτών 

των προβλημάτων και να αναζητήσουμε άλλους πιο αποτελεσματικούς και 

ωφέλιμους για όλους/ες μας τρόπους αντιμετώπισης τους. Μία ταινία μπορεί να 

μας δώσει ένα σημαντικό μάθημα ζωής και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε ή και 

να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε με αποτέλεσμα την βελτίωση των 

σχέσεων μας μέσα στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.   

Το εργαστήριο αυτό έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον Κριτικού 

Αναστοχασμού, με αφόρμηση σκηνές από ταινίες.  Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να 

αναπτύξουν ικανότητες για αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων τόσο μέσα στην 

τάξη τους όσο και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα επανεξετάζοντας 

δυσλειτουργικές ‘λογικές’ και στερεότυπα μέσα από Κριτική Διαλογική συζήτηση 

κατά την οποία  θα αναστοχαστούν κριτικά πάνω σε  δικές τους επιτυχημένες και 

αποτυχημένες  προσεγγίσεις με αναφορά σε μελέτες περίπτωσης – σκηνές από 

ταινίες, όπως ‘The Wall’,  ‘Dead Poets’ Society’,  ‘Freedom Writers’,  ‘Σκασιαρχείο’ ‘ 

Summerhill’,  το ‘Κύμα’   ‘ Ανάμεσα στους Τοίχους’ κ.α.  Το εργαστήριο θα στηρίζεται 

στις θεωρίες της χρήσης της Τέχνης και ιδιαίτερα του κινηματογράφου ως 

πολυαισθητηριακού εργαλείου Κριτικού Αναστοχασμού και Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Perkins, Eisner, Mezirow, Freire κα).  
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«….Εν αρχή ήν ο ρυθμός…. Ο ρυθμός στην παιδαγωγική διαδικασία» 

«…Εν αρχή ην ο ρυθμός…» (Χανς φον Μπυλόφ) 

Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 

Ο ρυθμός αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο στο σύμπαν, καθώς δίνει μορφή στον 

αόριστο χρόνο και με αυτό τον τρόπο καθορίζει την τάξη και τη συμμετρία. Μαζί με 

την μελωδία, την αρμονία και τον ήχο συνθέτουν τα κύρια χαρακτηριστικά της 

μουσικής. 

Η μουσική αποτελεί ένα τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων και επίσης ένα 

σημαντικό παράγοντα στην εκπαίδευση καθώς η ενασχόληση των παιδιών με τη 

μουσική αυξάνει τις ικανότητες τους, ικανοποιεί τις ανάγκες τους και γενικότερα 

ωφελεί το άτομο την προσωπική του ζωή.  

Στις μικρότερες ηλικίες, η μουσική και ο ρυθμός της, καθώς και η κίνηση που τη 

συνοδεύει, διαδραματίζει μία προεξέχουσα θέση, σημαντική για τη μάθηση, την 

ωρίμανση και τη διαμόρφωση μίας ισορροπημένης προσωπικότητας των παιδιών. Η 

μουσική παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά από νωρίς, βοηθάει την σχολική τους 

επίδοση, ενώ ωφελεί ιδιαίτερα τη συνολική ανάπτυξη του λόγου και της κίνησης στη 

γλώσσα και στη μαθηματική αντίληψη. 

Στην εποχή μας αναδύεται η ανάγκη αναζήτησης νέων διδακτικών προσεγγίσεων 

μέσα από την τέχνη της μουσικής, που θα κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο 

ουσιαστική και ελκυστική στο χώρο του σχολείου.  

Για τον λόγο αυτό οργανώνεται το εργαστήριο ώστε να έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε 

επαφή με την μουσική και τον ρυθμό. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα  να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 

πάνω στην ανάλυση και την κατανόηση του ρυθμού με απώτερο σκοπό να 

αξιοποιήσουν την γνώση αυτή μέσα στην τάξη. 
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«Η Γλώσσα της Μη Βίας στη βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου/οικογένειας» 

Σπινθάκη Αγγελική, (εκπαιδευτικός, θεατροπαιδαγωγός, δραματίστρια, 

ψυχοεκπαιδεύτρια) 

Η «Γλώσσα της Μη Βίας» είναι ένα σύστημα επικοινωνίας και επίλυσης 

συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο, που ανέπτυξε ο Αμερικανός ψυχολόγος Marshal 

Rosenberg. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ολοκληρωτικά τη ζωή μας και τις 

σχέσεις μας σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας αξία σε μια γλώσσα που προάγει, εκτός 

των άλλων, την καλή διάθεση και ενισχύει την αυτοεκτίμηση. Η διαδικασία της «Μη 

βίαιης επικοινωνίας» μας βοηθά να αντιληφθούμε, να εντοπίσουμε και να 

διαχειριστούμε ακόμα και τη συγκεκαλυμμένη, υποβόσκουσα δυσλειτουργία, η 

οποία αποτελεί βασικό παράγοντα αποτυχίας στις σχέσεις μας.  

Η «Γλώσσα της Μη Βίας» είναι ένα σύστημα επικοινωνίας και επίλυσης 

συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο, που ανέπτυξε ο Αμερικανός ψυχολόγος Marshal 

Rosenberg. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ολοκληρωτικά τη ζωή μας και τις 

σχέσεις μας σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας αξία σε μια γλώσσα που προάγει, εκτός 

των άλλων, την καλή διάθεση και ενισχύει την αυτοεκτίμηση. Η διαδικασία της «Μη 

βίαιης επικοινωνίας» μας βοηθά να αντιληφθούμε, να εντοπίσουμε και να 

διαχειριστούμε ακόμα και τη συγκεκαλυμμένη, υποβόσκουσα δυσλειτουργία, η 

οποία αποτελεί βασικό παράγοντα αποτυχίας στις σχέσεις μας.  

Η διαδικασία αυτή εστιάζει στις βαθύτερες ανάγκες μας και τα συναισθήματα που 

βιώνουμε ανά πάσα στιγμή κι έτσι μας βοηθά να συνυπάρχουμε με τους άλλους με 

τρόπο που  να κάνουμε τη ζωή μας -και τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας-  πιο 

εύκολη, πιο αρμονική και πιο θετική. 

Η «Μη Βίαιη Επικοινωνία» μας βοηθά να εκφράσουμε πλήρως όσα έχουμε μέσα 

μας, με έναν τρόπο που διευκολύνει τους αποδέκτες να ακούσουν. Ταυτόχρονα, μας 

διδάσκει και τον τρόπο να ακούμε κι εμείς τους άλλους πραγματικά, με την καρδιά 

μας και όχι μόνο με τα αυτιά ή το μυαλό. Μαθαίνουμε να είμαστε εκεί για τους 

άλλους χωρίς να παίρνουμε προσωπικά αυτά που λένε και χωρίς να μπερδεύουμε 

τα δικά μας συναισθήματα με τα δικά τους. 

Η πιο σημαντική όμως υπηρεσία της «Μη βίαιης επικοινωνίας» ίσως είναι στη 

σχέση μας με τον εαυτό μας, αποκαλύπτοντας όλο και περισσότερο την καρδιά μας, 

όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό.  
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Τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας ομιλίας στο σχολείο στα 

πλαίσια του εμπλουτισμού και της αξιοποίησης του Ψηφιακού 

Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας 

Σφακιανάκη Άννα, Δρ Φωνητικής/Γλωσσολογίας, Διδακτικό Προσωπικό, 

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος Φωνής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

Τζακώστα Μαρίνα, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό τόσο στη 

διαφύλαξη της  ιστορίας ενός λαού (Thompson, 1998) όσο και στη διατήρηση των 

διαλέκτων και ιδιωμάτων του. Ενώ η αξιοποίηση των διαλέκτων στη γλωσσική 

διδασκαλία προάγει τη μεταγλωσσική ενημερότητα και τον κριτικό γραμματισμό 

(Wolfram, 2003), το ελληνικό σχολείο δε φαίνεται να εκμεταλλεύεται τον διαλεκτικό 

πλούτο της ελληνικής γλώσσας (Καψάσκη & Τζακώστα, 2016, Μαγαλιά, 2000). Η 

δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας (ΨηΜοΠΙ) 

γεννήθηκε από την ανάγκη ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ελληνικών διαλέκτων 

στη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο (Τζακώστα, Σφακιανάκη, Πατσιάς, Κλειδής & 

Τσιγδινός, 2015). Το παρόν εργαστήριο έχει σκοπό να ενημερώσει και να 

ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με την αξία των νεοελληνικών 

διαλέκτων και της προφορικής ιστορίας, να τους παρέχει πρακτικές οδηγίες και 

γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό ενός project προφορικής ιστορίας στο σχολείο, 

καθώς και βασική κατάρτιση σε δεξιότητες που αφορούν στην καταγραφή, 

επεξεργασία και επισημείωση αρχείων ομιλίας με εξειδικευμένα λογισμικά. 
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“ Διδακτική αξιοποίηση των εικονογραφικών πηγών στο μάθημα της 

Ιστορίας ” - Παράδειγμα εφαρμογής: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

Τουραμπέλης Μιχαήλ 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση για εργαστήριο παρουσιάζονται με βιωματικό 

τρόπο ενδεικτικές δραστηριότητες που αφορούν στη διδακτική αξιοποίηση 

επιλεγμένων έργων ιστορικής ζωγραφικής, τα οποία κατατάσσονται στις 

παραστατικές ιστορικές πηγές. Οι πίνακες, που απεικονίζουν σημαντικά γεγονότα 

και πρόσωπα της Νεώτερης Ιστορίας του τόπου, φιλοτεχνήθηκαν στο δεύτερο μισό 

του 19ου αιώνα από Έλληνες και Ευρωπαίους ζωγράφους, αποτελούν συχνά 

αξιόπιστες πηγές καταγραφής λεπτομερειών που σχετίζονται με την ιστορική γνώση.  

Η συστηματικότερη μελέτη και χρήση κατάλληλα επιλεγμένων έργων ιστορικής 

ζωγραφικής ως οπτικά ερεθίσματα, πηγές πληροφοριών αλλά και ως αφορμή για 

εμβάθυνση στο ιστορικό γεγονός που απεικονίζουν,  προσφέρει στον εκπαιδευτικό 

και στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν  διαφορετικές 

πτυχές του ιστορικού γεγονότος αποκτώντας μια πολύπλευρη και πληρέστερη 

αντίληψη για τα γεγονότα του παρελθόντος. Ο συνδυασμός της ιστορικής γνώσης με 

τη λεπτομέρεια μιας οπτικής απεικόνισης προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν νέα δεδομένα ικανά να τους οδηγήσουν σε μια  κριτική θεώρηση 

προσώπων και γεγονότων, να εμβαθύνουν περισσότερο σε γεγονότα, καταστάσεις 

και συναισθήματα, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες στάσεις και απόψεις. Στους 

στόχους της διδακτικής πρακτικής περιλαμβάνεται η καλλιέργεια και ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης ως αντιστάθμισμα  στην  απλή απομνημόνευση και αναπαραγωγή 

της γνώσης, η εξάσκηση βασικών νοητικών λειτουργιών όπως η επαγωγική και 

παραγωγική σκέψη,  αιτιολόγηση απόψεων, διατύπωση υποθέσεων, και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η χρήση των ιστορικών πηγών στη σχολική τάξη, με την 

αξιοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση 

συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης και οικοδόμησης της 

ιστορικής γνώσης. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί διαφορετικές 

πηγές, να εμπλακεί με την πολυπλοκότητα του ιστορικού παρελθόντος και να 

διαμορφώσει την προσωπική του ιστορική αφήγηση, αξιοποιώντας διαδικασίες 

εμπέδωσης και ανατροφοδότησης, καλλιεργώντας παράλληλα και την αισθητική 

του αντίληψη.  
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Συνομιλώντας μπροστά σε σύνορα και σταυροδρόμια για το 

προσφυγικό 

Δρ Τρούλη Σοφία, διδάσκουσα Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστημίου Κρήτης, Μουσειοπαιδαγωγός Εκπαιδευτικού Τομέα-Εικαστικών 

Εργαστηρίων Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης  

Δρ Χρηστίδης Κωνσταντίνος, ΕΕΠ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τομέα-

Εικαστικών Εργαστηρίων Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης  

Η συνεργασία σχολείου και μουσείου είναι απαραίτητη και μόνο οφέλη μπορεί να 

προσφέρει στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και στην καλλιέργεια 

των δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων, αλλά και εκπαιδευτικών. Πώς, όμως, το μουσείο 

και ιδιαίτερα ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια 

της κριτικής σκέψης και στην ενσυναίσθηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

για κοινωνικά θέματα όπως το προσφυγικό ζήτημα; Κάποιες απαντήσεις σ’ αυτό το 

ερώτημα σκοπεύουμε να βρούμε στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Συνομιλώντας 

μπροστά σε σύνορα και σταυροδρόμια για το προσφυγικό. Σκοπός του εργαστηρίου 

είναι οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με τα οφέλη της ένταξης των τεχνών στη 

διδασκαλία τους. Με αφορμή ένα θέμα που μας αφορά όλους, το προσφυγικό, θα 

έρθουμε σε επαφή με τις τεχνικές του έντεχνου συλλογισμού και του θεατρικού 

παιχνιδιού. Ειδικότερα θα δούμε έργα τέχνης, κυρίως σύγχρονες φωτογραφίες από 

την έκθεση Medphoto Σύνορα και Σταυροδρόμια που πραγματοποιήθηκε το 

καλοκαίρι του 2016, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και θα γευτούμε με 

βιωματικό τρόπο πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στην τάξης μας με στόχο τον 

εμπλουτισμό του διδακτικού ρεπερτορίου μας αλλά και την ενσυναίσθηση μας για 

το προσφυγικό ζήτημα. Απώτερος σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδειχθούν οι 

τα κοινά σημεία αλλά προοπτικές των σχέσεων εκπαίδευσης και πολιτισμού.  
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Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική Κουλτούρα  

στο σύγχρονο σχολείο 

Φιλιππάκη Αμαλία, c. PhD, Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης 

Βασιλάκη Ασπασία, MeD εκπαιδευτικός, απόφοιτος Κοινωνιολογίας 

Τα τελευταία χρόνια οι εκφάνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της 

διοίκησης ποικίλουν σημαντικά. Κατά την ταξινομία των Fishman & Bamderg (1998) 

τα μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας που αναπτύσσουν ιεραρχούν αντίστοιχους 

ρόλους, από εκείνον του «τυπικού γραφειοκράτη» έως αυτόν του «καθοδηγητή». 

Παρομοίως, ο Griffith (1999) αναγνωρίζει ιδιαίτερες ποιότητες στις εσωτερικές 

σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στην εκπαιδευτική ηγεσία μιας σχολικής 

μονάδας και στους συμμετέχοντες αυτής. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης έχουν περιγραφεί αναλυτικά (Hoyle, 1986· Hargeaves et al., 1989) 

δίνοντας στην έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας μια πολυπρισματική όψη. Ωστόσο, 

κοινό σημείο των προσεγγίσεων είναι η παραδοχή ότι τα σχολεία ως οργανισμοί, 

έχουν προκαθορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες οφείλουν να εγγυηθούν για την 

ποιότητα της εκπαίδευσης, απομακρύνοντας συγκρούσεις από το εσωτερικό τους 

περιβάλλον (Vandenberghe, 1995).  

Ως στόχος προκρίνεται ο εκσυγχρονισμός της σχολικής κουλτούρας, ώστε να 

επιτευχθεί η «αποτελεσματικότητα» του σχολείου, τόσο σε επίπεδο μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, όσο και ολοκλήρωσης των μελών που απαρτίζουν τον σχολικό 

μηχανισμό (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς, κ.ά.). Παρόλα αυτά, η έννοια της 

«αποτελεσματικότητας» αμφισβητείται λόγω των διαφορετικών θεωρήσεων 

σχετικά με το τρίπτυχο άτομο- κοινωνία και εκπαίδευση. Παράλληλα, 

διαφοροποιείται από εκείνη της αποδοτικότητας, η οποία αφορά κυρίως τις 

εισροές- εκροές (Ostroff & Schmitt, 1993).  

Στο πλαίσιο όλων αυτών των μοντέλων και θεωρήσεων γίνεται φανερό ότι ο ρόλος 

που καλείται να διαδραματίσει κάθε διευθυντής/ ρια σχολείου ποικίλει. Παρομοίως, 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται σχετικά με προτεραιότητες άσκησης της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, τι λόγο θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι στη διαμόρφωση μιας 

αποτελεσματικής πολιτικής στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, τι θεωρείται 

«αποτελεσματική πολιτική»; κ.α.. 
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Στο παρόν εργαστήριο θα προσεγγίσουμε αρχικά θεωρίες σχετικά με την 

εκπαιδευτική ηγεσία. Στη συνέχεια έπειτα από βιωματικές δράσεις (παιχνίδια 

ρόλων, παιχνίδια εμπιστοσύνης, δημιουργική γραφή, κ.ά) θα επιχειρήσουμε να 

αναστοχαστούμε πάνω σε βιωμένες εμπειρίες, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε 

ατομικά ή/και συλλογικά τον ιδεατό τύπο της σχολικής ηγεσίας για την καλλιέργεια 

μιας δημοκρατικής κουλτούρας στο σύγχρονο σχολείο 

.  
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Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της κρητικής  

παραδοσιακής μουσικής 

Χναράκη Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Drexel - Εντεταλμένη Αντιπρόσωπος 

του Συμβουλίου Κρητών στην Περιφέρεια Κρήτης 

Ιωάννης Σωμαράς, Δάσκαλος - Μουσικός κρητικής παραδοσιακής μουσικής 

Η διδακτική αυτή πρόταση επιχειρεί να αξιοποιήσει με δημιουργικό τρόπο στοιχεία 

της κρητικής μουσικής παράδοσης (τραγούδια, μαντινάδες, σκοπούς, χορούς κ.ά.) 

με σεβασμό στην ιστορία και στον πολιτισμό. Επιδιώκει να συμβάλλει με θετικό 

τρόπο στο κενό που παρατηρείται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το εργαστήριο 

υλοποιείται ως εξής: Αρχικά οι συμμετέχοντες συζητούν σύντομα τις εμπειρίες και 

τα ενδιαφέροντά τους στη διδασκαλία της κρητικής παραδοσιακής μουσικής 

(καταιγισμός ιδεών). Στη συνέχεια ορίζεται σύντομα το πλαίσιο μάθησης και 

διδασκαλίας, το οποίο βασίζεται στους τρεις άξονες, μουσική-κίνηση-λόγος, του 

παραδοσιακού μουσικού πολιτισμού και υλοποιείται με ανοικτό και ευέλικτο τρόπο. 

Λαμβάνει υπόψη τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς δίνεται και σχετική βιβλιογραφία 

για το σχεδιασμό διδακτικού υλικού. Προτείνεται ακόμα η συνεργασία των 

διδασκόντων Μουσικής, Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής στις ενότητες που 

εξυπηρετούνται κοινοί σκοποί. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση ενδεικτικών 

διδακτικών προτάσεων. Από την πρώτη εισηγήτρια δίνονται τρία διδακτικά 

παραδείγματα: α) «Πράσινες Ρίμες: Ξετυλίγοντας το μίτο του περιβάλλοντος στην 

κρητική μουσικοχορευτική παράδοση», β) «Ζυγιές και Κομπανίες: Κρητική 

παραδοσιακή μουσική» (το οποίο αποτελεί ενότητα σε σχολικό εγχειρίδιο μουσικής 

της Κύπρου) και γ) «Προτάσεις για εκπαιδευτικούς για το ντοκιμαντέρ «Μία 

οικογενειακή υπόθεση». Από το δεύτερο εισηγητή δίνονται δύο διδακτικές 

προτάσεις: α) «Σενάριο: Κρητικά παραδοσιακά τραγούδια και μαντινάδες» και β) 

«Σχέδιο μαθήματος: Ζερβόδεξος-Χορός της Κρήτης». Τα ενδεικτικά αυτά 

παραδείγματα θα λειτουργήσουν ως αφόρμηση για τους συμμετέχοντες 

προκειμένου στη συνέχεια να εργαστούν σε ομάδες και να σχεδιάσουν δικές τους 

προτάσεις σχετικές με την «Κρητική παραδοσιακή μουσική» σε πτυχές του θέματος 

που θα επιλέξουν, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους, όπως π.χ. τα κρητικά 

τραγούδια, τα μουσικά όργανα, τα ήθη & έθιμα, κ.ά. Μετά γίνεται παρουσίαση των 
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εργασιών των ομάδων τους. Διατυπώνονται προτάσεις και συμπεράσματα και 

ολοκληρώνεται το εργαστήριο με την αξιολόγησή του από τους συμμετέχοντες.  
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Αναπηρία και ειδικές ανάγκες: 

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας ως σημείο αναφοράς σχέσεων 

πολιτισμού 

Ιωαννίδη Βασιλική, PhD, Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής  

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ ΕΑΠ) 

Καρβέλας Μάρκος, Dr. med., Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης/ 

Εκπαιδευτής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η αγαστή συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην 

ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, καθώς και στην υλοποίηση ειδικών στρατηγικών παρέμβασης 

διεπιστημονικά.  

Η παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση επικεντρώνεται, μέσω μιας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, καθώς και στη σημασία 

μιας συμβουλευτικής υποστήριξης απέναντι σε θέματα αναπηρίας. Έμφαση θα 

δοθεί σε τρόπους επικοινωνίας, συνεργασίας και παρέμβασης που θα πρέπει να 

βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

γονείς σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και την 

αναγκαιότητα εκπαίδευσης των επαγγελματιών σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων 

και διαχείρισης της διαφορετικότητας. 

Τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα για τη δόμηση προγραμμάτων που θα 

περιλαμβάνουν δεξιότητες σκέψης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής παρέμβασης, 

με στόχο την αντιμετώπιση αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών υπό ένα 

διεπιστημονικό πρίσμα.  

Ένα τέτοιο ιατροπαιδαγωγικό αίτημα αποτελεί διακύβευμα πολιτισμού για τη 

σύγχρονη πολύμορφη πολιτισμικά και κοινωνικά ποικιλόμορφη πραγματικότητα του 

21
ου

 αιώνα. 
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Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στη μουσειακή εμπειρία 

Καλούδη Ελευθερία, ΠΕ70 

Αναστασία Κουρτικάκη, ΠΕ70 

Το μουσείο, ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης, είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές 

συναντιούνται με τους άλλους και τον εαυτό τους, με το παρελθόν και το παρόν 

τους. Το διαδραστικό μοντέλο της μουσειακής εμπειρίας συμπεριλαμβάνει όλα τα 

βήματα: από την απόφαση κάποιου να επισκεφθεί ένα μουσείο, μέχρι την επίσκεψη 

και την ανάμνησή της. Στην εργασία μας θα παρουσιάσουμε ακριβώς τα βήματα 

αυτά που μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός ώστε να αξιοποιηθεί με τον 

πιο ενδιαφέροντα και παραγωγικό τρόπο η επίσκεψη των μαθητών σε ένα μουσείο.  

Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί μία εκπαιδευτική επίσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από τα παιδιά της Γ’ 

Δημοτικού του 43
ου

 Δημοτικού Σχολείου. Ωστόσο το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε διαφορετικά είδη μουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων ή -σύμφωνα με τον ορισμό της ICOM για το μουσείο- 

πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών φορέων, πάντα βέβαια με τις 

ανάλογες προσαρμογές και τροποποιήσεις. 
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Νευρο-Εκπαίδευση και ατομικές διαφορές.  

Προσαρμογές διδασκαλίας σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης 

Καρβέλας Μάρκος, Dr. med., Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης/ 

Εκπαιδευτής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιωαννίδη Βασιλική, PhD, Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ ΕΑΠ) 

Η έρευνα του εγκεφάλου υποδεικνύει πως η εκπαίδευση και δη κατά την παιδική 

ηλικία είναι σημαντική και οι ατομικές διαφορές είναι κομβικό σημείο αξιολόγησης 

για το εκπαιδευτικό σχέδιο που θα αναπτύξει ο λειτουργός εκπαίδευσης σε ένα 

πλαίσιο συνεκπαίδευσης και συμς.  

Σκοπός της παρούσας αναρτημένης ανακοίνωσης είναι να καταδείξει ότι η 

διδασκαλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνωστική πολυπλοκότητα των 

παιδιών. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι η ενοποίηση 

των διεργασιών της γνώσης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, κάτι που 

προτείνεται από τη νευροεπιστήμη, είναι καταλυτικός παράγοντας γνωστικής, 

συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Οι 

προσαρμογές στη διδασκαλία θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κίνητρα και τα 

συναισθήματα, τα οποία συνδέονται αναπόσπαστα με τη γνωστική επεξεργασία και 

τη συναφή δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα από το νευρικό σύστημα και 

δύνανται να ασκήσουν θετική επίδραση στην προσοχή, τη μάθηση και τη μνήμη 

(Schunk, 2009). Τα πορίσματα χρησιμεύουν στη συνειδητοποίηση ότι η 

συμπερίληψη είναι αφενός ζήτημα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού αφετέρου η σχέση 

πρακτικών συμς με τα πορίσματα των Νευροεπιστημών τεκμηριώνεται  ερευνητικά 

ως παιδαγωγική και κοινωνική επιλογή. 
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Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας Πειραματικού Λυκείου 

Π.Κ. Ρεθύμνου - Μια περίπτωση σύνδεσης της Παιδείας με τον 

Πολιτισμό σε περιβάλλον ημιτυπικής μάθησης  

Μανιουδάκη Μαρία, Μπεϊκάκη Κασσάνδρα 

Ο Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας Πειραματικού Λυκείου Π.Κ. Ρέθυμνου 

(http://dramamusiclub.blogspot.gr/) λειτουργεί εδώ και πέντε έτη και παρουσιάζει 

ποικίλες δραστηριότητες, που εμπλέκουν τους μαθητές σε διαδικασίες βιωματικές, 

δημιουργικές, κοινωνικοποιητικές. Με στόχους την ενίσχυση της βιωματικής 

επαφής των μαθητών με τη μουσική και το θέατρο και την ενεργητική ενασχόλησή 

τους με αυτό, την ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων και κλίσεων 

(τραγούδι, σύνθεση, υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογραφία κ.ά.), την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας τους, την καλλιέργεια του αισθητικού 

κριτηρίου τους κ.ά., τους δίνει τη δυνατότητα να χαρούν τη συνεργασία με τους 

συμμαθητές τους και να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Αποτελώντας ένα 

ημιτυπικό περιβάλλον μάθησης, συνδέει έμπρακτα την εκπαίδευση με τον 

πολιτισμό και τους μαθητές με ποίκιλλες μορφές τέχνης. 
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Αναζητώντας τις δημοκρατικές σχέσεις στο διαδίκτυο 

Σιπητάνος Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Γυμνασίου Περάματος, MΔΕ στη 

Γλωσσολογία, Υπ.Δ στο ΦΚΣ  

Καλλιόπη Κωσταριδάκη ΠΕ02 Εκπαιδευτικός  Γυμνασίου Περάματος,   

Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19 Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Περάματος, 

Μαθητές του τμήματος Β2 του σχ. Έτους 2017-2018 του Γυμνασίου Περάματος 

Το Poster αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή ενός προγράμματος κριτικής γλωσσικής 

εκπαίδευσης, στο οποίο οι μαθητές ως συν-ερευνητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο 

(Katsarou, 2014) και αναδιαμόρφωσαν το Αναλυτικό Πρόγραμμα, συνδυάζοντας την 

Κριτική Ανάλυση Λόγου με τη συμμετοχική έρευνα δράσης (Κατσαρού, 2016). 

Ακολουθώντας τις πρακτικές κριτικού γραμματισμού που στηρίζονται κυρίως στην 

πολυφωνία του Bakhtin, τη διακειμενική ανάγνωση και τις ροές νοημάτων που 

διαμορφώνουν τα νοήματα και τις ταυτότητες (Kostouli & Stylianou, 2012), οι 

μαθητές επέλεξαν τα κείμενα που έφεραν στην τάξη, συνέδεσαν τα κείμενα με 

συγκεκριμένες ταυτότητες και διαπίστωσαν πως αναπαράγονται κυρίαρχες φωνές 

και αποσιωπώνται άλλες. Κατά το στάδιο παραγωγής οι μαθητές κλήθηκαν να 

τοποθετηθούν εκ νέου (positioning), αναζητώντας έναν δημοκρατικότερο τρόπο 

συγγραφής των κειμένων. 

Παράλληλα, ως συνερευνητές συνέλεγαν δεδομένα μέσω ημερολογίων, ζωγραφιών 

και ερωτηματολογίων . Μέσα από αναστοχαστικές συνεδρίες, όπου αναλύονταν τα 

δεδομένα, οι μαθητές συν-διαμόρφωναν την εκπαιδευτική διαδικασία και 

προχωρούσαν σε προτάσεις και αλλαγές, καθιστώντας την τάξη έναν χώρο 

καθημερινής δημοκρατίας (Fielding, 2007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Α- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" 
 

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 

20ο & 56ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

18.00 - 21.00 

Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία: Αξιοποίηση 

πεποιημένου πλατωνικού διαλόγου ως γέφυρας για συνάντηση Φιλολόγων 

και Μαθηματικών 

Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα), Δρ. Κανέλλος Ιωάννης 

(17.30 - Εγγραφές) 

 

Σημ. Το ανωτέρω εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κατ' εξαίρεση την Πέμπτη 19 Απριλίου 

2018 και ώρα 18.00-21.00 και μαζί με την θεατρική παράσταση του Καλλιτεχνικού Σχολείου 

Ηρακλείου, γίνεται για να τιμηθεί το 2018 ως Έτος των Μαθηματικών. 
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Πρώτη Ημέρα 

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 

20ο & 56ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου 

 

15.00 - 16.00: Εγγραφές Συνέδρων 

 Έναρξη Συνεδρίου 
 

1η Συνεδρία: Παράλληλα Εργαστήρια (16.00 - 17.30) 

 

Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.00 

"Διδακτική αξιοποίηση των  εικονογραφικών πηγών στο μάθημα της 

Ιστορίας" - Παράδειγμα εφαρμογής: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

Τουραμπέλης Μιχαήλ 

 

Αίθουσα: Δ2 - "ΠΑΣΙΦΑΗ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.00 
«Σχεδιάζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη» 

Αντωνίου Θεόδωρος, Αλιακίζογλου Αικατερίνη 

 

Αίθουσα: Γ4 - "ΖΑΤΡΙΚΙΟ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.15 

Καλλιτεχνική, εργαστηριακή, διαθεματική προσέγγιση στα Φυσικά της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ματαλλιωτάκη Ειρήνη 
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Αίθουσα: Γ2 - "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.30 
«Τα Παραμύθια του Σαββάτου» ….ζωντανεύουν! 

Μπετεινάκη Ελένη 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - "ΜΟΥΣΕΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.30 

«...Εν αρχή ην ο ρυθμός... Ο ρυθμός στην παιδαγωγική διαδικασία» 

«…Εν αρχή ην ο ρυθμός…» 

Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, Παπατζανής Γιάννης 

 

Αίθουσα: Ε1 - "ΘΗΣΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 09. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.30 
«Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική Κουλτούρα στο σύγχρονο σχολείο» 

Φιλιππάκη Αμαλία, Βασιλάκη Ασπασία 

 

Αίθουσα: Δ4 - "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.30 

Γνωριμία με το "Δίκτυο Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών για τη Διακατανόηση 

στα δικαιώματα του ανθρώπου" 

Μαρούδα Μαρία - Ντανιέλλα, Βουράκη Αρετή 

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

189 

 

Αίθουσα: Ε4 - "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

Θεματικός Άξονας: 10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.00 - 17.30 

Καινοτομία στην εκπαίδευση - Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα 

"The man with the Green Suitcase" - Μια διδακτική πρόταση στα πλαίσια του 

e- Twinning 

Αρβανιτίδου Μαριάνθη 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Είδος: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

17.00 - 18.15 

«Unesco και Εκπαίδευση - Υπηρετώντας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 

2030 

Συμμετέχουν:  

(Εισηγήτρια) Αναστασιάδου Μαριάνθη - Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών 

Σχέσεων Υπουργείου Πολιτισμού 

Βλαχάκης Γιώργος - Αντιδήμαρχος Παιδείας, δια βίου μάθησης και καινοτομίας 

Δ. Ηρακλείου – Υπεύθυνος Δικτύου Ουνέσκο Δ. Ηρακλείου 

Εμμανουλούδης Δημήτριος - Αντιπρύτανης ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας - Θράκης -  

Έδρα Ουνέσκο "Διατήρηση και οικοτουρισμός στα παρόχθια και δελταϊκά 

οικοσυστήματα» 

Φασουλάς Χαράλαμπος -  Ερευνητής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης - Αναπληρωτής Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO 

Μαρούδα Μαρία Ντανιέλα -  Επίκ. Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου – 

Έδρα Unesco "Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη" 

Συντονισμός: 

Βουράκη Αρετή -   «Δίκτυο Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών για τη 

Διακατανόηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» - Αναπληρώτρια Προωθήτρια 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης 

 

17.30 - 18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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2η Συνεδρία: Αναρτημένες Ανακοινώσεις (18.00 - 18.30) 
 

Αίθουσα: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Θεματικός Άξονας: 01. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα 

Είδος: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

18.00 - 18.30 

Αναπηρία και ειδικές ανάγκες: Συνεργασία σχολείου και οικογένειας ως 

σημείο αναφοράς σχέσεων πολιτισμού 

Ιωαννίδη Βασιλική, Καρβέλας Μάρκος 
 

Αίθουσα: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Θεματικός Άξονας: 01. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα 

Είδος: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

18.00 - 18.30 

Νευρο-Εκπαίδευση και ατομικές διαφορές. Προσαρμογές διδασκαλίας σε ένα 

πλαίσιο συμπερίληψης. 

Καρβέλας Μάρκος, Ιωαννίδη Βασιλική 
 

Αίθουσα: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Θεματικός Άξονας: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

Είδος: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

18.00 - 18.30 

Αναζητώντας τις δημοκρατικές σχέσεις στο διαδίκτυο 

Σιπητάνος Κωνσταντίνος, Κωσταριδάκη Καλλιόπη, Λαγουδάκη Μαρία 

Μαθητές του τμήματος Β2 του σχ. έτ. 2017-2018 του Γυμνασίου Περάματος 

 

Αίθουσα: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού 

Είδος: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

18.00 - 18.30 

Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου 

Παν/μίου Κρήτης - Μια περίπτωση σύνδεσης της Παιδείας με τον Πολιτισμό 

σε περιβάλλον ημιτυπικής μάθησης 

Μανιουδάκη Μαρία, Μπεϊκάκη Κασσάνδρα 

 

Αίθουσα: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

18.00 - 18.30 
Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στη μουσειακή εμπειρία 

Καλούδη Ελευθερία, Κουρτικάκη Αναστασία 
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3η Συνεδρία: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (18.30 - 21.00) 
 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Προεδρείο: Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Μιχαηλίδης Μύρων, Αρχιμουσικός - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Όπερας 

της Ερφούρτης και Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ερφούρτης 

Τερζάκης Γεώργιος,  Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κρήτης 

Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης 

Λαμπρινός Βασίλης, Δήμαρχος Ηρακλείου 

18.30 - 21.00 

Χαιρετισμοί   

Υποδοχή από τη χορωδία του σχολείου με τίτλο "Μούσες"  

υπό την καθοδήγηση: Ρεϊζόγλου Κυριακή 

Κεντρική Ομιλία, 

«Εκπαίδευση-Πολιτισμός και Κοινωνική Ισότητα» 

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

Κεντρική Ομιλία 

"Μουσική και παιδί" - Η σχέση της μουσικής με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις 

και τη συμπεριφορά του παιδιού και η επίδρασή της στις βαθμίδες της 

παιδικής ανάπτυξης 

Μιχαηλίδης Μύρων, Αρχιμουσικός - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Όπερας της 

Ερφούρτης και Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ερφούρτης 

Εκδήλωση λήξης 1ης ημέρας 

Θεατρικό δρώμενο: "Διάφανες Αυλαίες" 

Από τη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α'θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου "Δ. Θεοτοκόπουλος" 

 

21.15 Αναχώρηση για Αρχάνες 

22.00 Δείπνο 
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Δεύτερη Ημέρα 

Σάββατο 21 Απριλίου 2018 

20ο & 56ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου 
 

4η Συνεδρία: Παράλληλα Εργαστήρια (09.00 - 11.00) 
 

Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 01. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Μια βόλτα στα τείχη μας! 

Αλατζόγλου Μαρία, Αρμενάκη Αθηνά, Γυπαράκη Δήμητρα, Χρυσουλάκη Άννα 

 

Αίθουσα: Δ2 - "ΠΑΣΙΦΑΗ" 

Θεματικός Άξονας: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Χαρτογράφοι εν δράσει: γνωρίζω και δημιουργώ  

Δεληκανάκη Νίκη, Κωνιού Αντωνία 

 

Αίθουσα: Δ1 - "ΦΑΙΔΡΑ" 

Θεματικός Άξονας: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της κρητικής παραδοσιακής μουσικής 

Χναράκη Μαρία, Σωμαράς Ιωάννης 

 

Αίθουσα: Δ4 - "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

«Θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση της γιορτής της 25ης Μαρτίου στο 

Δημοτικό σχολείο» 

Ανδρέου Αφροδίτη, Παπαστεφανάκη Λυδία 
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Αίθουσα: Γ1 - "ΖΑΚΡΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

Κινησιολογικό εργαστήρι - Δημιουργία παράστασης 

«Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ 

Παπαδάκη - Πλουμίδου Ρενή 

 

Αίθουσα: Γ2 - "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

Το Θεατρικό Παιχνίδι - Κρίκος του κοινωνικού μοντέλου κατανόησης της 

αναπηρίας  

Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης , Μακρυκώστα Κατερίνα , Γιούπης Νικόλαος 

 

Αίθουσα: Ε3 - "ΚΝΩΣΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Συν + ομιλώντας με τους έρωτες  της εφηβείας  

Αλατζόγλου Μαρία, Στρατάκη Ειρήνη 

 

Αίθουσα: Ε4 - "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

Η συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη στοχαστικών ικανοτήτων στην 

εκπαίδευση 

Καλογρίδη Σοφία 

 

Αίθουσα: Ε1 - "ΘΗΣΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

Κρουσταλλάκη Άννα 
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5η Συνεδρία: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (11.30 - 13.00) 
 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Προεδρείο: Αθανασιάδης Χάρης,  Iστορικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων• διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δημόσια 

Ιστορία" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Νικολάου Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών 

Καμπουράκης Λάμπρος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 

Κρήτης στον τομέα Παιδείας Π.Ε. Ηρακλείου  

Πλεύρη Αριστέα, Αναπληρώτρια Δημάρχου και Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού - Εθελοντισμού και Μνημείων 

Κανέλλος Ιωάννης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Β'θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

11.30 - 13.00 

Κεντρική Ομιλία 

"Εκπαίδευση και ιστορική κουλτούρα"  

Αθανασιάδης Χάρης,  Iστορικός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δημόσια Ιστορία" του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κεντρική Ομιλία 

"Ένταξη και εκπαίδευση των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο" 

Νικολάου Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών 
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6η Συνεδρία: Παράλληλες Ανακοινώσεις και Εργαστήρια (13.00 - 14.30) 
 

Αίθουσα: ΣΤ4 - "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ" 

Θεματικός Άξονας: 01. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Στριλιγκάς Γεώργιος 

Γερούκη Μαργαρίτα, Δρακάκη Μαρία, Μορφουλάκη Μαρία, 

Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος 

13.00 - 14.30 

Η Αστρολογία και η Αστρονομία στη ζωή μας - Η εκπαίδευση όπλο για την 

καταπολέμηση των αντιεπιστημονικών αντιλήψεων 

Νίκα Κατερίνα 

Εκδημοκρατισμός της Τέχνης και έργο Τέχνης στην Εκπαίδευση: φίλοι ή 

εχθροί στην εποχή του ανερχόμενου ρόλου του παραγωγού-καταναλωτή; 

Ζερβάκης Στυλιανός, Τιμπλαλέξη Ελένη, Ξανθουδάκης Νεκτάριος, Ραχιώτης 

Χρήστος 

Σχολικός εκφοβισμός: Κοινωνική πραγματικότητα ή σημείο καιρού; Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών 

Βογιατζάκη Ειρήνη, Ανταλουδάκη Μαρία 

Κίνδυνοι διαδικτυακού εθισμού στην εφηβεία: Ενέργειες εκπαιδευτικών για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 

 Ανταλουδάκη Μαρία, Βογιατζάκη Ειρήνη 

 
 

Αίθουσα: ΣΤ3 - "ΧΑΝΔΑΚΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Αποστολάκης Δημήτρης 

Δροσουλάκης Κωνσταντίνος, Επιτροπάκης Γρηγόριος, Μπαδιεριτάκη 

Μαρία, Χαλεπάκη Μαρία 

13.00 - 14.30 

Οι Εικόνες Τέχνης και Πολιτισμού στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας Β’ Γενικού 

Λυκείου: Η διδακτική, αισθητική και ιδεολογική λειτουργία τους  

Γιακουμάκης Αντώνιος , Σακελλάρης Κωνσταντίνος 

Αξιοποιώντας Αρχαία Ελληνικά κείμενα στη σχολική τάξη: Έρευνα-δράση με 

προοπτική την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών 

Κακαβελάκης Aθανάσιος, Κατσαρού Ελένη 
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13.00 - 14.30 

Η αφήγηση ιστοριών ως διδακτική και παιδαγωγική μέθοδος 

Μακρυμανωλάκης Παντελεήμων Ανδρέας 

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Η πραγμάτωση μιας άρρηκτης και 

αλληλοδιαδραστικής σχέσης στο πλαίσιο του σχολείου 

Ντούλια Αθηνά 

Τι σημαίνει ανθρωπιστική ερμηνεία αρχαίου δράματος; Προσπάθεια να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με τα πανανθρώπινα ερωτήματα που εμπερικλείει 

κάθε αρχαία τραγωδία και κωμωδία 

Νεραντζής Ιωάννης 

 

Αίθουσα: Ε2 - "Ι. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ" 

Θεματικοί Άξονες: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

06. Σπουδές και πολιτισμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Γιγουρτάκης Νικόλαος 

Αγγελιδάκη Δέσποινα , Καδιανάκη Μαρία, Σιμιτζή - Δέλλα Ελευθερία, 

Χατζηδάκης Γεώργιος 

13.00 - 14.30 

Ο κλασικός πολιτισμός μέσα από τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και 

των Λατινικών στο Λύκειο 

Παπαδογιαννάκη Ελένη, Τσιρικούδης Αντώνιος 

Πρόταση χρήσης διανομής Ubuntu Mate για το Γυμνάσιο 

Κοτσιμπός Γεώργιος, Λαγός Σταύρος 

Η διδασκαλία του πολιτισμού ως στόχος και μέθοδος στη εκπαίδευση μέσα 

από τις λέξεις: ένα παράδειγμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο 

σχολείο  

Ιωαννίδου Ελένη 

Διδάσκοντας αρχαίο ελληνικό δράμα στο ελληνικό πανεπιστήμιο με βάση τις 

αρχές της βιωματικότητας 

Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος 
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Αίθουσα: Γ3 - "ΑΡΙΑΔΝΗ" 

Θεματικός Άξονας: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Μαράκη Ελένη 

Ζαμπετάκη Λήδα, Καμαριτάκη Μαρία, Κατσαγκόλης Αθανάσιος, 

Μπαγιάτη Ειρήνη 

13.00 - 14.30 

Ταινία του Γυμνασίου Μοχού: "Του κύκλου τα γυρίσματα και τα έθιμα" 

Ζαχαριουδάκη Ελένη 

Η πολιτιστική διάσταση στα νέα Προγράμματα Σπουδών των  Θρησκευτικών 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

Η Μουσική και το ΥΠΠΕΘ - Η Πυθία είπε: «Η μουσική αποτελεί ότι καλύτερο 

και ομορφότερο μπορούμε να βάλουμε στο αυτί του παιδιού. Εμείς τι 

βάζουμε;  

Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 

Διδακτικό Σενάριο με τίτλο: «Διατρέχοντας την Ελλάδα » 

Σκουλουδάκη Μαρία- Κουσκουρίδα Φραγκούλα 

Πώς το Διάστημα μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές από το Δημοτικό 

Σχολείο έως το Λύκειο; 

Ελευθερίου Νόνη, Ελευθερίου Μαρία  

 

Αίθουσα: ΣΤ2 - "ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ" 

Θεματικοί Άξονες: 02. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,  

διδασκαλία και πολιτισμός 

03. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων  

από το χθες ως το σήμερα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Κοντογιάννης Ευστάθιος  

Δελλατόλας Στυλιανός, Λέριος Νικόλαος, Κορναράκης Γεώργιος, 

Στειακάκης Κωνσταντίνος 

13.00 - 14.30 

Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου: Η φύση και η μέτρηση της δημιουργικής 

σκέψης από βιολογική και ψυχομετρική σκοπιά. Η συνειδητοποίηση της 

χρησιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κορναράκης Γεώργιος 
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13.00 - 14.30 

Γρηγόριος Ξενόπουλος∙ ένας κλασικός στο σύγχρονο σχολείο ή αλλιώς: 

Διδάσκοντας λογοτεχνικά κείμενα του χθες στα παιδιά του σήμερα 

Γεωργούση Άννα-Μαρία 

Έρευνα δράσης για την ανάπτυξη του ημερησίου προγράμματος του 

νηπιαγωγείου 

Μπαδιεριτάκη Μαρία, Τσατσαράκη Στυλιανή 

Η ενσυναίσθηση ως μέθοδος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εξέλιξης 

του πολιτισμού 

Κορναράκης Γεώργιος  

Οι οικιακές εργασίες μιας άλλης εποχής - Πολιτιστική δράση  στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων από το χθες ως το σήμερα  

Καπετανάκη Σοφία 

 

Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 03. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων  

από το χθες ως το σήμερα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Ραμουτσάκη Ιωάννα 

Κριτσωτάκη Αθηνά, Κολιοραδάκης Μιχαήλ, Μυλωνάκης Αντώνιος, 

Παρασκευάς Παναγιώτης 

13.00 - 14.30 

Ο πολιτισμός αναγκαίος πυλώνας στο αειφόρο σχολείο - Η εξέλιξη του 

θεσμού των σχολικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την 

αειφορία  

Βασιλειάδου Ξανθίππη  

«Ο ρόλος του αποσπασμένου εκπαιδευτικού - Άγκυρα»  

Βέργη Μελίνα 

Συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο γενικό σχολείο: 

ένα πρόγραμμα Erasmous + που υλοποιήθηκε από το ΚΕΔΔΥ Ν. Ηρακλείου 

Σπανάκη Ειρήνη, Καλογεροπούλου Π., Τοκαμάνης Σ., Μιχαλάκης Μ., Πιτσικάκη 

Σ., Σταυρουλάκη Γ., Ασπραδάκη Μελίνα 

"Πολυαισθητηριακό περιβάλλον (Snoezelen) και Εκπαίδευση μαθητών με 

Αυτισμό και Down Syndrome" 

Μαυροειδής Γεώργιος 
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Αίθουσα: Β3 - "ΜΙΚΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 03. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων  

από το χθες ως το σήμερα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Ανδρεαδάκη Βασιλεία 

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Καλαθάκη Μαρία, Ανδρεάδου Χαρίκλεια, 

Πλάτσκου Στέλλα 

13.00 - 14.30 

Πολιτισμική επίγνωση και πολυτροπική δημιουργική έκφραση 

Βογιατζή Ειρήνη, Κατσαρού Βασιλική  

Η θεώρηση της αντιπερίστασης από την Αρχαιότητα έως τον Όψιμο 

Μεσαίωνα 

Καρτσωνάκης Μανόλης 

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αποτελέσματα από την μελέτη και επεξεργασία των 

βαθμολογικών στοιχείων γραπτά και προφορικά εξεταζομένων μαθητών, των 

ετών 2015 και 2016. 

Χατζηδάκης Γεώργιος, Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 

Αίθουσα: Β1 - "ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ" 

Θεματικοί Άξονες: 03. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων  

από το χθες ως το σήμερα 

10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

01. Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Καψάσκη Αγγελική 

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη, Δασκαλάκης Στυλιανός, Μαράκη Αγγελική, 

Σιφακάκης Πολυχρόνης 

13.00 - 14.30 

Το φεστιβάλ ως φορέας αισθητικού πολιτισμού: Η περίπτωση των 

Μαθητικών Φεστιβάλ ΔΔΕ Ηρακλείου 

Ζαχαράτου Αγγελική 

Ενίσχυση του πολιτισμικού συγκειμένου σχολικής μονάδας μέσω της 

συμμετοχικότητας 

Κωστάκη Νεκταρία 
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13.00 - 14.30 

Απόπειρα εισαγωγής σε μια διερεύνηση της«εξίσωσης» με τρεις αγνώστους: 

Εκπαίδευση+Πολιτισμός=Παιδεία 

Κανέλλος Ιωάννης  

Πολιτισμός και εκπαίδευση ως συνιστώσες του τουρισμού: Οι ποικίλες 

διαστάσεις της “σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής” 

Κατσαρού Ελένη, Πολυζώης Γιώργος  

Σχολείο Οικουμενικών Αξιών 

Γεωργουδής Παναγιώτης 

 

Αίθουσα: Α1 - "ΑΚΑΛΛΗ" 

Θεματικός Άξονας: 10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Γρηγοράκης Ιωάννης 

Γώγουλος Γεώργιος, Μαρτίνου Σωτηρία, Νηστικάκης Ιωάννης, 

Στογιαννόπουλος Διονύσιος 

13.00 - 14.30 

Εικόνες Πολιτισμού της Κισάμου - Μια εκπαιδευτική δράση στα πλαίσια 

ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού 

Γερούκη Μαργαρίτα, Κουμής Λευτέρης 

Ένα πρόγραμμα Urban Environmental Education στο Σχολείο Ευρωπαϊκής 

Παιδείας Ηρακλείου: “Ηράκλειο-Η πόλη μου: Μια γειτονιά της Ευρώπης” - 

Μία Έρευνα -  Δράση 

Φιλιππάκη Αμαλία, Τσιανίκα Βασιλική, Χρονιάρη Χαρίκλεια, Καραογλανίδης 

Δημήτριος 

Λειτουργία των Στερεοτύπων στην Εκπαίδευση Μαθητών Διαφορετικής 

Εθνοπολιτισμικής Προέλευσης και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο 

Πολυπολιτισμικό Σχολείο και στην Αποδόμηση των Στερεοτύπων 

Βόκα Ελένη 

Σύντομες παρεμβάσεις για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας σε μαθητές 

Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα 

Ηρακλείου 

Παπαδακάκη Μαρία, Παχιαδάκη Μαρία, Σταυροπούλου Σταυρούλα, Βασιλάκης 

Εμμανουήλ, Χλιαουτάκης Ιωάννης 
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Αίθουσα: Β2 - "ΔΙΚΤΥΝΝΑ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

13.00 - 14.30 
Αξιοποίηση της κούκλας κουκλοθέατρου 

Παπαδοπούλου Μαρία, Ιωαννίδου Μαρία  

 

Αίθουσα: Α2 - "ΚΑΤΡΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

13.00 - 14.30 

«Η τέχνη του γράφειν»: Παράδειγμα Εργαστηρίου Δημιουργικής γραφής με 

αφετηρία το εφηβικό μυθιστόρημα «Όταν το καλοκαίρι συναντά τον 

χειμώνα»  

Κανάκη Μαίρη 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

14:00 - 16:00 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

15.00-17.00 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Μ.Φ.Ι.Κ.) - «Ανακαλύψτε τη φύση της Κρήτης και της 

Μεσογείου» 

 

7η Συνεδρία: Παράλληλα Εργαστήρια (16.30 - 18.30) 

 

Αίθουσα: Γ2 - "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

Κι όμως κινείται..: Εντάσσοντας στην Τάξη τον Χορό και την Εκφραστική 

Κίνηση. Βιωματικό Εργαστήριο 

Μπατάκη Ειρήνη   
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Αίθουσα: Ε3 - "ΚΝΩΣΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 
Βιωματικό Εργαστήριο Εικαστικής Θεραπείας: ζωγραφίζοντας με την καρδιά  

Πλάτσκου Στέλλα, Πασχαλίδου Αικατερίνη, Αμπατζόγλου Αλέξανδρος 

 

Αίθουσα: Ε4 - "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.15 

Εργαστήριο θεάτρου: «Το μαύρο θέατρο φωτίζει τη φαντασία μας!» 

Μαδαριωτάκη Ειρήνη, Ανδρεδάκη Όλγα, Ντάγκινη Νικολέτα, Μπούρα Ευγενία, 

Αγριμανάκη Ελευθερία, Ατσαλάκη Αλίκη 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - "ΜΟΥΣΕΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

«Μουσικοπαιδαγωγικά παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία»  

Μουσικοπαιδαγωγική Ομάδα «Τζαμ τζαμ» του Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ Γ1 - "ΖΑΚΡΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

H μουσειακή πολιτιστική κληρονομιά στην τάξη μας: από την επίσκεψη στο 

Μουσείο στην ψηφιακή αξιοποίηση του πολιτισμικού υλικού  

Μακρή Δήμητρα  

 

Αίθουσα: Δ4 - "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 
Μια βαλίτσα, ένα Λαογραφικό Μουσείο… 

Κωστάκη Μαρία, Μαυροειδής Γιώργος 
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Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

Μουσειακή Αγωγή στην Τάξη: Αγάλματα, Δεινόσαυροι, «Τάπες» και 

αυτοκόλλητα 

Μαλλιαράκη Στέλλα 

 

Αίθουσα: Γ3 - "ΑΡΙΑΔΝΗ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

Συνομιλώντας μπροστά σε σύνορα και σταυροδρόμια  

για το προσφυγικό 

Τρούλη Σοφία, Χρηστίδης Κωνσταντίνος 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" 

Θεματικός Άξονας: 06. Σπουδές και πολιτισμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

16.30 - 18.30 

Εργαστήριο -Μικρο- σενάριο: Ηθική και Δίκαιο (επέκταση γνώσης τύπου 

Project) 

Κατσίρας Λεωνίδας 

 

18.30 - 19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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8η Συνεδρία: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (19.00 - 19.45) 
 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Προεδρείο: Περικλειδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α'θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

Κώτσογλου Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, 

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Κρήτης 

Βλαχάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - 

Καινοτομίας 

Γραμμένος Δημήτριος, Κύριος Ερευνητής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ) 

Πανσελληνάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Β'θμιας Εκπ/σης 

19.00 - 19.45 

Κεντρική Ομιλία 

«Εκπαίδευση, Τεχνολογία, Πολιτισμός: 3 κουτάκια κάθονταν…» 

Γραμμένος Δημήτριος, Κύριος Ερευνητής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ) 

 

 

9η Συνεδρία: Παράλληλες Ανακοινώσεις και Εργαστήρια (19.45 - 21.00) 

 

Αίθουσα: Γ2 - "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ" 

Θεματικοί Άξονες: 08. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

03. Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων  

από το χθες ως το σήμερα 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Μαμάκης Γεώργιος 

Ασυνάνογλου Μαρία, Ζαχαράτου Αγγελική, Ιωαννίδου Αικατερίνη, 

Μακρυγιαννάκη Στέλλα 

19.45 - 21.00 

Η φωνή της Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο μάθημα Γαλλικών. Μία πρόκληση; 

Γιατί;  

Δασκαλοπούλου Όλγα 
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19.45 - 21.00 

Από τον Τάλω στον Μινωικό Πολιτισμό μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Κάτσιος Κωνσταντίνος, Κατσάρης Ηρακλής  

"Προτάσεις Πολιτισμού και Παιδείας από το σύγχρονο ελληνικό σχολείο : 

όταν η Εκπαίδευση Ενηλίκων συναντά την Εκπαίδευση Ανηλίκων, στο 

πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης και Συνεργασίας και των Διασχολικών 

Δικτύων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σχολικής 

Συμβούλου" 

Ραμουτσάκη Ιωάννα 

Ιδεολογία και Σχολικός Πολιτισμός: Η περίπτωση της σχολικής ζωής στο 

δημοτικό σχολείο  κατά την επταετή δικτατορία 1967-1974 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη 

 

Αίθουσα: Ε3 - "ΚΝΩΣΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Πρωτογεράκη Νεκταρία 

Βούλκος Σταυρός, Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος, Σαϊτάκης Ιωάννης, 

Σηφάκης Βαγγέλης 

19.45 - 21.00 

Εκπαίδευση και Πολιτισμός 

Τσαχουρίδου Θεοδώρα 

Διαβάζοντας το «παλίμψηστο» της πόλης μας. Μία εκπαιδευτική 

δραστηριότητα στον ιστορικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου. 

Γιγουρτάκης Νικόλαος 

#SOS4LoveProject 

Παππά Αγγελική 

Το πολιτιστικό κεφάλαιο και ο φυσικός κόσμος της περιοχής του «Μινωικού 

Μονοπατιού» μέσω της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη 

Μπουργουτζιάνης Μάριος, Μακράκης Βασίλειος 
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Αίθουσα: Ε4 - "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Καλυκάκης Δημήτριος 

Διαμαντάκη Νίκη, Καπετανάκης Χαρίλαος,  Φραγκιαδουλάκη Μαρία, 

Χατζάκης Στέργιος 

19.45 - 21.00 

Διδασκαλία της Μουσικής και σχολείο της Συμπερίληψης 

Μακρής Ιωάννης 

Αξιοποίηση της  Τέχνης  και του Πολιτισμού στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών  της  ΣΤ΄ τάξης δημοτικού – Διερεύνηση των περιεχομένων των 

σχολικών εγχειριδίων 

Περικλειδάκης Γεώργιος 

Από τις γλώσσες των χωρών στη γλώσσα των παραμυθιών 

Βασιλάκη Ασπασία 

Όταν τα νήπια προβληματίζονται για το θάνατο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 

προγράμματος  με τη συμβολή της λογοτεχνίας. 

Ηλία Ελένη 

 

Αίθουσα: Γ1 - "ΖΑΚΡΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Αϊβαλιώτης Βασίλης 

Κουτεντάκη Χαρούλα, Μαλανδράκη Κλεάνθη, Μάνταρας Αθανάσιος, 

Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ 

19.45 - 21.00 

Η έβδομη τέχνη ως εργαλείο μάθησης, κριτικής σκέψης κι ενσυναίσθησης·  

διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα εφαρμογής στο Λύκειο 

Αμπελάς Παναγιώτης Ιωάννης 

Μες στην τέχνη αναζητώ τον δικό μου εαυτό 

Τριανταφύλλου Στέλλα, Παπανικολάου Στέλλα, Λυμπρίτη Λεοντίνη 

Δράμα, Θέατρο και Δραματική Τέχνη: μια πολιτιστική παρέμβαση στην 

εκπαίδευση 

Γεωργίου Ελένη 

Η διερεύνηση της ταυτότητας μέσα από τη Φωτογραφία 

Χουλάκη Μαρία 
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Αίθουσα: Ε1 - "ΘΗΣΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Ζερβάκης Στέλιος 

Αποστολίδου Τριανταφυλλιά, Μαυρουδής Γιάννης, Μπατάλα 

Κωνσταντίνα, Σάπιος Παναγιώτης 

19.45 - 21.00 

Τόπος, Χρόνος και Κοινωνική Ομάδα: Το αλληλένδετο τρίπτυχο για τη 

δημιουργία, κατανόηση και διερεύνηση ενός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού 

πλαισίου μέσω της μουσικής 

Παναγιωτάκης Μάνος 

Αξιοποιώντας τη Θεραπεία Τέχνης στην Εκπαίδευση: προσεγγίσεις Εικαστικής 

Θεραπείας και Χοροθεραπείας. 

Πλάτσκου Στέλλα, Μπατάκη Ειρήνη 

Η ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης 

Κουκάκης Γεώργιος, Βαϊλάκη Ισμήνη 

Βιβλιογραφική επισκόπηση επιστημονικής αρθρογραφίας και έρευνας για 

την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Κατσίρας Λεωνίδας 

Επιτάφιος - Θουκυδίδης: Μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης σε σύγχρονο 

πολιτισμικό περιβάλλον 

Καρύδας Σάββας 

 

Αίθουσα: Δ4 - "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Μακράκης Εμμανουήλ 

Δρακάκης Νίκος, Μανασσάκης Δευκαλίωνας, Περβολαράκη Χρύσα, 

Στειακάκης Γεώργιος 

19.45 - 21.00 

«Πιστεύω στον εαυτό μου, λέω όχι στις εξαρτησιογόνες ουσίες»: Παρέμβαση 

από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου για την προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων, με αρωγό την τέχνη  

Παναγιωτάκη Μαρία, Ψωμά Σοφία 
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19.45 - 21.00 

Ο ρόλος των παρατηρητών σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: Πρόληψη, 

αντιμετώπιση και ερευνητική προσέγγιση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό 

Νέων Ν.Ηρακλείου 

Ψωμά Σοφία, Παναγιωτάκη Μαρία 

 «Εφηβεία και Διαφυλικές Σχέσεις: Προστατεύω και σέβομαι τον εαυτό μου 

και τους άλλους»: Η διαδρομή μιας βιωματικής παρέμβασης από τον 

Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου.  

Σταφυλάκη Βαρβάρα, Παχάκη Χρυσάνθη 

Μια απόπειρα διερεύνησης του άγχους των υποψηφίων Πανελλαδικών 

εξετάσεων στην τάξη, από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ν.Ηρακλείου 

Παχάκη Χρυσάνθη, Σταφυλάκη Βαρβάρα 

 

Αίθουσα: Γ3 - "ΑΡΙΑΔΝΗ" 

Θεματικοί Άξονες: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Καλουδιώτη Μαρία 

Κωστάκη Μαρία, Ζερβού Σοφία, Νιράκη Ευτυχία, Παπαδάκης Μανόλης 

19.45 - 21.00 

Αξιοποίηση της τέχνης ως εκπαιδευτικό γνωσιακό εργαλείο σε τάξη 

νηπιαγωγείου 

Τζιάκη Δέσποινα 

Διδακτική προσέγγιση της διαμάχης Αχιλλέα και Αγαμέμνονα μέσα από 

εικαστικές απεικονίσεις Δυτικών ζωγράφων 

Καψάσκη Αγγελική 

Το «χρήμα»μέσα από τις συλλογές του Επιγραφικού και Νομισματικού 

Μουσείου: Χρήσιμος οδηγός επίσκεψης για εκπαιδευτικούς 

κλάδουΟικονομίας 

Μακρή Δήμητρα 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων στην ψηφιακή εποχή: η περίπτωση του 

Μουσείου της Ακρόπολης 

Τσιαμπάση Φανή, Κωτσιαρίδη Λυδία 
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Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 Μαρκάκης Πολυχρόνης, Μπρουχούτα Αργυρώ, Πεδιαδίτη Χαρίκλεια, 

Χαχλάκης Γιάννης 

19.45 - 21.00 

Από την Κνωσό των μύθων … στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Ένα 

εναλλακτικό πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής 

Μιχαηλίδου Θεοδώρα, Πελεκάνη Βασιλική, Φιλιππίδου Αναστασία 

Ένα βιωματικό οδοιπορικό Μουσειακής Αγωγής στα Μουσεία της Αθήνας. - 

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 

Χουλάκη Μαρία 

Διδάσκοντας αρχαία ελληνική πεζογραφία στο πανεπιστήμιο με τη βοήθεια 

της αρχαιολογίας και με στοιχεία βιωματικότητας 

Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος  

Ξενάγηση - Αποκαλυπτική, Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Δυνατότητα 

Κυριακάκη – Σφακάκη Αθηνά 

 

Αίθουσα: Δ2 - "ΠΑΣΙΦΑΗ" 

Θεματικός Άξονας: 08. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

19.45 - 21.15 

Ο γλωσσικός εγγραμματισμός μαθητών προσφυγικών δομών και η σχολική 

ενσωμάτωση τους στα τμήματα Δ.Υ.Ε.Π.: Προκλήσεις του ρόλου των 

εκπαιδευτικών  

Καλέμης Κωνσταντίνος, Kωσταρέλου Άννα 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (21.00 - 21.40) 
 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

21.00 - 21.40 

Εκδήλωση λήξης 2ης ημέρας 

Μουσική Παράσταση 

Από τα Μουσικά Σχολεία Ηρακλείου και Χανίων 

Δείπνο στο χώρο του Συνεδρίου - Μουσική βραδιά 
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Τρίτη Ημέρα 

Κυριακή 22 Απριλίου 2018 

20ο & 56ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου 
 

10η Συνεδρία: Παράλληλα Εργαστήρια (09.00 - 11.00) 

 

Αίθουσα: Δ3 - "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 08. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 10.30 
Γνωριμία με την δράση eTwinning (Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση) 

Παπαδάκης Σταμάτης, Ψαλτάκη Τζένη, Μελεσσανάκη Μαρία 

 

Αίθουσα: Δ2 - "ΠΑΣΙΦΑΗ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Συζητώντας για τα συναισθήματα …με αφορμή μια ταινία 

Περακάκη Σοφία, Δερμάτη Εύα 

 

Αίθουσα: Ε4 - "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
«…Δουλειά μου είναι να δημιουργώ» 

Βαβούρη Ελευθερία, Κρουσταλλάκη Άννα 

 

Αίθουσα: Δ4 - "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 04. Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

Διαχείριση  σχέσεων στη σχολική κοινότητα: Κριτικός Αναστοχασμός  πάνω 

σε κινηματογραφικές προσεγγίσεις 

Πουλλά Ελένη  

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

211 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 

Τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας ομιλίας στο σχολείο στα πλαίσια του 

εμπλουτισμού και της αξιοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής 

Προφορικής Ιστορίας 

Σφακιανάκη Άννα (του Μύρωνος), Τζακώστα Μαρίνα 

 

Αίθουσα: Γ2 - "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ" 

Θεματικός Άξονας: 09. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
«Η Γλώσσα της Μη Βίας στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου/οικογένειας» 

Σπινθάκη Αγγελική 

 

 

Αίθουσα: Ε3 - "ΚΝΩΣΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 09. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 11.00 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Βλασιάδης Κωνσταντίνος 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ - "ΤΑΛΩΣ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

09.00 - 10.40 

Από τη Μυθολογία στον Μινωικό Πολιτισμό μέσω της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής 

Κάτσιος Κωνσταντίνος, Κατσάρης Ηρακλής 

 

11.00 - 11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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11η Συνεδρία: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (11.30 - 12.30) 
 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Προεδρείο: Μουρατιάν Ζαμπέλ, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Μuseum Studies, Σύμβουλος 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου 

Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 

στον τομέα του Πολιτισμού 

Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών - 

Αθλητισμού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ 

Φλουρής Κωστής, Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα 

δια βίου μάθησης και απασχόλησης 

Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη Πόπη, Σχολική Σύμβουλος Α'θμιας Εκπ/σης 

11.30 - 12.30 

Κεντρική Ομιλία 

"Το μουσείο ανοιχτό στην εκπαίδευση: η περίπτωση του Παιδικού 

Μουσείου" 

Μουρατιάν Ζαμπέλ,Εκπαιδευτικός, ΜΑ Μuseum Studies, Σύμβουλος 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου) 

Κεντρική Ομιλία 

Ηγεσία και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή όταν Πρόσωπα και Τεχνολογία 

συμπράττουν με "λογισμό και όνειρο" για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 

κουλτούρας 

Κώτσογλου Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, 

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 

 

12η Συνεδρία: Παράλληλες Ανακοινώσεις και Εργαστήρια (12.30 - 14.00) 

 

Αίθουσα: Γ3 - "ΑΡΙΑΔΝΗ" 

Θεματικός Άξονας: 10. Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων 

και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Γκινούδη Αθηνά 

Αλεξάκης Δημήτριος, Κουντούρης Γιώργος, Μακατουνάκης Νίκος, 

Περιστέρη Μελπομένη 

12.30 - 14.00 “Διαμορφώνοντας μια θετική διαδικτυακή φήμη” 

Πανσεληνάς Γιώργος 
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12.30 - 14.00 

Αξιολόγηση Διατροφικών συνηθειών μαθητών Λυκείου στα πλαίσια δράσης 

“ευαισθητοποίησης των μαθητών για ανάδειξη και αξιοποίηση της Κρητικής 

Διατροφής” 

Τσικαλάκης Γεώργιος, Χατζή Βασιλική 

O Πολιτισμός στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ 

Ανωγείων 

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Δραμουντάνη Ασημένια, Δακανάλη Ερωφίλη, 

Καπετάνιου Ελένη 

 

Αίθουσα: Ε1 - "ΘΗΣΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Μηλιαράκης Μανόλης 

Βιδάκη Ειρήνη, Κατσίδης Χαράλαμπος, Παναγιωτάκη Μαρία, Χατζάκη 

Κατερίνα 

12.30 - 14.00 

«Τι γυρεύει μια βαλίτσα στην τάξη μας» - Αξιοποιώντας μια μουσειοσκευή 

Καρτσώνη Μαρίνα 

Θαρρώ πεινώ, μα εγώ διψώ: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 

περιβάλλον και την ιστορία στην πόλη του Ηρακλείου 

Μαλλιαράκη Στέλλα 

Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τις αρχές της αυθεντικής μάθησης: 

Σενάριο διδασκαλίας ενότητας Ε΄τάξης  

Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα 

Η Κρήτη στον 20ο αιώνα: εκπαιδευτικά προγράμματα λαογραφικού 

ενδιαφέροντος εντός και εκτός Μουσείου 

Μαρινάκη Μαρίνα Στέλλα 
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Αίθουσα: Β2 - "ΔΙΚΤΥΝΝΑ" 

Θεματικός Άξονας: 05. Μουσειακή εκπαίδευση 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Ντούλια Αθηνά 

Καλογιαννάακης Εμμανουήλ, Κριθινάκης Γιάννης,  Παραδεισανός 

Κωνσταντίνος, Σπετσωτάκη Ροδάνθη 

12.30 - 14.00 

Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τη μουσειακή εκπαίδευση: η οπτική των 

εκπαιδευτικών που υλοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία 

Καρακώστα Παϊσιούλα 

Πανεπιστημιακά Μουσεία και Εκπαίδευση: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Μουσείου Ιατρικής Κρήτης 

Χαιρέτη Στυλιανή, Καμπουρέλλη Βασιλική, Τσεκούρας Στάθης, Μουζάς Ιωάννης 

«Πανεπιστημιακά Μουσεία, Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Το μάθημα «Ιατρική 

και Επιστήμες του Ανθρώπου» και το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης» 

Μουζάς Ιωάννης, Καμπουρέλλη Βασιλική 

 

Αίθουσα: Α2 - "ΚΑΤΡΕΑΣ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Στιβακτάκης Ευστάθιος 

Γιαχνάκης Αδάμ, Λαμπρογιαννάκης Θεόφιλος, Περβολαράκη Κατερίνα, 

Πετράκη Χρυσάνθη 

12.30 - 14.00 

«Προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και  για την σύνδεση του με τον Τοπικό Πολιτισμό» 

Παπαδάκης Νικόλαος 

Συμβουλευτική Γονέων: Η  διαμόρφωση ταυτότητας στην εφηβεία 

Βασιλογιαννάκη Μαρία, Μαστοράκης Σωκράτης 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αντεστραμμένη διδασκαλία (flipped 

classroom) και αξιοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud 

computing) 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 
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12.30 - 14.00 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και πολιτισμός: Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ως 

πολιτισμικού ακτιβιστή στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Καλοκύρη Βασιλεία 

Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων 

Ουρανή Ειρήνη 

 

Αίθουσα: Α1 - "ΑΚΑΛΛΗ" 

Θεματικός Άξονας: 08. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Αλεξάκης Μανόλης 

Αράπογλου Αναστασία, Δερμιτζάκης Βαγγέλης, Ζερβού Μαρίκα, 

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 

12.30 - 14.00 

 «Μοντέλα για την εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών. Ανάλυση περιστατικού 

διάκρισης σε Δημοτικό Σχολείο». 

Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος 

H Γαλλική Σχολή των Καθολικών Καλογραιών στα Χανιά και η σχέση της με 

την τοπική κοινωνία 

Παπασπυρίδου Παρασκευή 

Η αποτύπωση του μεταναστευτικού ταξιδιού μέσα από το graphic novel 

Πρόσφυγες 

Ζέζου Αναστασία 

 

Αίθουσα: Β1 - "ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ" 

Θεματικοί Άξονες: 08. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

09. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία 

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Μπερκούτης Αντώνιος  

Λέλεκα Δέσποινα, Τερζάκη Ελένη, Καρτσωνάκης Μανόλης, 

Τουτουδάκης Νικόλαος 

12.30 - 14.00 
«Η σημασία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εποχή της 

Πολυπολιτισμικότητας» 

Δρογίδης Δημήτριος 
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12.30 - 14.00 

Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ελλάδας για την Ένταξη των Δίγλωσσων 

Μαθητών και Μαθητριών, η Αποτίμησή της στην Εκπαιδευτική Πράξη & ο 

Οραματισμός της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Βόκα Ελένη 

Γνωριμία με τη δράση eTwinning 

Παπαδάκης Σταμάτης 

Επιμορφωτική Δράση  Στήριξης Νέων Διευθυντών: αντιμετώπιση των 

προβλήματα και των δυσκολιών που θα συναντήσουν κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

Σταυρινούδης Σταύρος 

 

Αίθουσα: Β3 - "ΜΙΚΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ" 

Θεματικός Άξονας: 09. Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία  

Είδος: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Προεδρείο: Παπαδάκης Σταμάτιος 

Γαλανάκης Γιάννης, Πανακάκη Ελένη, Πυνηρτζής Γεώργιος, Σταματάκη 

Ερωφίλη 

12.30 - 14.00 

Η σπουδαιότητα της ενεργού ακρόασης στο έργο των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καλτσάς Κωνσταντίνος 

Αυριανό Εκτάκι, υιοθέτησε ένα Πρωτάκι, μπορείς 

Μαρτίνου Σωτηρία, Μυρωνάκη  Βάνα 

12.30 - 14.00 

Σχέδιο δράσης των σχολείων της 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου για τη 

βελτίωση του σχολικού κλίματος στο πλαίσιο μετασχηματισμού του σχολείου 

σε δημοκρατική κοινότητα 

Μπαγιάτη Ειρήνη 

"Διαμεσολάβηση Ομηλίκων: Ένας νέος θεσμός γεννιέται στις σχολικές 

κοινότητες" 

Αναργυρίδου Δέσποινα, Καλλιοντζή Βασιλική 

Η σχολική διαμεσολάβηση ως λύση πολιτισμού για την επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

Σωμαρά Ευθυμία 
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Αίθουσα: Δ1 - "ΦΑΙΔΡΑ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

12.30 - 14.00 

Ο ρόλος των συναισθημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Κοινωνικά Ευπαθών 

Ομάδων 

Ανδρεαδάκη Ρέα, Μιχελάκη Παρασκευή 

 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ - "ΤΑΛΩΣ" 

Θεματικός Άξονας: 07. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Είδος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

12.30 - 14.10 

Από τη Μυθολογία στον Μινωικό Πολιτισμό μέσω της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής 

Κάτσιος Κωνσταντίνος, Κατσάρης Ηρακλής 

 

13η Συνεδρία: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (14.00 - 15.00) 
 

Αίθουσα: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - "ΓΑΙΑ" 

Προεδρείο: Τερζάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής 

Κουτσουράκη Στέλα, Σχολική Σύμβουλος Α'θμιας Εκπ/σης 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σχολική Σύμβουλος Α'θμιας Εκπ/σης 

Πουλλά Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Β'θμιας Εκπ/σης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Σχολική Σύμβουλος Β'θμιας Εκπ/σης 

14.00 - 15.00 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Εκδήλωση Λήξης Συνεδρίου 

Μινωϊκό Δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα των 20ου& 56ουΔημ. Σχ. 

Ηρακλείου 

Εμψυχώτριες: Παναγιωτάκη Τριανταφυλλιά, Πλουμίδου Νίκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -B- 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(20ο & 56ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Γ- 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
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Αλατζόγλου Μαρία 

Ψυχολόγος 

maria.alatzoglou@gmail.com 

 

Αλιακίζογλου Αικατερίνη 

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Χαλκίδας 

aliakizogloukatia@yahoo.gr 

 

Αμπατζόγλου Αλέξανδρος 

Εικαστικός 

pionero531@gmail.com 

 

Αμπελάς Ιωάννης Παναγιώτης 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΔΝΤΗΣ ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ 

akisambelas@gmail.com 

 

Αναργυρίδου Δέσποινα 

Δρ, Καθηγήτρια Πληροφορικής, MBA, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 

danargir@gmail.com 

 

Ανδρεαδάκη Ρέα 

Φιλόλόγος, Τμήμα Εκπαίδευσης - ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

education@kethea-ariadni.gr 

 

Ανδρεδάκη Όλγα 

 

Ανδρέου Αφροδίτη/Παπαστεφανάκη Λυδία 

Νηπιαγωγός-Υποψήφια Δρ ΕΚΠΑ/Δασκάλα, Θεατροπαιδαγωγός 

lpapastefanaki@hotmail.com 

 

Ανταλουδάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός Γεωπόνος (ΠΕ18.12) ΕΛΓΟ "Δήμητρα", Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

antaloudakimaria@gmail.com 
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Αντωνίου Θεόδωρος 

Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου 

antonioutheodore@yahoo.gr 

 

Αρβανιτίδου Μαριάνθη 

Εκπαιδευτικός(ΠΕ 70 Δασκάλων) 

marvanit@sch.gr 

 

Αρμενάκη Αθηνά 

Ψυχολόγος 

 

Ασπραδάκη  Μελίνα 

Ψυχολόγος 

 

Ατσαλάκη Αλίκη 

 

Βαβούρη Ελευθερία 

Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτικός, Εκπ. Ψυχοδραματίστρια, Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ 

eleftheria_vavouri@live.com 

 

Βαϊλάκη Ισμήνη 

Περιβαλλοντολόγος 

vailakiismini@hotmail.com 

 

Βασιλάκη Ασπασία 

MeD- Πε60- απόφοιτος Κοινωνιολογίας 

aspavasilaki1@gmail.com 
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Βασιλάκης Εμμανουήλ 

Εργαστηριακός Συνεργάτης LaHeRS, ΤΕΙ Κρήτης 

unknown.ws1@gmail.com 

 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Εκπαιδευτικός, ΜΑ Ιστορία Τέχνης, PhD Μουσειοπαιδαγωγική.Υπεύθυνη Πολιτιστικών 

Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 

vaxanth1@otenet.gr 

 

Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. 

Φιλόλογος-αρχαιολόγος συμβ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

damvergis@yahoo.gr 

 

Βασιλογιαννάκη Μαρία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23 

vasilogianakim@yahoo.gr 

 

Βέργη Μελίνα 

Εκπαιδευτικός 

melinav387@gmail.com 

 

Βλασιάδης Κωνσταντίνος 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Προγραμματισμού της Υγείας, τμήμα Ιατρικής , 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

vlasiadis.dent@gmail.com 

 

Βογιατζάκη Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός Νοσηλεύτρια (ΠΕ18.10) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

ΔΙΕΚ 

vogiatzakirena@yahoo.gr 

 

Βογιατζή Ειρήνη 

Φιλόλογος 

ivog204@gmail.com 
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Βόκα Ελένη 

Κοινωνική Λειτουργός Αν. Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Χανίων 

elenivoka4@gmail.com, elbo4@hotmail.gr 

 

Βουράκη Αρετή 

Συντονίστρια Δικτύου "Unesco, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Διακατανόηση" – Καθηγήτρια 

γαλλικών - Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Χανίων 

verieta1@gmail.com 

 

Γερούκη Μαργαρίτα 

Εκπαιδευτικός,Σχολική σύμβουλος Α/θμιας 4ης περιφέρειας Χανίων 

mgerouki@gmail.com 

 

Γεωργίου Ελένη 

Δρ. Θεατρολογίας, διδάσκουσα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Αναπληρώτρια ΠΕ 32 στην Α/β'αθμια εκπαίδευση. 

selana_nera@yahoo.gr 

 

Γεωργουδής Παναγιώτης 

Δημοσιογράφος - Ποιητής 

culenti@gmail.com 

 

Γεωργούση Άννα-Μαρία 

Φιλόλογος, υποψήφιος διδάκτορας ΠΤΔΕ Κρήτης 

amcgeor@yahoo.gr 

 

Γιακουμάκης Αντώνιος 

Εκπαιδευτικός - Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  υποψήφιος διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

antongiakoumakis@gmail.com 

 

Γιγουρτάκης Νικόλαος 

Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

nikgigourt@sch.gr 
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Γιούπης Νικόλαος 

 

Γυπαράκη Δήμητρα 

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια 

dimigyparaki@hotmail.com 

 

Δακανάλη Ερωφίλη 

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας, ΠΕ60 

erdakanali@gmail.com 

 

Δασκαλοπούλου Όλγα 

Καθηγήτρια Γαλλικών στα Αρσάκεια Σχολεία 

daskalopoulou.olga1@gmail.com olgadaskalopoulou@windowslive.com 

 

Δεληκανάκη Νίκη 

Δρ Επιστημών Αγωγής 

ndelikanaki@gmail.com 

 

Δερμάτη Εύα 

Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας 

eva_der@hotmail.com 

 

Δραμουντάνη Ασημένια 

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Ανωγείων, ΠΕ70 

asimeniadram@gmail.com 

 

Δρογίδης Α. Δημήτριος 

Διδάκτορας Ιστορίας Παν/μίου Paris1 Pantheon Sorbonne τ. Υπότροφος UNESCO, Σχολικός 

Σύμβουλος Α/θμιας 

drogidis1@gmail.com 
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Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικών 

kdrosoulakis@gmail.com 

 

Ελευθερίου Μαρία 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

marel@physics.uoc.gr 

 

Ελευθερίου Νόνη 

Δασκάλα 

nonielefth@gmail.com 

 

Ζαχαράτου Αγγελική 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

zacharatou@sch.gr 

 

Ζαχαριουδάκη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

lenazacharioudaki@yahoo.com 

 

Ζέζου Αναστασία 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας 

zezou@aegean.gr 

 

Ζερβάκης Στυλιανός 

Διευθυντής ΔΔΕ Χανίων 

zervakiste@gmail.com 

 

Ηλία Ελένη 

Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΕΚΠΑ 

eiliakol67@gmail.com 
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Ιωαννίδη Βασιλική 

Δρ Καθηγήτρια-Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΕΑΠ 

vioannidi@windowslive.com 

 

Ιωαννίδου Ελένη 

Εκπαιδευτικός 

egioan@yahoo.gr 

 

Ιωαννίδου Μαρία 

Νηπιαγωγός 

mmmioanidou@yahoo.gr 

 

Κακαβελάκης Aθανάσιος 

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποψ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης 

kakavelakisth@gmail.com 

 

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Δάσκαλος, Επιμορφωτής Επιμορφωτών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων ΚΦΠ Μαλακάσας 

kkalemi@geol.uoa.gr 

 

Καλλιοντζή Βασιλική 

Καθηγήτρια Μαθηματικών, MΑ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 

kalliontziv@gmail.com 

 

Καλογεροπούλου Π. 

Εκπαιδευτικός- Ειδικός Παιδαγωγός 

 

Καλογρίδη Σοφία 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 

skalogridi@gmail.com 
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Καλοκύρη Βασιλεία (Λιάνα) 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Καθηγήτρια-Σύμβουλος 

στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

kalokyri@sch.gr 

 

Καλούδη  Ελευθερία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

elkaloudi@yahoo.gr 

 

Καλτσάς Κωνσταντίνος 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 

kaltsask@gmail.com 

 

Καμαρίτη Ελένη 

 

Καμπουρέλλη Βασιλική 

Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

v.kampourelli@uoc.gr 

 

Κανάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, συγγραφέας 

marykanaki@hotmail.com 

 

Κανέλλος  Ιωάννης 

Δρ. Προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Τμήματος Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος 

Μαθηματικών 

atkaskan@otenet.gr 

 

Καπετανάκη Σοφία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

sk_n6@yahoo.gr 
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Καπετάνιου Ελένη 

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας, ΠΕ20 

ekapetaniou1980@yahoo.gr 

 

Καρακώστα Παϊσιούλα 

Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

pmkara@gmail.com 

 

Καραογλανίδης Δημήτριος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ11 

tefatzis@hotmail.com 

 

Καρβέλας Μάρκος 

Δρ.Νευροχειρουργός, Επιστ.Συνεργάτις/Εκπαιδευτής ΕΚΠΑ 

mkarvelas26@gmail.com 

 

Καρτσωνάκης Μανόλης 

Διδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/ Διευθυντής, Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 

manolis.kartsonakis64@gmail.com 

 

Καρτσώνη Μαρίνα 

Δασκάλα 

makartsoni383@gmail.com 

 

Κατσάρης Ηρακλής 

 

Καρύδας Σάββας 

Αναπληρωτής καθηγητής δραματικής Τέχνης ΠΕ18:41, στο Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου 
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Κατσαρού Βασιλική 

Οικονομολόγος 

vaskatsarou@gmail.com 

 

Κατσαρού Ελένη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

katsarou@uoc.gr 

 

Κάτσιος Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ. ΠΕ 70 

katsiosego1@gmail.com 

 

Κατσίρας Λεωνίδας 

Σχολικός Σύμβουλος Νομικών - Πολιτικών Επιστημών 

katsiras13@gmail.com 

 

Καψάσκη Αγγελική 

Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου 

angelkapsaski@gmail.com 

 

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια 

Υπεύθυνη ΚΠΕ Ανωγείων, ΠΕ02 

mail@kpe-anog.reth.sch.gr 

 

Κορναράκης Μιχ.  Γεώργιος 

Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 

gkornarakis2010@gmail.com 

 

Κοτσιμπός Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ19,Μέλος Ομάδας Ανάπτυξης λογισμικού ΥΠΠΕΘ 

kotsimp@gmail.com 

 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο - ΠΔΕ Κρήτης 

"Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές" 

 

234 

Κουκάκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός 

gkoukakis@gmail.com 

 

Κουμής Ελευθέριος 

Εκπαιδευτικός ,Πρόεδρος Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων επαρχίας Κισσάμου. 

ekoumis@yahoo.gr 

 

Κουρτικάκη Αναστασία 

anastasia_kou@hotmail.gr 

 

Κουσκουρίδα Φαργκούλα 

Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 

kouskourida@gmail.com 

 

Κρουσταλλάκη Άννα 

Κοινωνιολόγος-Συνεργάτης ΚΕΣΑΝ 

grrannita@yahoo.gr 

 

Κυριακάκη - Σφακάκη Αθηνά Ν. 

Ξεναγός, Σ/ς Τραπεζικός,  Συγγραφέας 

athsfakaki@yahoo.com 

 

Κωνιού Αντωνία 

Νηπιαγωγός 

antkoniou@gmail.com 

 

Κωστάκη Μαρία 

Φιλόλογος, Δ/ντρια ΓΕΛ Νεάπολης, Πρόεδρος Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου 

Νεάπολης 

mkostaki1@hotmail.com 
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Κωστάκη Νεκταρία 

Φιλόλογος-Διευθύντρια Γυμνασίου (Δημόσιου Σχολείου) 

nectaria_kostaki@yahoo.gr 

 

Κωσταρέλου Άννα 

MSc , Καθηγήτρια ΠΕ 06, Επιμορφώτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης  

Διευθύντρια 16ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

 

Κωσταριδάκη Καλλιόπη 

ΠΕ02 Εκπαιδευτικός  Γυμνασίου Περάματος 

kostaridaki@gmail.com 

 

Κωτσιαρίδη Λυδία 

Φοιτήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

lydia.kotsiaridi@gmail.com 

 

Λαγός Σταύρος 

 

Λαγουδάκη Μαρία 

ΠΕ19 Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Περάματος 

mlagoud@sch.gr 

 

Λιναρίτη Μαρία 

MeD 

 

Λυμπρίτη Λεοντίνη 

Nηπιαγωγός 

leontinoula@gmail.com 

 

Μαδαριωτάκη Ειρήνη 

Θεατρολόγος - Εμψυχώτρια του Νηπιαγωγείου Ροδομηλιά 

mpouki001@gmail.com 
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Μαθητές του τμήματος Β2 του σχ. Έτους 2017-2018 του Γυμνασίου Περάματος 

 

Μακράκης Βασίλειος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Έδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

makrakis@edc.uoc.gr 

 

Μακρή Δήμητρα 

Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 με έδρα τη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας και ανάθεση ΔΔΕ Γ Αθήνας και 

ΔΔΕ ΠΔΕ Κρήτης 

dimimacri@gmail.com 

 

Μακρής  Ιωάννης 

Δρ. ΙωάννηςΕπιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

makrisconductor@yahoo.gr 

 

Μακρυκώστα Κατερίνα 

 

Μακρυμανωλάκης Παντελεήμων Ανδρέας 

Καθηγητής Μαθηματικών (Γυμνάσιο) 

makrimanolakis@gmail.com 

 

Μαλλιαράκη Στέλλα 

Μουσειοπαιδαγωγός 

smalliaraki@yahoo.co.uk 

 

Μανιουδάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος 

mmanioudaki@gmail.com 

 

Μαρινάκη Μαρίνα Στέλλα 

Απόφοιτη Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ), ΜΑ Πολιτιστική Πολιτική 

και Ανάπτυξη (ΑΠΚΥ) 

ms.marinaki@yahoo.gr 
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Μαρούδα Μαρία -Ντανιέλα 

Επίκ. Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου – Έδρα Unesco "Δημοκρατία, Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και Ειρήνη" 

danmarouda@hotmail.com 

 

Μαρτίνου Σωτηρία 

Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν.Ηρακλείου 

smartikan@gmail.com 

 

Μαστοράκης Σωκράτης 

Οικονομολόγος ΠΕ09, Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

sokratismastorakis@gmail.com 

 

Ματαλλιωτάκη Ειρήνη 

Δασκάλα, Φυσικός, Εικαστικός 

renmatal@gmail.com 

 

Μαυροειδής Γιώργος 

Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, Γραμματέας Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Νεάπολης 

giorgosmavroidis@yahoo.gr 

 

Μελεσσανάκη Μαρία 

Προωθητής eTwinning 

 

Μιχαηλίδου Θεοδώρα 

Νηπιαγωγός - Ειδική Παιδαγωγός 

mix.theodora@yahoo.gr 

 

Μιχαλάκης Μ. 

Κοινωνικός Λειτουργός 
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Μιχελάκη Παρασκευή 

Φυσικός, Τμήμα Εκπαίδευσης - ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

education@kethea-ariadni.gr 

 

Μουζάς Ιωάννης 

Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

mouzasi@uoc.gr 

 

Μπαγιάτη Ειρήνη 

Σχολική Σύμβουλος ΔΕ 

ebagiati@gmail.com 

 

Μπαδιεριτάκη Μαρία 

Σχολική Σύμβουλος* Π.Α. 

mabadierit72@gmail.com 

 

Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης 

Εργοθεραπευτής - Εμψυχωτής παιδαγωγικής θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού 

barbagohn@hotmail.com 

 

Μπατάκη Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ07, Σωματική Σύμβουλος και Δασκάλα Χορού. 

ibataki@hotmail.com 

 

Μπεϊκάκη Κασσάνδρα 

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος 

kbeikaki@yahoo.gr 

 

Μπετεινάκη Ελένη 

Νηπιαγωγός 

elenbet@gmail.com 
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Μπουργουτζιάνης Μάριος 

Δάσκαλος, Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

mariosbourg@yahoo.gr 

 

Μυρωνάκη Βάνα 

Εκπαιδευτικός 

 

Νεραντζής Ιωάννης 

Επίτ. Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων 

iner38@otenet.gr 

 

Νίκα Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός 

katnika59@gmail.com 

 

Ντούλια Αθηνά 

Σχ.Συμβ. Α/θμιας Εκπ/σης, Δρ. Επιστημών Αγωγής 

athinad2819@yahoo.gr 

 

Ξανθουδάκης Νεκτάριος 

ΜΕd, ΠΕ 17.01, μέλος τοπικού δικτύου Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων 

 

Ομάδα  "ΤΖΑΜ ΤΖΑΜ" 

Μουσικοπαιδαγωγική ομάδα 

argystavridi@gmail.com 

 

Ουράνη Ειρήνη 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

ouranieirini@hotmail.com 

 

Παναγιωτάκη Μαρία 

Ψυχολόγος-Κοινωνιολόγος,Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν.Ηρακλείου 

symvstathmos@gmail.com 
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Παναγιωτάκης Μάνος 

Συνθέτης/Μουσικολόγος 

manospanayiotakis@gmail.com 

 

Πανσεληνάς Γεώργιος 

Σχολικός Σύμβουλος 

panselin@gmail.com 

 

Παπαδακάκη Μαρία 

Επίκουρη καθηγήτρια (εκλ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης 

mpapadakaki@yahoo.gr 

 

Παπαδάκη - Πλουμίδου Ρένη 

Καθηγήτρια χορού απόφοιτη της Κρατικής σχολής ορχηστικής τέχνης Αθηνών 

reniploum@gmail.com 

 

Παπαδάκης Νικόλαος 

Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

npapadakis2010@gmail.com 

 

Παπαδάκης Σταμάτης 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας 

Υποστήριξης της δράσης eTwinning 

stpapadakis@gmail.com 

 

Παπαδογιαννάκη Ελένη 

Φιλόλογος 

eleni_pap@hotmail.com 

 

Παπαδοπούλου Μαρία 

Νηπιαγωγός 

papadoma52@gmail.com 
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Παπανικολάου Στέλλα 

Nηπιαγωγός 

estelle@epc.gr 

 

Παπασπυρίδου Παρασκευή 

Δρ. Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" 

evipap6@gmail.com 

 

Παπατζανής Γιάννης 

Μουσικός-Εκπαιδευτής 

jpapatzanis@yahoo.gr 

 

Παππά Αγγελική 

Καθηγήτρια Αγγλικών - Ειδική Παιδαγωγός 

pappa@ilovedyslexia.com 

 

Παππά Μυράντα 

Εκπαιδευτικός 

 

Πασχαλίδου Αικατερίνη 

Ψυχολόγος 

katerinalogon@gmail.com 

 

Πατέρας Χρήστος 

Δάσκαλος 

 

Παχάκη Χρυσάνθη 

Ψυχολόγος, Συνεργάτης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν.Ηρακλείου 

symvstathmos@gmail.com 

 

Παχιαδάκη Μαρία 

Εργαστηριακή Συνεργάτης LaHeRS, ΤΕΙ Κρήτης 

mariapaxiadaki@hotmail.com 
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Πελεκάνη Βασιλική 

Νηπιαγωγός 

 

Περακάκη Σοφία 

Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων 

sofiaperakaki@yahoo.gr 

 

Περικλειδάκης Γεώργιος 

Δρ Επιστημών της Αγωγής - Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Π.Ε. Κρήτης 

gperiklidakis@gmail.com 

 

Πιτσικάκη Σ. 

Κοινωνικός Λειτουργός 

 

Πλάτσκου Στέλλα 

Σχολική Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Αγγλικής 

stellapozoe@gmail.com 

 

Πολυζώης Γιώργος 

Δρ. Διδακτικής Φυσικής και εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Πουλλά Ελένη 

Σχολική Σύμβουλος 

epoulla@sch.gr 

 

Ραμουτσάκη Α.  Ιωάννα 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων της Π.Δ.Ε. Κρήτης 

ioannar@hotmail.com 

 

Ραχιώτης Χρήστος 

ΠΕ 17.04 & 18. 41, μέλος τοπικού δικτύου Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων 
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Σακελλάρης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός,  Φιλόλογος Σευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποψήφιος διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

ksakellar@sch.gr 

 

Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος 

Δάσκαλος 

saslisgiorgos@gmail.com 

 

Σιμιτζή-Δελλα Ελευθερία 

Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 

elsidella@mail.com 

 

Σιπητάνος Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Γυμνασίου Περάματος, MΔΕ στη Γλωσσολογία, Υπ.Δ στο ΦΚΣ 

sipitanoskonstant@gmail.com 

 

Σκουλουδάκη Μαρία 

Εκπ/κός Α/θμιας Εκπσης 

mariaskouloudaki@gmail.com 

 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη 

Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

anspatharaki@gmail.com 

 

Σπανάκη Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός- Ειδικός παιδαγωγός 

spanakire@gmail.com 

 

Σπινθάκη Αγγελική 

Εκπαιδευτικός, θεατροπαιδαγωγός, δραματίστρια, ψυχοεκπαιδεύτρια 

spinthangel@gmail.com 
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Σταυρίδη Αργυρώ 

Μουσικός 

 

Σταυρινούδης Σταύρος 

Φυσικός, Υποδιευθυντής 2ου ΓΕΛ Χίου, Med Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ) 

ststavrinoudis@gmail.com 

 

Σταυροπούλου Σταυρούλα 

Εργαστηριακή Συνεργάτης LaHeRS, ΤΕΙ Κρήτης 

stavroula94stav@gmail.com 

 

Σταυρουλάκη Γ. 

Ψυχολόγος 

 

Σταφυλάκη Βαρβάρα 

Ψυχολόγος, Συνεργάτης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν.Ηρακλείου 

symvstathmos@gmail.com 

 

Στρατάκη Ειρήνη 

Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Πολιτική Επιστήμη & 

Κοινωνιολογία 

istrataki@yahoo.gr 

 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

striligkas@gmail.com 

 

Σφακιανάκη Μύρωνος Άννα 

Διδακτικό Προσωπικό, Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος Φωνής, Τμήμα Επιστήμης 

Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

anna.sfak@gmail.com 
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Σωμαρά Ευθυμία 

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης κι Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ΚΕ.ΔΙ.Π, ToolkitCompany, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών 

ΚΕ.ΔΙ.Π. ToolkitCompany, Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου 

somaralaw@gmail.com 

 

Σωμαράς Ιωάννης 

Δάσκαλος - Μουσικός κρητικής παραδοσιακής μουσικής 

 

Τζακώστα Μαρίνα 

Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

martzak@edc.uoc.gr 

 

Τζιάκη Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός -Νηπιαγωγός 

d.tziaki@gmail.com 

 

Τζωρτζάκη Ελευθερία 

MeD 

 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

Σχολικός Σύμβουλος Πολ. Μηχανικών (ΠΕ12) Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων 

johntzortzakis@gmail.com 

 

Τιμπλαλέξη Ελένη 

Postdoc, ΠΕ32, μέλος τοπικού δικτύου Θεατρικής Αγωγής ΔΔΕ Χανίων 

 

Τοκαμάνης Σ. 

Εκπαιδευτικός- Ειδικός Παιδαγωγός 
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Τουραμπέλης Μιχαήλ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ06 

michaeltourabelis@yahoo.gr 

 

Τριανταφύλλου Στέλλα 

Νηπιαγωγός 

stellatr3@hotmail.com 

 

Τρούλη Σοφία 

Διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Μουσειοπαιδαγωγός στον Εκπαιδευτικό Τομέα-Εικαστικά Εργαστήρια Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης Κρήτης 

sofiatrouli@gmail.com 

 

Τσατσάκη Κική 

 

Τσατσαράκη Στέλλα 

Νηπιαγωγός 

 

Τσαχουρίδου Θεοδώρα 

Εκπαιδευτικός 

tsachouridoutheodora@yahoo.gr 

 

Τσεκούρας  Στάθης 

Μουσείο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Παν/μίου Κρήτης 

 

Τσιαμπάση Φανή 

Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

f.tsiampasi@gmail.com 

 

Τσιανίκα Βασιλική 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

tsianika@gmail.com 
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Τσικαλάκης Γεώργιος 

Βασιλική Χατζή 

tsikalakisg@gmail.com 

 

Τσιρικούδης Αντώνης 

Φιλόλογος 

tsianton@yahoo.gr 

 

Φιλιππάκη Αμαλία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 ,Υποδιευθύντρια Α/θμιου κύκλου Σ.Ε.Π. Ηρακλείου,υποψήφια  διδάκτωρ 

στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

afilippaki@edc.uoc.gr 

 

Φιλιππίδου Αναστασία 

Βρεφονηπιοκόμος 

 

Χαιρέτη Στυλιανή 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

vkampou@yahoo.gr 

 

Χασιώτη Μαρία 

ΠΕ02, Μεταπτυχιακός Τίτλος: Ορθόδοξη Θεολογία 

 

Χατζηδάκης Γιώργος 

Χημικός (PhD), Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών (ΠΕ04) Ηρακλείου 

ghatzi61@gmail.com 

 

Χλιαουτάκης Ιωάννης 

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης 

jchlia@staff.teicrete.gr 
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Χναράκη Μαρία 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Drexel - Εντεταλμένη Αντιπρόσωπος του Συμβουλίου Κρητών 

στην Περιφέρεια Κρήτης 

apodimos.pkr@crete.gov.gr 

 

Χουλάκη Μαρία 

Καθηγήτρια Τέχνης ΠΕ08, Εικαστικός 

marichoulaki@gmail.com 

 

Χρηστίδης Κωσταντίνος 

ΕΕΠ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Επιστημονικός υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τομέα-Εικαστικών Εργαστηρίων Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης 

kxristidis@edc.uoc.gr 

 

Χρονιάρη Χαρίκλεια 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

chroniaris@gmail.com 

 

Χρυσουλάκη Άννα 

Ψυχολόγος 

 

Ψαλτάκη Τζένη 

Προωθητής eTwinning 

 

Ψωμά Σοφία 

Ψυχολόγος, Συνεργάτης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν.Ηρακλείου 

symvstathmos@gmail.com 

 

 


