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Η ζρέζε ηνπ ζενχ κε ηνλ θφζκν. Έλα δήηεκα δηαρξνληθφ ηφζν θηινζνθηθφ φζν θαη 

ζενινγηθφ. ηελ νπζία ηνπ φκσο θαζνξηζηηθφ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ηεο 

νξζήο ζηάζεο ή ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε 

ζρέζε ηνπ ζενχ κε ηνλ θφζκν. Δηδηθφηεξα αλαιχνληαη ε αξραηνειιεληθή πνιπζετζηηθή αληίιεςε 

θαη ε ειιεληθή θηινζνθηθή ζθέςε θαζψο επίζεο θαη νη δηαηππψζεηο ησλ Απνινγεηψλ ηνπ Β΄ 

αηψλα κ.Υ. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθεί ε κεηάβαζε απφ ηνλ εηδσινιαηξηθφ 

πνιπζετζκφ ζην θηινζνθηθφ κνλνζετζκφ θαη απφ εθεί ζην ρξηζηηαληθφ κνλνζετζκφ. Η κεηάβαζε 

απφ ην ελδνθνζκηθφ, ζην ππεξβαηηθφ, απφ ηνλ άγλσζην, απξφζηην θαη αθεξεκέλν, ζηνλ πξνζηηφ 

θαη ζπγθεθξηκέλν Θεφ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Σέινο λα δηαθαλεί ε κεηάβαζε απφ ηνλ ειιεληθφ ιφγν 

ζην ρξηζηηαληθφ Λφγν θαη ε ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ 

ζπγθεθαιαηψλνληαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ. 
 

 

πγθξηηηθή Δμέηαζε ηεο Γηδαζθαιίαο Βίβινπ θαη Κνξαλίνπ ρεηηθά 

κε ηελ Πηώζε ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηηο πλέπεηέο ηεο. 
 

Κπξηαθνπιόπνπινο Δπάγγεινο 
Καζεγεηήο ζενιόγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

vaggeliskyriak@yahoo.gr 

 

Οξζνδνμία θαη Ιζιάκ. Αλ θαη ε ζενινγηθή ππνδνκή ησλ δχν κεγεζψλ είλαη παληειψο 

δηαθνξεηηθή, θαίλεηαη φηη ε νξζφδνμε αλαηνιηθή παξάδνζε επεξέαζε ηηο βαζηθέο δηδαζθαιίεο 

ηεο λενζχζηαηεο ηζιακηθήο ζενινγίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεηαη ε ρξηζηηαληθή θαη 

ηζιακηθή εθδνρή γηα ηελ πηψζε ηνπ αλζξψπνπ. Παξνπζηάδνληαη νη  νκνηφηεηεο ησλ δχν 

δηεγήζεσλ θαη  απνδεηθλχεηαη φηη θάζε ηη λέν δελ αλαπηχζζεηαη κφλν ηνπ ζην θελφ, αιιά είλαη 

νξγαληθά εληαγκέλν κέζα ζε έλα ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην. Οπσζδήπνηε δελ κπνξνχλ λα κε 

δηαθαλνχλ νη αληηζέζεηο ησλ δχν κεγεζψλ αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηφζν ζηε ρξήζε εηθφλσλ 

φζν θαη ζηε κεηάδνζε κελπκάησλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ην θαζέλα ππεξεηεί. Πέξα απφ απηά 

φκσο κέζα απφ ηελ αιιεινγλσξηκία ησλ δχν θφζκσλ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη πνιηηηζκηθή 

θαη πλεπκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα ζπλέβαιε ζηελ εηξεληθή ζπλχπαξμή ηνπο.  
 

 

«Ζ ζπλάληεζε δπν κεγάισλ πλεπκαηηθώλ κεγεζώλ» 
 

Μηραινπνύινπ Μαξία
1
 

1 
Θενιόγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παηξώλ 

mamixalo@gmail.gr 

 

Η εξγαζία απηή πξνηείλεηαη ζαλ έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ζηε κειέηε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη 

ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ Διιεληζκφ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Β΄ Λπθείνπ (Μάζεκα 25). 

ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ ε εμέηαζε ησλ ζηαδίσλ ηεο πνξείαο ζχλδεζεο ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο λενειιεληθήο καο ηαπηφηεηαο. Σν ζελάξην 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ 

θαη δηήξθεζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη  

ππήξμε αλαηξνθνδφηεζε αλά νκάδα ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο δφζεθε αηνκηθή 

εξγαζία ζηνπο καζεηέο γηα ην ζπίηη.  



 

13 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2016 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
Ζ έλλνηα ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο: Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

 

Αθξηβή Γεσξγνύζε
1
, Βαζηιηθή Καξαιή

2 

1
ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ13 (έδξα: Πάηξα) 

ageorgousi@sch.gr  
2
ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ02 (έδξα: Πάηξα) 

vaskarali@sch.gr  
 

Η πξφηαζή καο εληάζζεηαη ζηελ ινγηθή ηεο αλαλέσζεο ηνπ ιφγνπ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο, δειαδή ην ηη ζα πξέπεη λα καζαίλεη ν καζεηήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Δπεηδή 

ε απιή γλψζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα κπνξέζεη ν 

καζεηήο/ηξηα λα λνεκαηνδνηήζεη ην παξφλ, ην δεηνχκελν είλαη λα εμνηθεησζεί κε ηελ ηζηνξηθή 

αλαδήηεζε, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ,ηελ ηζηνξηθή ζθέςε, ηηο κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο ηεο 

Ιζηνξίαο. ηφρνο είλαη λα κπνξεί λα δηεξεπλά θξηηηθά κε ηα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηηο πνιιέο, 

δηαθνξεηηθέο θαη αληίζεηεο πνιιέο θνξέο ηζηνξίεο πνπ παξάγνληαη θαη θπθινθνξνχλ θαη ζην 

δεκφζην ιφγν, λα απαληά ηεθκεξησκέλα ζε εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ 

παξειζφλ, αιιά θαη ην παξφλ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Έλα απφ 

απηά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαη κάιηζηα ζπγθξνπζηαθφ, είλαη πψο ζπγθξνηείηαη ε έλλνηα ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη κέζα ζε πνηα θάζε θνξά ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Γηα ηελ 

απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα απαηηείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζε δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

δηαιφγνπ θαη ζπλνκηιίαο. 

Μεηαλάζηεπζε – «Με κε θσλάδεηο ”Ξέλν!» Μηα δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε» 
 

Καξάγησξγα Βαζηιηθή
1
, Καξαληδά Νηθνιέηηα

2
 

1 
Φηιόινγνο, 4

ν
 Γεληθό Λύθεην Πύξγνπ 

karagiorgavaso@gmail.com 
2 
Οηθνλνκνιόγνο, 4

ν
 Γεληθό Λύθεην Πύξγνπ 

nikikarantza@yahoo.gr  
 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Δπηδηψθνληαο ηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηελ θηλεηνπνίεζε/ 

δηαηήξεζε ηνπ καζεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνζπαζήζακε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ «κειέηε 

πεξίπησζεο» σο δηδαθηηθή ηερληθή ζέινληαο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα γξάςνπλ, λα θξίλνπλ θαη λα αζθεζνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. 

πγθεθξηκέλα πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε πεξηπηψζεηο κεηαλάζηεπζεο πνπ δηαθξίλακε 

ζηνλ Ν. Ηιείαο, αθνχ πξψηα παξνπζηάζακε ηελ έλλνηα (νξηζκφ) θαη ηηο δηαθξίζεηο ηεο. Η 

πεξίπησζε ηνπ Ν. Ηιείαο αληαπνθξίλεηαη ζ‘έλα επξχ θάζκα ησλ νξηζκψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

Σαπηφρξνλα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ζην καζεηή φηη απφ ηε –γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο- κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ έρεη ήδε ζπληειεζηεί ζηνλ νηθείν ηνπ ρψξν, 

θακηά θαηαζηξνθή δε ζπληειέζηεθε αληίζεηα εληζρχζεθε δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ε γε ηεο Ηιείαο. ηε Γαζηνχλε θαη ζηε Γιχθα θαηαγξάθεηαη απφ ηε κηα 

πιεζπζκηαθή ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξνπζίαδε θζίλνπζα πνξεία θαη απφ ηελ 

άιιε κέζα απφ ηελ πάιε ησλ δχν θφζκσλ(ληφπησλ θαη μεξηδσκέλσλ), αλαπηχρζεθε θαη 

εληζρχζεθε κηα πνιππνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δδξαηψζεθε ε αζηηθή ζπλείδεζε θαη ν 

θνηλσληθνπνιηηηθφο δηάινγνο πνπ έθεξαλ νηθνλνκηθή άλνδν, θνηλσληθή αιιαγή θαη πνιηηηθή 

επαλάζηαζε. Σέινο ην απνηέιεζκα ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ε θαηαλφεζε θαη ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ζπκπφξεπζε. 
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Ζ Σέρλε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μειέηε Πεξίπησζεο: 

Αιιεγνξία ηνπ πειαίνπ 

 

Βαζθαληήξα Δπγελία
1
, Γθηώλε Κσλζηαληίλα

2
, Πνκώλε Διέλε-

Ησάλλα
3
 

1
 Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

lit3568@upnet.gr  
2 
Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

lit3372@upnet.gr  
3
Φνηηήηξηα Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

lit3245@upnet.gr 

 

Η παξνχζα εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο Σέρλεο σο επνηθνδνκεηηθήο 

κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

παξαγθσληζκνχ ηεο ζηείξαο κάζεζεο θαη κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή ζε θάζε πηπρή ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ. πγθεθξηκέλα, σο εξγαιείν ηέζεθε κηα εηθφλα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

πιαησληθήο «Θεσξίαο ησλ Ιδεψλ». Ύζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο «Αιιεγνξίαο ηνπ 

πειαίνπ», επηρεηξείηαη ν απνζπκβνιηζκφο ηεο. Σέινο, γηα ηελ αθχπληζε θαη ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ίδηα ηνπο ηε δσή έγηλε ζχλδεζε ηεο Αιιεγνξίαο ηνπ 

πειαίνπ κε ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Καπνδίζηξηαο: Σύξαλλνο ή Φηιειεύζεξνο; Μηα απόπεηξα 

πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ηζηνξία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ κε 

δηεξεπλεηηθό ραξαθηήξα 

 

Θενδσξνπνύινπ Μαξία 
Φηιόινγνο Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, Μ.ed. Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο θαη Γηδαζθαιία 

mariatheo@ppp.uoa.gr 

 

Η παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε-κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθήο εθαξκνγήο κε δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα-ηεο πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο σο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζπέιαζήο ηεο. Πην αλαιπηηθά, ε δηδαθηηθή 

πξφηαζε πινπνηήζεθε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο ΄γ 

γπκλαζίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ 

αζθήζεθε ζην πξφζσπν ηνπ Καπνδίζηξηα (ελφηεηα 17). Γηα ηελ πξνζέγγηζή ηεο αμηνπνηήζεθε ε 

δηαηχπσζε ελφο ηζηνξηθνχ εξσηήκαηνο/δηιήκκαηνο θαη ε δηεξεχλεζή ηνπ κέζα απφ 

αληηπαξαηηζέκελεο πεγέο. Έγηλε δειαδή κηα απφπεηξα πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο φπνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ εξγαδφκελνη νκαδνζπλεξγαηηθά λα δηαηππψζνπλ ηεθκεξησκέλε άπνςε 

γη‘ απηφ ην εξψηεκα θαη ζπγρξφλσο λα θαηαλνήζνπλ φηη πνηθίια αίηηα θαη απνηειέζκαηα 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηζηνξηθή 

ηνπο ζθέςε
 
θαη ηε γελεηηθή ηζηνξηθή ηνπο ζπλείδεζε, μεθεχγνληαο απφ ην θαζηεξσκέλν πιαίζην 

ηεο γεγνλνηνινγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο. Δλψ παξάιιεια δηεξεπλήζεθε κε ην πέξαο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ εληζρπηηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

πνιππξηζκαηηθήο ζεψξεζεο ηεο ηζηνξίαο. 
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Αζθεηηθή αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο πνηεηηθώλ θεηκέλσλ: 

Σαμηδεύνληαο κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ, 

ζπληαμηδηώηεο ηνπ Οδπζζέα Διύηε  

 

Νεξαληδήο Ησάλλεο 

Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Κξήηεο–ρνι. ύκβνπινο Φηινιόγσλ 

iner38@otenet.gr 

 

Πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα κνληέια ζπνπδήο ηεο πνίεζεο, ζπκβαηά βεβαίσο θαη κε ηελ 

αζθεηηθή αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο πνηεηηθψλ θεηκέλσλ: (i) Η θεηκεληθή θαη αηζζεηηθή 

εξκελεία. (ii) Η ‗‗Γηδαθηηθή κέζνδνο κε άμνλα ηελ εηεξνλνκία ηνπ θεηκέλνπ‘‘. (iii) Μπνξνχκε 

λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηελ ‗‗δηεπηζηεκνληθή κειέηε‘‘. (iv) Μπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ην πνίεκα 

θαη απφ ηελ ‗‗απνδνκεηηθή ζθνπηά‘‘. (v) Αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο βαζηζκέλε ζηελ ‗‗ζεσξία 

ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο‘‘. (vi) ‗‗Eπηθνηλσληαθή ή θεηκελνγισζζηθή πξνζέγγηζε‘‘ πνπ ζπλδπάδεη 

γλψζεηο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γισζζνινγίαο. Με ππμίδα απηά ηα κνληέια ζπνπδήο 

ηεο πνίεζεο, βξίζθνπκε ηνλ δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ καο πξνο ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ, ζπληαμηδηψηεο ηνπ Οδπζζέα Διχηε. 

 

ρέδην δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ην 

πξσηόηππν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ κε ηίηιν: «Πξὸο Γεκόληθνλ» 
 

Καιιηκάλε Διεπζεξία
1
, Κξηθώλε Μαξία

2
 

1 
Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Θε.Π.Α.Δ.Δ. 

elle.kall20@gmail.com 
2 
Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Θε.Π.Α.Δ.Δ. 

mariakrikoni.phil@hotmail.com 
 

Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο έγθεηηαη ζηελ πξσηνηππία πιηθνχ, 

θαζψο χζηεξα απφ αλαδήηεζε, ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε πξσηνγελνχο πιηθνχ ζπλζέζεθε 

εμαξρήο κηα λέα δηδαθηηθή ελφηεηα. Σν παξφλ ζρέδην δηδαζθαιίαο πινπνηήζεθε ζε ηκήκα ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ ηνλ κήλα Μάξηην ζε ζρνιείν ηεο Αζήλαο. Ο ζρεδηαζκφο βαζίζηεθε αθελφο ζηελ 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θεηκέλνπ σο φινλ, κέζσ ηεο παξάιιειεο αηζζεηηθήο, γισζζηθήο 

θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο 

ζχλδεζεο ηεο Αξραίαο κε ηε Νέα Διιεληθή γιψζζα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηιερζέλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθφ θαηλφκελν απνηειεί ε παξάιιειε κειέηε ζε Νέα θαη Αξραία Διιεληθή 

γιψζζα ησλ πξνζέζεσλ ἐλ+δνηηθή θαη πξὸο+αηηηαηηθή κέζσ κηαο ελδηαθέξνπζαο γηα ηνπο 

καζεηέο ζεκαηηθήο, ηεο θηιίαο θαη ηεο δηαρξνληθήο ηεο αμίαο. 
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Τπάξρεη κόλν κία Αληηγόλε; Ζ Κιαζηθή Πξόζιεςε ζην ύγρξνλν 

ρνιείν. 
 

Αλαζηαζία Λέθθα
1
,
   
Γηνλύζηνο αξαληόπνπινο

2 

1
 Απόθνηηε Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Σκήκα Φηινινγίαο 

 anlekka94@gmail.com 
2   

Σειεηόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Σκήκα Φηινινγίαο. 

dsarantop@gmail.com 

 

Η παξαθάησ εξγαζία πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ηεο Κιαζηθήο Πξφζιεςεο ζηελ 

δηδαζθαιία ηεο Αληηγφλεο ηνπ νθνθιή σο κάζεκα ηεο Β‘ Λπθείνπ. Σα έξγα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παξαιιειηζκφ κε ηελ Αληηγφλε είλαη ν «Ο Γηνο ηνπ ανχι» ηνπ László 

Nemes, ε ―Antigona Furiosa‖ ηεο Griselda Gambaro θαη ε ―Tegonni: An African Antigone‖ 

ηνπ Femi Osofisan. Σα παξαπάλσ έξγα απνηεινχλ πξφζιεςε ηεο Αληηγφλεο, ελψ ε επαθή ησλ 

καζεηψλ κε απηά ζα έρεη πνηθίια νθέιε. Θα αληηθαηαζηαζνχλ ιάζνο αλαιχζεηο ηηο Αληηγφλεο, 

ην κάζεκα ζα θαηαζηεί ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα ζπλαηζζαλζνχλ ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ε ηαθηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ελδείθλπηαη 

γηα ην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν. Δηζάγεηαη επίζεο ε ηέρλε ζην ζρνιείν, φρη σο μερσξηζηφ 

κάζεκα θαιιηηερληθψλ, αιιά ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Αληηγφλεο. Σέινο, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ιχλεηαη ην αηψλην πξφβιεκα ηεο ππνηίκεζεο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. 

πλεπψο, πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν εγρείξεκα. 

 

Αλάπηπμε Γισζζηθώλ Γεμηνηήησλ κέζα από ηελ Αγσγή 

ηαδηνδξνκίαο 
 

Αιεμαλδξνπνύινπ Αξγπξνύια
1
, Αγγειαθόπνπινο Παλαγηώηεο

2
, 

Φσηεηάδνπ Διέλε
3
 

1 
Γξ.Φηιόινγνο, Γπκλάζην Ρίνπ 

alexroula66@gmail.com 
2 
Φηιόινγνο, Γπκλάζην Ρίνπ 

pangelakopoulos@hotmail.com 
3
Φηιόινγνο, Γπκλάζην Ρίνπ 

elfoteiadou@gmail.com 
 

H παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο 

θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, ζε πεξηαζηηθφ Γπκλάζην ηεο Πάηξαο  κε 

ηίηιν «Λέμεσλ Πεξηπέηεηεο» θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2015-2016, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ 

ΚΔΤΠ θαη θηινδνμεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. Δθαξκφζηεθε ζε κηα 25κειή κεηθηή νκάδα καζεηψλ ηεο Γ Γπκλαζίνπ κε 

αλνκνηνγελείο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Με αξσγνχο ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ε ηξηκειήο νκάδα ησλ εκςπρσηψλ – εθπαηδεπηηθψλ πξνζπάζεζε λα 

επηηχρεη ηελ ελίζρπζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ απαξαίηεηα εθφδηα 

γηα κηα κειινληηθή επηηπρή επαγγεικαηηθή πνξεία. Η εθαξκνγή ήηαλ πνηθηιφκνξθε θαη κεηαμχ 

άιισλ βαζίζηεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε αθφξκεζε 

θπξίσο ην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα «Νηλέη», ζηε ζχλζεζε αζθήζεσλ ινγνηερληθνχ θαη γισζζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ραξαθηεξηζηηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, θαζψο θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο. Σέινο, ε 

ηεζείζα ζηνρνζεζία νινθιεξψζεθε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ (ζπκκεηνρή ζε ηνπηθφ δηαγσληζκφ Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο θιπ) νη νπνίεο ελίζρπζαλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. 
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Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα από ηελ 

Σέρλε» ζηε δηδαζθαιία ηεο Ελένης ηνπ Δπξηπίδε (Γ΄ Γπκλαζίνπ). 
 

Δπθξνζύλε Κσζηαξά, 
Φηιόινγνο, Γηδάθησξ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο – Θεαηξνινγίαο  

& MA ζην Αξραίν Θέαηξν 

frinikostara@gmail.com  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ηεο κεζφδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Σέρλε» ηνπ J. Mezirow. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ηέρλε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν γηα 

λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ε νπνία 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ αλαζεψξεζε ζθέςεσλ θαη ζηάζεσλ κέζα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Η ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο «Διέλεο» ηνπ 

Δπξηπίδε ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, έρεη σο ζέκα: «Οη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε δσή εηηεκέλσλ θαη 

ληθεηψλ» θαη ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο έξγσλ ηέρλεο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ παξαηήξεζήο ηνπο πνπ πξνηείλεη ν Perkins. Η 

δηαδηθαζία εμειίζζεηαη ζε έμη ζηάδηα, θαηά ηα νπνία νη καζεηέο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία 

επηιεγκέλσλ έξγσλ ηέρλεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζηελ θξηηηθή ζεψξεζε θαη ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ ηνπο 

παξαδνρψλ γηα ην ζέκα –ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ζηεξεφηππεο αληίιεςεο φηη «ν ληθεηήο 

ελφο πνιέκνπ ραίξεη ηηκψλ θαη απνιακβάλεη κηα φκνξθε θη επηπρηζκέλε δσή»- κε απηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

 

Δπεηδή νη ιέμεηο ζεκαίλνπλ 

 

Καξαληώλε Υξηζηίλα 
Καζεγήηξηα Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

karantoni@yahoo.gr  

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο έληαμεο ηεο 

εηπκνινγίαο —ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο θνκβηθέο ιέμεηο-έλλνηεο, ηνπο επηζηεκνληθνχο δειαδή 

φξνπο— ζηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη φρη κφλνλ ζηα πιαίζηα ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ. Μέζα απφ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, απφ φιν ην θάζκα ησλ 

δηδαζθνκέλσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε ζηελή ζρέζε ζεκαίλνληνο-ζεκαηλνκέλνπ 

ελψ θαηαδεηθλχεηαη ην πψο ε κνξθή θαζεαπηή κηαο ιέμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηεο πξνέιεπζήο ηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά φρη κφλνλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ησλ ζεκειησδψλ γηα θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν ελλνηψλ, αιιά θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ζηελ ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ εθθάλζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ εκβάζπλζε ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελ ηέιεη επηθνηλσλία θαη δξάζε. ε κηα 

επνρή πνπ γίλεηαη δηαξθψο ιφγνο γηα λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ δηεπξπκέλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε κηαο παιηάο πξαθηηθήο, 

ηεο εηπκνιφγεζεο, ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία, κηα δηαζεκαηηθή-δηεπηζηεκνληθή δειαδή 

πξνζέγγηζε. 
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Πνιπγξακκαηηζκόο θαη Πνιπηξνπηθόηεηα ζηε Γηδαζθαιία ησλ 

Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ 

 

Φξαγθόπνπινο Νίθνο
1
, Σζαξνύρα Βαζηιηθή

2
 

1 
Σειεηόθνηηνο ηκήκαηνο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

nikos_frag_16@hotmail.com 
2 
Σειεηόθνηηε ηκήκαηνο Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

vsl.tsaroucha@gmail.com  
 

Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη θηάλνληαο κέρξη θαη ην 

Λχθεην, επηδηψθεη φρη κφλν ηελ παξνρή θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Έηζη, επηηπγράλεη ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ ηνπ 

κέιινληνο εθνδηάδνληάο ηνπο κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα κέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαληαη ηθαλνί 

λα αλειηρζνχλ ζηελ θνηλσλία. Χζηφζν, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ε 

ζπλαθφινπζε χπαξμε πνιιαπιψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν. Σν 

βίληεν, ε εηθφλα, ν ήρνο θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ζπληζηνχλ κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο κε ηα νπνία ηα παηδηά είλαη 

εμνηθεησκέλα. Μέζσ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, νη λένη ζα κάζνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη, 

λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά, λα αλαπηχζζνπλ ηνλ δηάινγν, λα ζπλεξγάδνληαη θ.ά. Η 

παξνχζα αλαθνίλσζε, ινηπφλ, έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ φξσλ γξακκαηηζκφο, 

πνιπγξακκαηηζκφο θαη πνιπηξνπηθφηεηα  θαζψο θαη ηα ζεηηθά ηεο πξνζζήθεο ηνπο ζην 

ζεκεξηλφ ζρνιείν. Σέινο, ζα δνζνχλ πξαθηηθά παξαδείγκαηα αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ κέζσ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

 

Όπνπ ππάξρνπλ καζεηέο…»: Κξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζρεδίαζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ 2
νπ

 Παλειιήληνπ Λνγνηερληθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ 

Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Π.Γ.Π.Π.) 
 

Μαίξε Μ. ηδεξά
1
, Αζαλαζία Μπαισκέλνπ

2
 

1 
Καζεγήηξηα Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

marysidira@yahoo.gr 
2  

Καζεγήηξηα Μαζεκαηηθόο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

smpalom@upatras.gr  

 
Η εηζήγεζε απηή αθνξά ζηελ θαηάδεημε ηνπ 2

νπ
 Παλειιήληνπ Λνγνηερληθνχ Γηαγσληζκνχ 

πνπ δηνξγάλσζε ην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-

2016 σο κία ζχλζεηε θαη πνιππξηζκαηηθή δξάζε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη παηδαγσγηθά θαη 

θαιιηηερληθά ηε ζρέζε κεηαμχ ρνιείνπ θαη Σέρλεο θαη πνπ, δηαζέηνληαο θαη ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ‗Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηέθηεζε κεγάιε εκβέιεηα θαη εθηίκεζε 

αλάκεζα ζηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο. Δηζαγσγηθά, παξαζέηνπκε ην φξακα, ηε 

ζηνρνζεζία θαη ηα βήκαηα – ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εληζρχνληαο πξνζέζεηο θαη 

πξαθηηθά κνληέια κε ηελ αλάινγε βηβιηνγξαθία. Αθνινπζνχλ ηα κέξε ηεο θπξίσο εηζήγεζεο, ην 

πξψην ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, πθνινγηθέο ζπγθιίζεηο ησλ 

ζπκκεηνρψλ, κε ππνδεηγκαηηθφ πεδίν ηελ θαηεγνξία «Πνίεζε Λπθείνπ», θαη ην δεχηεξν, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ παξαζέηνπκε απεηθνληζηηθά θαη ζρνιηάδνπκε αθξνζηγψο ηα βαζηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ. Σέινο, ζπγθεληξψλνπκε ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία 

πνπ ηξνθνδφηεζε ηε ζχιιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ηδέαο καο. 
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Μηα πξόηαζε πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο ηεο Έθζεζεο ζην Λύθεην κε 

βάζε ηηο θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο ζε δνζκέλε ξνπκπξίθα 

 

Βαζηιηθή ππξνπνύινπ 
Καζεγήηξηα Φηιόινγνο ζηελ Ιδησηηθή Μέζε Δθπαίδεπζε/ Θεαηξνιόγνο/ MsA Γηαρείξηζεο 

Πνιηηηζκνύ 

keli_spiropoulou@yahoo.gr  

 

Αληαπνθξηλφκελε ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη πξαθηηθή, ε εηζήγεζε απηή 

είλαη κία πξφηαζε πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθζεζηαθνχ θεηκέλνπ ζην ιχθεην κε ηελ 

αμηνπνίεζε ξνπκπξίθαο. Πξνυπνζέηεη ηελ αθνκνίσζε ησλ θεηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηηο 

καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο, ηε γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κέξνπο ηεο έθζεζεο, ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηα θεηκεληθά είδε θαη ηηο πθνινγηθέο ηερληθέο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

«θαηαζθεπήο» ελφο ζπιινγηζκνχ. Αμηνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη ε 

κειέηε πεξίπησζεο, ελψ ε νινκέιεηα βαζκνινγεί ην θείκελν πνπ κειεηά  κε ηα θξηηήξηα ηεο 

ξνπκπξίθαο. Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επαλαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ βάζεη ησλ 

επηζεκάλζεσλ ησλ νκάδσλ. Η εθαξκνγή ζηελ ηάμε απέδεημε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα απηήο ηεο 

θαιήο πξαθηηθήο πνπ αμηνπνηεί ηελ Κεηκελνινγία θαη ηελ πεξηγξαθηθή (δηακνξθσηηθή) 

αμηνιφγεζε, δηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο (απην/αιιειν/εηεξν) αμηνινγνχληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

ελδνθεηκεληθά θξηηήξηα, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ηηο αληηκεησπίδνπλ εζηηαζκέλα 

θαη κεζνδηθά, ελψ ε δηδάζθνπζα βνεζείηαη ζηελ αληηθεηκεληθή βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηεο 

θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

 

Αλαθαιύπηνληαο ηελ Ηιηάδα κέζα από ζεαηξηθέο ηερληθέο 

 

Μαξθνπνύινπ Νηθνιέηηα
1
, Υαηδεγεσξγίνπ Διέλε

2 

Φηιόινγνο-Θεαηξνιόγνο 

nikoletta.markopoulou@gmail.com 
2
Θεαηξνιόγνο-Ηζνπνηόο 

elenialma@gmail.com 

 

Σν ελ εμειίμεη πξφγξακκα «Αλαθαιχπηνληαο ηελ Ιιηάδα κέζα απφ ζεαηξηθέο ηερληθέο» 

απνηειεί κηα πξφηαζε δηαζεκαηηθνχ ζπγθεξαζκνχ κε ζηφρν ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ  θφζκνπ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ Ιιηάδα ηνπ Οκήξνπ θαη ζηηο ζεαηξηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

λέα κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εληζρχνληαο ηε βησκαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή κε ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Καηαιήγεη ζηηο ηερληθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

επηηπγράλνληαη κέζσ απηψλ. Σέινο, ην πξφγξακκα ζα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Σν παηρλίδη ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο σο δεκηνπξγηθή θαη ζπλεξγαηηθή 

δξάζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ  

 

Μεηξνύιηα νθία
1
, Γθόηζεο Ησάλλεο

2
 

1 
Φηιόινγνο Med, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

smitroulia@gmail.com 
2  

Φηιόινγνο ΜΑ, Γεληθό Λύθεην Καζηξηηζίνπ 

iogots@sch.gr 

 

Η ρξήζε ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε 

απνηειεί θαηά ηνπο κειεηεηέο θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Η ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή πξνσζείηαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε  

δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπο δίλνπλ 

ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή  ηθαλφηεηα, λα επεμεξγάδνληαη ιχζεηο θαη λα 

καζαίλνπλ πξάηηνληαο. ηα πιαίζηα απηά θηλείηαη ε παξνχζα ζχληνκε αλαθνίλσζε, ε νπνία 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ παηρληδηνχ ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο 

ρξήζεο ησλ ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια  αξρέο 

ζπκκεηνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ αλαδεηθλχνληαη σο θπξίαξρεο πξαθηηθέο ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν. 

 

Δλαιιαθηηθή Λέζρε αλάγλσζεο-Λνγνηερληθό εξγαζηήξη εθήβσλ: 

Εσληαλεύνληαο ηα ινγνηερληθά  θείκελα 

 

Βαξδή Διέλε 
Φηιόινγνο, MSc Θεαηξνιόγνο, 1

ν
 Γπκλάζην Πάηξαο 

nauplio19@gmail.com 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο-παξνπζίαζεο 

ελφο πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ν ιφγνο είρε ηνλ θπξίαξρν ιφγν. ηφρνο 

ηνχ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε εμαξρήο ε πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε έλα 

δηαθνξεηηθφ, πην νηθείν θαη επηθνηλσληαθφ γηα ηνπο καζεηέο, ηξφπν. Καη΄ αξράο ζα 

μεδηπιψζνπκε φινπο ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ-ζπληνλίζηξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα  ζα αλαπηχμνπκε 

ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ παξνπζηαδφκελνπ πξφηδεθη, κε έκθαζε ζηνπο εμήο άμνλεο: ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην θείκελν, ηελ αλάπιαζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ 

εθθξαζηηθή αλάγλσζε, ηελ θαηάζεζε δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ, ηε βίσζε θαη αλάπιαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ηε δεκηνπξγηθή καηηά ζηε ζθελή θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο θαη 

εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο κέζσ ηνπ ιεθηηθνχ ή κε, απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθθξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο. 
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Ζ ζπκβνιή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην 

Λύθεην: αμηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα 

από ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία»  

 

Αζαλαζέθνπ Μαξία
1
, Παπιάθεο Μάλνο

2
 

 1  
PhD Ιζηνξία Σέρλεο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ 

m_k_athanasekou@yahoo.com  
2 
PhD(c) Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ  

manospavlakis@gmail.com 
 

Η Ιζηνξία απνηειεί έλαλ ηνκέα επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο κε κε άκεζα ή απηά 

απνηειέζκαηα θαη απηφ απνζαξξχλεη ηνπο καζεηέο γηα ηε κειέηε ηεο, γηαηί είλαη ζπληνληζκέλνη 

κε ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο γξήγνξεο εθαξκνγήο θαη ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, νη έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη πνιιέο θνξέο πςεινχ επηπέδνπ αθαίξεζεο θαη 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπο, ελψ ζπάληα δίλνληαη αθνξκέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Η Ιζηνξία ηεο Σέρλεο είλαη αδεξθή επηζηήκε ηεο Ιζηνξίαο 

θαη απνηειεί έλα ρξήζηκν θαη βνεζεηηθφ εξγαιείν θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η 

αμηνπνίεζή ηεο θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε απηήλ, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο Ιζηνξίαο, ζην λα γίλεη νξαηή θαη πην ειθπζηηθή ζηα παηδηά, 

ελψ, παξάιιεια, ε ρξήζε εηθφλσλ έξγσλ ηέρλεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή ηνπο 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο γηα ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά ε κέζνδνο ‗Μεηαζρεκαηίδνπζα 

Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία‘, σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή – ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε επηηπγράλνληαο αθελφο ηελ εκβάζπλζε πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη 

αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο γφληκεο θαη δεκηνπξγηθήο 

επαθήο ηνπο κε ηελ ηέρλε.  

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γεινηνγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

Διιεληθνύ Δζληθνύ Εεηήκαηνο ηνπ 19
νπ

 αηώλα 
 

Γεώξγα Δπαγγειία 
Καζεγήηξηα Φηινινγίαο, MSc Nεόη. Ιζηνξίαο, Πξόηππν Γπκλάζην Ισληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

georgvag@yahoo.gr 

 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ αμηνπνηήζεθαλ γεινηνγξαθηθά 

ζρεδηάζκαηα ηνπ ζαηηξηθνχ ηχπνπ σο πξσηνγελείο πεγέο γηα ηε κειέηε ησλ εζληθψλ θξίζεσλ 

ησλ εηψλ 1854-1897 θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ 

ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην πάγην αίηεκα γηα επέθηαζε ηνπ Βαζηιείνπ. ην 

κέηξν πνπ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή πεγή «εηθνληθήο» πιεξνθφξεζεο ζηνλ Σχπν απηήο ηεο 

ηζηνξηθήο απηήο πεξηφδνπ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά ζε έλα ζεκαληηθφ θνξέα πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο, πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ πνιηηηθέο απφςεηο, εζληθά 

αηζζήκαηα θ.ά. αιιά θαη ηελ ακθηζβήηεζε ή θαηαγγειία ηνπο. 
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ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 
 

Πνιπώλπκα θαη πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο 

 

Σζηγγέιεο Μηράιεο 
Μαζεκαηηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

.Δ.Π. ΦΤ.Δ. 20, Δ.Α.Π. 

mtsingelis@hol.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πνιπσλχκσλ επί ελφο 

δαθηπιίνπ θαη ησλ πνιπσλπκηθψλ ζπλαξηήζεσλ επί ηνπ ίδηνπ δαθηπιίνπ. Έζησ R έλαο 

αληηκεηαζεηηθφο δαθηχιηνο κε κνλάδα, R[x] ν δαθηχιηνο πνιπσλχκσλ επί ηνπ R, F(R) ν 

δαθηχιηνο απεηθνλίζεσλ επί ηνπ R θαη       ε πνιπσλπκηθή ζπλάξηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνιπψλπκν π(x)
 

Σφηε ε απεηθφληζε G(x):R[x]F(R)/π(x     είλαη νκνκνξθηζκφο 

δαθηπιίσλ. Όκσο ε απεηθφληζε G δελ είλαη πάληα 1-1 (δει. δελ είλαη πάληα κνλνκνξθηζκφο 

δαθηπιίσλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνχκε πάληα λα "ηαπηίδνπκε" έλα πνιπψλπκν κε ηελ 

αληίζηνηρε πνιπσλπκηθή ηνπ ζπλάξηεζε). Απνδεηθλχνπκε φηη αλ έλαο δαθηχιηνο R είλαη 

πεπεξαζκέλνο κε| |   , ηφηε ε απεηθφληζε G δελ είλαη 1-1 (θαη άξα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

έλα πνιπψλπκν επί ηνπ R δελ "ηαπηίδεηαη" κε ηελ πνιπσλπκηθή ηνπ ζπλάξηεζε). Αλ ν δαθηχιηνο 

R είλαη έλα άπεηξν ζψκα ηφηε ε απεηθφληζε G είλαη 1-1 (θαη άξα ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ φπσο θαη ζην ζχλνιν ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ ηζρχεη ε "αιγεβξηθή ηαχηηζε" ησλ 

πνιπσλχκσλ κε ηηο αληίζηνηρεο πνιπσλπκηθέο ηνπο ζπλαξηήζεηο). Γίλνπκε παξάδεηγκα ελφο 

άπεηξνπ αληηκεηαζεηηθνχ δαθηπιίνπ κε κνλάδα γηα ηνλ νπνίν ε απεηθφληζε G δελ είλαη 1-1. 

Σέινο παξνπζηάδνπκε  κία ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο 

αληηκεηαζεηηθφο δαθηχιηνο κε κνλάδα ψζηε ε απεηθφληζε G λα είλαη 1-1 (θαη επνκέλσο έρνπκε 

κία ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην πφηε κπνξνχκε λα "ηαπηίδνπκε" έλα πνιπψλπκν κε ηελ 

αληίζηνηρε πνιπσλπκηθή ηνπ ζπλάξηεζε). 

 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαίξεζεο: Ο ξόινο 

πξνζρεκαηηζκέλσλ λνεηηθώλ κνληέισλ θαη επηξξνέο  

 

Σνπιηζηλάθε Μαξία 
 
Μαζεκαηηθόο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ, ΔΚΠΑ 

maria_toul@yahoo.gr 

 

ηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ θαη 

ειηθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα επίιπζεο δεδνκέλσλ πξνβιεκάησλ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο. 

Η παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ησλ Fischbein, Deri, Nello θαη 

Marino(1985), κε ηίηιν «The role of implicit models in solving verbal problems in 

multiplication and division»  θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο φηαλ 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ πξάμεσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ έρεη σο εθαιηήξην ηελ παξαπάλσ, αιιά είλαη εθαξκνζκέλε ππφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε κηθξφηεξν δείγκα, κφιηο  ζε πέληε καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη κε ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, επηδηψθνπκε 

λα εκβαζχλνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ άξζξνπ ησλ Fischbein et al. Θα αλαιπζεί ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα, απφ ηνλ θάζε καζεηή, απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαβάδεη ηελ εθθψλεζε, 

ηελ δηάξθεηα επίιπζεο αιιά θαη ηειηθά θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο. Θα αλαδεηρζνχλ 

ζησπεξά δηαηζζεηηθά κνληέια πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Σειηθά παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν εξεπλψλ ζε φηη 

αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιήκαηα δηαίξεζεο πνπ νη 

καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ παξφκνηεο παξαλνήζεηο. 
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Πνιιαπιή Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ Γεσκεηξίαο από καζεηέο ηεο Α΄ 

Λπθείνπ 

 

Μεγάινπ Φσηεηλή
1
 

1
Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Μαζεκαηηθό Σκήκα Παλ/κίνπ Παηξώλ 

megalouf@yahoo.gr 

 

Η επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηψλ. Η παξνχζα έξεπλα εζηηάδεηαη ζε πξνβιήκαηα 

Γεσκεηξίαο ησλ νπνίσλ ε επίιπζε ηνπο βαζίδεηαη ζηελ πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ηνπο, δει. ηεο 

επίιπζεο ηνπο κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο. θνπφο ηεο έξεπλαο, είλαη λα εμεηάζεη κε 

βάζε πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ νη καζεηέο πνηνλ ηξφπν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε θνξά γηα λα 

νδεγεζνχλ ζηελ επίιπζε ελφο γεσκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο. Πηζηεχεηαη φηη έλα ηέηνην πιαίζην 

δηδαζθαιίαο, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ελφο 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο γεληθφηεξα, εληζρχεη ζεηηθά ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

 

πκκεηνρή & πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Mascil ζην 

Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ - Έλα παξάδεηγκα 

θαιήο πξαθηηθήο 
 

Αζαλαζία Μπαισκέλνπ
1
, Βαζηιηθή Ρήγα

2
 

1
Μαζεκαηηθόο, MSc., Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  (ΠΓΠΠ) 

smpalom@upatras.gr  
2
Μαζεκαηηθόο, MSc., Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (ΠΓΠΠ) 

rigav@sch.gr  

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

(ΠΓΠΠ) ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο καο ζην πξφγξακκα Mascil. Η ζπλεξγαζία αθνξνχζε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

δηεξεπλήζεηο, αλαιακβάλνληαο ξφιν παξφκνην κε απηφ ηνπ επηζηήκνλα, ψζηε νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ: 1)εξεζίζκαηα θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα επαγγέικαηα, 2) ηθαλφηεηεο 

ρξήζηκεο γηα ηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή πνξεία αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

3)Δπηπιένλ, λα δνπλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθψλ κέζα απφ έλα 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Μαζεκαηηθήο γλψζεο. Σα επξήκαηα θαηά ηελ 

εκπινθή καο ζην πξφγξακκα Mascil θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ  

ζπλεγνξνχλ γηα ηελ αμία ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο κε πεξηβάιινληα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ρψξνπο εξγαζίαο, γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ. 
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Ζ παξάκεηξνο ζε δπλακηθό πεξηβάιινλ.  

 

Λνπκπαξδηά Αγγειηθή
1
, Κσζηνπνύινπ Καιιηόπε

2
 

1 
Μαζεκαηηθόο, 2

ν
 ΓΔΛ Σξίπνιεο 

loumpardia@sch.gr 
2 
Μαζεκαηηθόο, 2

ν
 Γπκλάζην Σξίπνιεο 

kalkostop@sch.gr 

 

ηελ εξγαζία απηή, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο επίιπζεο γξαθηθά ηξηψλ αζθήζεσλ ζηα 

Μαζεκαηηθά θαηεχζπλζεο Β΄ Λπθείνπ, πνπ πεξηέρνπλ παξάκεηξν, κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο Geogebra. ην ςεθηαθφ ζρνιείν γίλεηαη αλάπηπμε ηφζν 

ζεκάησλ ζεσξίαο φζν θαη αζθήζεσλ, Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο ζε δπλακηθφ πεξηβάιινλ γηα 

φιεο ηηο ηάμεηο, εθηφο απφ ηα Μαζεκαηηθά θαηεχζπλζεο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ. Δπηιέμακε ην 

πξφγξακκα Geogebra γηαηί είλαη ηδηαίηεξα πξνζηηφ ζηνπο καζεηέο, εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη 

ρξήζε ηνπ, ελψ επηπιένλ θαιχπηεη φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο καο αλάγθεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Η δηδαθηηθή πείξα έρεη απνδείμεη φηη νη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη αζθήζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ παξάκεηξν επηθαλεηαθά, αθνχ γηα ηελ αιγεβξηθή ηνπο επίιπζε αθνινπζείηαη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη νπζηαζηηθά ηνλ ξφιν ηεο παξακέηξνπ γηα 

νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή ηηκή πάξεη αχηε. Η γξήγνξε νπηηθνπνίεζε πνπ δίλεη ην ινγηζκηθφ 

κέζσ ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ζρεκάησλ, νη αθξηβείο κεηξήζεηο  θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κπξνζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

καζεηή λα πεηξακαηηζηεί, λα εηθάζεη, λα ειέγμεη, θαη λα αλαπηχμεη πνιιαπιά καζεκαηηθά 

λνήκαηα. (Κπλεγόο, θ.α, 2010).  Δπηπιένλ θαζηζηά ηθαλφ ηνλ καζεηή λα απνθηήζεη επξχηεξε 

καζεκαηηθή ζθέςε, λα κπνξεί δειαδή λα αζρνιεζεί θαη λα δηεθπεξαηψζεη θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ίζσο κεγαιχηεξεο δπζθνιίαο. 

 

Μηα Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε ζηελ Γηδαζθαιία ηεο Δπθιείδεηαο 

Γεσκεηξίαο 

 

Κξίζε Μαξία
1
, Λύξε Αλαζηαζία

2
 

1 
Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιώζζαο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

m_krithi@hotmail.com 
2 
Μαζεκαηηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

natasaliri@yahoo.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη έλα ζρέδην ζπλδηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

ησλ Αγγιηθψλ κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο ιβ΄[32] απφ ην ηνηρείν Α΄ ηνπ 

Δπθιείδε, ζε καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ. Ο ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε 

παξνπζίαζε ελφο καζεκαηηθνχ δεηήκαηνο κε ηελ ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο αιιά θαη ησλ 

ΣΠΔ ζα νδεγνχζε ζηηο απαηηνχκελεο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο ζα επέθεξαλ ηελ 

αλαθάιπςε λέαο γλψζεο κε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε απηήο ηεο 

γλψζεο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο κέζα 

απφ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν. Η καζεζηαθή δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε είλαη: αλάθιεζε 

ππάξρνπζαο γλψζεο, αλάιπζε ηεο απφδεημεο, εληνπηζκφο δηαθνξψλ ζηηο ππάξρνπζεο 

απνδεηθηηθέο δηαδηθαζίεο (Δπθιείδεο, Πξφθινο, ρνιηθφ βηβιίν), απφδνζε ηεο απφδεημεο ηνπ 

Πξφθινπ ζηα Αγγιηθά αθνινπζψληαο ηνλ ζχγρξνλν καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ θαη δεκηνπξγία 

βίληεν-παξνπζίαζεο ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην αληιεί ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε φζν θαη απφ  ηελ πλδπαζκέλε Δθκάζεζε Δπηζηεκνληθνχ 

Αληηθεηκέλνπ θαη Ξέλεο Γιψζζαο (Content and Language Integrated Learning, CLIL).  Σα 

επξήκαηα (παξαγφκελα καζεηψλ, απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ  καζεηψλ, παξαηήξεζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο) θαηαδεηθλχνπλ φηη δηδαθηηθέο ζπκπξάμεηο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 



 

25 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2016 

Ζ δηδαζθαιία ησλ ζπλαξηήζεσλ ζην πεξηβάιινλ δηεπξεπλεηηθήο 

κάζεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Golab  

 

Αξγύξε Παλαγηώηα
1 

1 
Καζεγεηήο  Μαζεκαηηθώλ, Πξόηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο

 

argiry@gmail.com
 

 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δηδαθηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ απνηειεί 

απιά ηνλ ρψξν κεηάδνζεο γλψζεσλ, αιιά νη καζεηέο είλαη ζην επίθεληξν θαη επηδηψθνπκε ηελ 

θαιιηέξγεηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ππνζηήξημε 

απφ επξσπατθά έξγα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Δπξσπατθφ έξγν Golab 

(www.golabz.eu/), ην νπνίν είλαη κία αλνηρηή δηαδηθηηαθή πχιε κε πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα 

θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ηε παξνχζα 

εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη επηιέγεηαη ην δηεπηζηεκνληθφ 

ζελάξην δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο «Κξαηήξεο νπξάλησλ ζσκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο», ψζηε 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ. Σν 

έξγν Golab κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ελεξγφ πεδίν αμηνπνίεζεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ηεο 

ηάμεο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή 

αλάβαζκηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο.   

 
 

Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα όξηα ζπλαξηήζεσλ, κε ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ κέζα από ην Sierpinski Carpet 

 

Βιάρνπ Μαξία
1
, Βιάρνο Εώεο

 2
 

1 
Καζεγήηξηα Μαζεκαηηθώλ & Πιεξνθνξηθήο, 4ν ΓΔΛ Κνξπδαιινύ Πεηξαηά 

maria.s.vlachou@gmail.com 
2 
Μαζεκαηηθόο, Γπκλάζην Κνξώλεο Μεζζελίαο 

zitavita21@gmail.com 

 

Σν ραιί ηνπ Sierpinski είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα απηνφκνηα ζρήκαηα (fractals). 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή, ζα αλαδείμνπκε κεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ πεξηέρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν fractal θαη αθνξνχλ ηα φξηα ζπλαξηήζεσλ θαη πσο απηά κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ σο δηδαθηηθφ ζελάξην ζηελ Γ Λπθείνπ. Η ζχλδεζε ησλ νξίσλ ζπλάξηεζεο κε ηα 

fractals κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γίλεηαη εληππσζηαθή, ραξίδνπλ νκνξθηά θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηα Μαζεκαηηθά εθηφο απφ εξγαιείν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζε έλα 

είδνο ηέρλεο (Βιάρνο, 2015). Ο ζπλδπαζκφο ινγηζκηθψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Excel θαη 

Geogebra) κε εξγαιεία δηαζπλδεδεκέλεο κάζεζεο WEB 2.0 ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηδαζθαιία, 

φζν θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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Γηδαθηηθή πξόηαζε βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ νπζησδώλ εξσηεκάησλ 

κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ  
 

Βιάρνο Εώεο
1
, Θενράξε Υξηζηίλα

2
, Σζέθνπ Αθξνδίηε-Δηξήλε

3
 

1 
Καζεγεηήο  Μαζεκαηηθώλ, Γπκλάζην Κνξώλεο Μεζζελίαο 

zitavita21@gmail.com 
2 
Γαζθάια δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

the_chris@hotmail.com  
3  

Καζεγήηξηα Φηιόινγνο, Γεληθό Λύθεην Κνξώλεο Μεζζελίαο 

irinakitse@gmail.com 

 

ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 

ησλ νπζησδψλ εξσηεκάησλ ησλ McTighe θαη Wiggins (2013). Δηδηθφηεξα δηαηππψλεηαη έλα 

νπζηψδεο εξψηεκα θαη  πξνηείλνληαη δχν δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εξσηήκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεηαη ε θαηλνηνκία θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηνπ αλαζηνραζκνχ ηεο ζρεδηαζηηθήο νκάδαο σο 

πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα 

αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηηο πηζαλέο πξνεθηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

 
 

Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο "Γύλακε ζεκείνπ σο πξνο 

θύθιν." 
 

Δπζηαζίνπ Αγγειηθή 
Μαζεκαηηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

aefstath@sch.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε δηδαθηηθή πνξεία, πνπ πινπνηήζεθε ζηε Β΄ηάμε 

ηνπ ζρνιείνπ καο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δχλακεο ελφο ζεκείνπ σο πξνο έλαλ θχθιν, ζην 

κάζεκα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηε 

δεκηνπξγία ππνζέζεσλ νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεψξεκα ησλ ηεκλνπζψλ νδήγεζε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο δχλακεο ελφο ζεκείνπ σο πξνο έλαλ θχθιν. Η πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Geogebra. 

 

Γεσκεηξηθέο Αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο 
 

Καβεδόο Κπξηάθνο
1
 

1 
Μαζεκαηηθόο, θνηηεηήο ΠΜ "Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ησλ Μαζεκαηηθώλ", ΔΚΠΑ  

kavezoskyr@gmail.com 

 

Η Γεσκεηξία απνηειεί θφθθηλν παλί γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξά ην γεγνλφο πσο παξέρεη αλαιπηηθφ ηξφπν καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη απνηειεί 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απνδεηθηηθήο ζθέςεο. Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε- 

δηδαθηηθή πξφηαζε, επηρεηξείηαη κία δηαθνξεηηθή εηζαγσγή ηκήκαηνο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο 

Γεσκεηξίαο ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, κέζσ ξεαιηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ , κέζσ ελφο επράξηζηνπ θαη δηδαθηηθνχ παηρληδηνχ. 

Παξάιιεια, επηρεηξείηαη κία ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ εξεζηζκάησλ ησλ καζεηψλ, κε 

ηαπηφρξνλε ζχλδεζε ηεο κε ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ.   
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Θεζκηθή Καηλνηνκία θαη Γεκηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

Ο ξόινο ηνπ ρνιηθνύ/Μαζεηηθνύ πλεηαηξηζκνύ σο πξνπιάζκαηνο 

ζεζκώλ ζπιινγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ 
 

Βάζε Παλαγηώηα
1
, Καπνγηάλλεο Γεκήηξεο

2
 

1
Γηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ Γ. Διιάδαο, 

Δξεπλήηξηα Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 

pvathi8@gmail.com 
2 
 η. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΣΔΙ Γ. Διιάδαο 

kapdim46@gmail.com 

 

Η εξγαζία απηή εθθηλεί απφ ηελ ππφζεζε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

«θαιιηεξγείηαη» θαη ελζαξξχλεηαη απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

πξάμε. Σν «καλζάλεηλ δηα ηνπ πξάηηεηλ» θαηά ηε γλσζηή πξνηξνπή ηνπ John Dewey βξίζθεη 

κάιηζηα γφληκν έδαθνο ζε πνηθίια πξνπιάζκαηα ζεζκψλ ζπιινγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ αλαδχνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Η ζπλεξγαηηθή 

απηή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζπλαξηεκέλε κε δεμηφηεηεο-θιεηδηά, νη νπνίεο, πέξαλ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (κέζσ θπξίσο 

πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο νη νπνίεο απνθηψληαη εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιά 

θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο), φπσο θαη κε ηε δηεχξπλζε επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ δηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. 

Σελ ππφζεζε επηβεβαηψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζε θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο/ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη κειεηήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο θαη θαηάθηεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-

κάζεζεο-αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαδείρζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ζεκεξηλψλ θνηηεηψλ/ηξησλ ζε πξνγξάκκαηα (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο 

θ.ιπ) ζην ζρνιείν ηνπο θαηά ηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα  θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. 

 

Ο Ρόινο ηνπ Πξνβιήκαηνο ζηε ύγρξνλε Κνηλσλία ηεο Γλώζεο θαη 

Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 
 

Βόζθνγινπ Μηράιεο
1
 

1  
Οκόηηκνο Καζεγεηήο  Μαζεκαηηθώλ, Α. Σ. Δ. Ι. Γ. Διιάδαο, Πάηξα 

mvosk@hol.gr; voskoglou@teiwest.gr 

 

ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ν  ξφινο  ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε ζχγρξνλε Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο φρη κφλν γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή καο δσή γεληθφηεξα. Παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν ησλ Voskoglou & 

Buckley, πνπ πεξηγξάθεη ηε ιχζε ησλ πνιχπινθσλ πξαθηηθψλ, καζεκαηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο καο κε ζπλδπαζκφ ηεο γλψζεο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο ππνινγηζηηθήο (ή αιγνξηζκηθήο) ζθέςεο. Η ππνινγηζηηθή ζθέςε είλαη έλαο φξνο, πνπ  

ζεκειηψζεθε πξφζθαηα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο.  Αθφκε, 

χζηεξα απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ θαη πξνηχπσλ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο απφςεηο 

πάλσ ζην ζέκα απηφ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ηφζν ζηε κέζνδν ηεο ρξήζεο ηνπ αλάινγνπ 

πξνβιήκαηνο, φζν θαη ζηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε, πνπ ζήκεξα είλαη νη πην επίθαηξνη 

θιάδνη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε πνιιέο εθαξκνγέο ζε άιινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ..  Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
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ΦΤΗΚΖ 
 

Μειέηε ηεο νξηδόληηαο βνιήο – Ππξνβνιώληαο ηνλ πίζεθν 

 

Μαλδειηώηεο σηήξηνο
1
, Διιελνύδεο Γεώξγηνο

2
, Εαθεηξηάδεο 

Φώηηνο
3
 

1
Γεσιόγνο, Τπεπζπλνο ΔΚΦΔ εξξώλ 

sotmandili@gmail.com 
2
Φπζηθόο, ΓΔ.Λ. Ν. θνπνύ εξξώλ 

geoellin@yahoo.gr 
3
Φπζηθόο, ΓΔ.Λ. θνπηάξεσο εξξώλ 

fzafiriadis@sch.gr 

 

Η εξγαζηεξηαθή κειέηε ηεο νξηδφληηαο βνιήο είλαη αξθεηά δχζθνιε. Απαηηεί κηα ζεηξά απφ 

πνιχπινθα θαη δπζεχξεηα φξγαλα ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο (φπσο θσηνπχιεο). Σν πείξακα 

πνπ πξνηείλνπκε απαηηεί απιά φξγαλα πνπ ζπλαξκνινγνχληαη εχθνια. ηφρνο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη έλα ζψκα πνπ εθηνμεχεηαη νξηδφληηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο 

θαη πνπ δηαγξάθεη κηα ζρεηηθά κεγάιε θακππιφγξακκε ηξνρηά (νξηδφληηα βνιή), θηάλεη 

ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ζέζε κε έλα άιιν ζψκα πνπ αθήλεηαη λα πέζεη απφ ην ίδην χςνο 

ειεχζεξα, εθηειψληαο κηα ζρεηηθά κηθξή ηξνρηά (ειεχζεξε πηψζε). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε νξηδφληηα ϐνιή είλαη µηα ζχλζεηε θίλεζε, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ηηο παξαθάησ θηλήζεηο: 

 Σελ επζχγξαµµε νµαιή θίλεζε, ιφγσ ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο π0.  

 Σελ ειεχζεξε πηψζε ιφγσ ηεο ϐαξχηεηαο.  

Σέινο πξνηείλεηαη έλα θχιιν εξγαζίαο γηα ηε κειέηε ηεο νξηδφληηαο βνιήο, ε επεμεξγαζία 

ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (εηθνληθφ εξγαζηήξην κε εθαξκνγή Geogebra) 

αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε απηέο. 

 
 
 

Πεηξακαηηθή Δπηβεβαίσζε ηνπ Νόκνπ Boyle κε ηελ ρξήζε 

πζηήκαηνο πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθόληζεο  

 

Γαιάλεο Μηραήι
1
 

1
Φπζηθόο, Μνπζηθό ρνιείν Παηξώλ 

michalis.galanis@gmail.com 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ  επηβεβαίσζε ηνπ 

λφκνπ ηνπ Boyle κε ηελ ρξήζε ελφο εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη 

απεηθφληζεο, ηνπ LabPro ηεο Vernier. Με ηελ ρξήζε αηζζεηήξα πίεζεο είλαη δπλαηφλ γξήγνξα 

θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά λα απνδεηρζεί ε δεηνχκελε ζρέζε πίεζεο θαη φγθνπ απφ κηα 

νκάδα καζεηψλ κε ειάρηζηε θαζνδήγεζε απφ ηνλ θαζεγεηή. Δπίζεο, δείρλεηαη ηξφπνο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο LabPro κε ΣΠΔ, φπσο ππνινγηζηηθά θχιια, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.    
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Υξήζε Δηθνληθώλ θαη Πξαγκαηηθώλ Πεηξακαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα 

ηνλ Έιεγρν ησλ Νόκσλ ηνπ Απινύ Δθθξεκνύο 

 

Γαιάλεο Μηραήι
1
 

1
Φπζηθόο, Μνπζηθό ρνιείν Παηξώλ 

michalis.galanis@gmail.com 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε εηθνληθά εξγαζηήξηα 

(πξνζνκνηψζεηο) θαη ζε πξαγκαηηθά εξγαζηήξηα κε ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ 

ην απιφ εθθξεκέο. Δχρξεζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, φπσο ην PhET θαη ην Interactive 

Physics, αμηνπνηνχληαη, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξαγκαηηθφ πείξακα, γηα ηελ γξήγνξε 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαιάλησζε ηνπ εθθξεκνχο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, γηα ηελ ρξήζε ησλ εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ, ζε αίζνπζα 

πιεξνθνξηθήο αμηνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ΣΠΔ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη 

πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηνχλ ζπζηήκαηα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθφληζεο 

πξνζθέξνληαο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ ηνπ εθθξεκνχο ζε ζρέζε κε 

ηελ άζθεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ νδεγνχ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Σφζν ηα εηθνληθά φζν θαη ηα 

πξαγκαηηθά εξγαζηήξηα έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε ηάμε θαη ζην εξγαζηήξην κε ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Γηεξεύλεζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ 

καζεηώλ γηα ηε ζεξκόηεηα, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο αιιαγέο θάζεο. 
 

Γηαλλαξέιε ηακαηία
1
 

1
Φπζηθόο, 1

ν
 ΓΔ.Λ. Αηγίνπ, πλεξγάηεο Δ.Κ.Φ.Δ. Αηγίνπ 

matoulagia@gmail.com 

 

Σφζν νη πξντδεάζεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ 

ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, φζν θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ, απνηεινχλ ζπρλά δηδαθηηθφ εκπφδην (πχξηνπ, 1995). Η παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά 

ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ ηδεψλ αλήιηθσλ καζεηψλ γηα ηε ζεξκφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2016. Έιαβαλ 

κέξνο 1098 καζεηέο θαη καζήηξηεο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, 

Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Αηγηαιείαο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε πέληε εξσηήκαηα θιεηζηνχ 

ηχπνπ, πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ζπλήζεηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο. Απ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 

θάπνηεο θαηεγνξίεο παξαλνήζεσλ εκθαλίδνπλ πνζνζηά αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, είηε απηή 

αληαλαθιά ηελ επξχηεξε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληνγλσζηηθή σξίκαλζε, είηε ην ξπζκφ 

εκπινπηηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο βάζεη ηνπ ρξνληζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο. ε θάπνηεο άιιεο 

θαηεγνξίεο ε ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία είλαη έληνλε, ρσξίο πξνθαλή εμάξηεζε απφ ην ρξφλν 

δηδαζθαιίαο. Σέινο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ε δηαθχκαλζε  δείρλεη λα παξνπζηάδεη 

«ηνπηθά αθξφηαηα», ζε ρξνληθέο θάζεηο φπνπ ε εζηίαζε ζηε δηδαθηέα χιε ζπγθιίλεη κε 

επλντθνχο ειηθηαθνχο παξάγνληεο. 
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Όκηινη αξηζηείαο: κία κειέηε πεξίπησζεο Οκίινπ Φπζηθώλ 

επηζηεκώλ 

 

Κσλζηαληηλίδεο Αληώλεο
1
, θνξδή Βαζηιηθή-όληα

2
, Κνληνύ 

Ναηαιία-Γέζπνηλα
3
, Σζαβδαξίδνπ Διεάλλα

4
 

Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο- Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

amkonsta@lit.auth.gr, skordi_sonia@hotmail.com, taloula@windowslive.com, 

eleanna12@hotmail.com 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην δηδαθηηθφ ιφγν θαηά Bernstein (1989) κηαο δηδαθηηθήο πξάμεο, 

ζηα πιαίζηα ελφο απνγεπκαηηλνχ νκίινπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ελφο Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ. Οη 

φκηινη σο ζεζκφο παξαηεξείηαη φηη αληηκεησπίδνληαη σο κηα θαηλνηφκα θαη πξννδεπηηθή 

εθπαηδεπηηθή θίλεζε, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πιαίζην πνπ λα 

ζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε, θαζψο ε έξεπλα ζε φ,ηη αθνξά ηνπο νκίινπο αξηζηείαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο σο πξαθηηθή εκηηππηθήο δηδαζθαιίαο είλαη πεξηνξηζκέλε (Μαληηθνχ θ.ά. 

2014). Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεζαλ πξνέθπςαλ αθελφο απφ ηε δηθή καο παξαηήξεζε θαη 

αθεηέξνπ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο, ελψ παξάιιεια ε αλάιπζή ηνπο 

βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο αιιά θαη ζην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηνπ ξφκβνπ 

ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην αλ ε θαηλνηνκία απηή ηνπ ζεζκνχ είλαη 

νπζηαζηηθή θαη πξαγκαηψλεηαη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

 
 

Σν πείξακα Millikan θαη ε θβάλησζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε  

 

Μπεληελίηεο Γεώξγηνο
1
 

1 
Φπζηθόο, Γ/ληήο Νπθηεξηλνύ Γπκλαζίνπ Πύξγνπ 

lanthigm@yahoo.gr 

 

Κάζε επηζηήκνλαο γλσξίδεη φηη ρσξίο πεηξακαηηθή επαιήζεπζε αθφκε θαη νη πην θνκςέο 

ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο παξακέλνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ππνζέζεηο. Με ηελ εξγαζία ηνπ ν 

Robert A. Millikan, επηλφεζε έλα έμππλν πείξακα κέζσ ηνπ νπνίνπ κέηξεζε ηε ζεκειηψδε 

κνλάδα ηνπ θνξηίνπ κε πξσηνθαλή αθξίβεηα. Η θαηαζθεπή κε απιά πιηθά πεηξακαηηθήο 

ζπζθεπήο βαζηδφκελε ζηε θεληξηθή ηδέα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Millikan (πηψζε ζηαγφλσλ ιαδηνχ 

κε νξηαθή ηαρχηεηα κε ή ρσξίο ειεθηξηθφ πεδίν), σο δηδαθηηθφ ρεηξνπηαζηφ πιηθφ, ρσξίο ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ή πξνζνκνηψζεσλ ππνινγηζηψλ ή παλεπηζηεκηαθψλ 

ζπζθεπψλ – νη νπνίεο δε δηαηίζεληαη ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα- θαη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

δένο σο πξνο ηελ ηδέα ηεο θαηαζθεπή ηνπο θαη ακθηζβεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ην 

εθηθηφ ηεο θαηαζθεπήο είλαη κηα πξφθιεζε πεηξακαηηζκνχ γηα ηνπο καζεηέο. Οη απαηηνχκελεο 

κεηξήζεηο γίλνληαη γηα ην ρξφλν πηψζεο ηεο ζηαγφλαο, κε ρξνλφκεηξν θαη ηεο αληίζηνηρεο 

απφζηαζεο κε παξαηήξεζε απφ κηθξνζθφπην κε ζηαπξφλεκα, ή κε ρξήζε ηνπ Tracker ή άιινπ 

αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Μαζεκαηηθέο έλλνηεο γηα ηε κειέηε ζεξκνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ 
 

θαέινο Ησάλλεο
1
, Δπζηαζίνπ Αγγειηθή

2
 

1 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

ioasfaelos@sch.gr 
2 
Μαζεκαηηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

aefstath@sch.gr 

 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ελδεηθηηθή δηδαθηηθή πνξεία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ  

αληηζηξεπηψλ κεηαβνιψλ ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Θεηηθνχ Πξνζαλαην-

ιηζκνχ ηεο Β' Λπθείνπ. Η κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο Θεξκνδπλακηθήο απνηειεί κία απφ ηηο 

ελφηεηεο, πνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην εξψηεκα, πνπ πξνβιεκαηίδεη ηε καζεκαηηθή θνηλφηεηα, 

γηα ην πψο θαη πνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζα δηδάμνπκε, σζψληαο ηα πξάγκαηα πξνο λέεο 

δηδαθηηθέο θαηεπζχλζεηο. Οη πξνηάζεηο καο έρνπλ πινπνηεζεί ζην ζρνιείν καο θαη ε δηεμαγσγή 

ηνπο δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ Interactive Physics θαη 

Geogebra. 

 
 

Φαηλόκελν Doppler – Δθαξκνγέο 

 

θαέινο Ησάλλεο
1
 

1 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

ioasfaelos@sch.gr 

Η παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη θχξηα ζηελ 

θαηαλφεζε πνιχπινθσλ θπζηθψλ θαηλνκέ-λσλ θαη ελλνηψλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ δφζεθε ζην λα βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Η δηαζεκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο θχξην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηε Φπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο Κπκαηηθήο Αθνπζηηθήο θαη 

Κπκαηηθήο Οπηηθήο. Δπηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα εκπιαθνχλ είλαη ε Αζηξνλνκία, ε 

Φαζκαηνζθνπία θαη ε Κνζκνινγία. Βαζηθφ ζέκα καο είλαη ην θαηλφκελν Doppler ζηα ερεηηθά 

θαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θαη έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ηνπ θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο 

Αζηξνθπζηθήο θαη ηεο Κνζκνινγίαο. Με ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, επηδηψθεηαη κέζα απφ έλα θαηλνηφκν 

ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε, νη καζεηέο λα έιζνπλ ζε επαθή κε ζχγρξνλεο ηδέεο θαη 

ζέκαηα γηα ην χκπαλ. 
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Γλσζηηθέο ζπγθξνύζεηο κε ζπγθξνπόκελεο ζθαίξεο. Δθαξκνγέο – 

επεθηάζεηο ζε θαηλόκελα κέζσ πξαγκαηηθώλ πεηξακάησλ 
 

Σαπιόπνπινο Αξηζηείδεο
1
, Καιδή Γεσξγία

2
 

1 
Φπζηθόο, 4

ν
 Λύθεην Πύξγνπ 

aristavlo@gmail.com 
2
Φπζηθόο, 3

ν
 Γπκλάζην Πύξγνπ 

georgkaldi@gmail.com 

 

Aλ κία κπάια αθεζεί απφ ζπγθεθξηκέλν χςνο δελ κπνξεί λα αλαπεδήζεη ζε χςνο 

κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ, ελψ αλ δχν κπάιεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ηνπνζεηεζνχλ ε κηθξή 

πάλσ ζηε κεγάιε θαη αθεζνχλ ηαπηφρξνλα, ηφηε είλαη δπλαηφλ ε επάλσ κπάια λα αλαπεδήζεη 

ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ ην χςνο φπνπ αθέζεθε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κεηαθέξεηαη νξκή θαη 

ελέξγεηα απφ ηελ θάησ κπάια ζηελ επάλσ. Τπφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη κε θαηάιιειε 

επηινγή καδψλ, ε επάλσ ζθαίξα ζε έλα ζχζηεκα ηεζζάξσλ ζθαηξψλ, ζηνηρηζκέλσλ θαηά 

ειαηησκέλε κάδα κε ηελ πην ειαθξηά ζηελ θνξπθή, κπνξεί λα θζάζεη ζε χςνο κέρξη θαη 225 

θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ χςνο πηψζεο. Η αλάιπζε ησλ θξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ζθαηξψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νξκήο θαη ηεο 

ελέξγεηαο. Η ζεσξεηηθή κειέηε απαηηεί ππνινγηζκνχο κε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ ηχπσλ ελψ ηα 

θαηλφκελα κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ πνηνηηθά θαη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. Οη ίδηεο αξρέο 

ηζρχνπλ ζηελ έθξεμε ελφο ππεξθαηλνθαλνχο (supernova) θαηά ηελ νπνία ηα εμσηεξηθά 

ζηξψκαηα ηνπ άζηξνπ εθηνμεχνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Δπίζεο ζηηο αξρέο απηέο ζηεξίδεηαη ε 

κέζνδνο ησλ «βαξπηηθά ππνβνεζνχκελσλ ηξνρηψλ» γηα ηελ επηηάρπλζε δηαζηεκηθψλ 

νρεκάησλ.  

 
 

Έλα πξνηεηλόκελν ζελάξην γηα ηε πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 2
νπ

 

Νόκνπ ηνπ Newton ζε πεξηβάιινλ ακειεηέαο ηξηβήο 
 

Φύηηαο Γεώξγηνο
1
 

1 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

gfyttas@upatras.gr 

 

ηε εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη έλα ζελάξην πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ 2νπ Νφκνπ ηνπ 

Newton (ε επηηάρπλζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο κάδαο) ζε πεξηβάιινλ ρσξίο ηξηβέο θαη 

κε ρξήζε ηερλνινγίαο αηρκήο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζχζηεκα αεξνδηαδξφκνπ (airtrack)ηεο 

Multirama γηα ηελ επζχγξακκε θίλεζε ρσξίο ηξηβέο θαη ην ζχζηεκα χγρξνλεο Λήςεο θαη 

Απεηθφληζεο LAB PRO (Vernier)κε ην ινγηζκηθφ Logger Pro 3.8.2 ζε ζπλδπαζκφ κε αηζζεηήξα 

θίλεζεο Motion Detector, γηα ηε ιήςε θαη αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε απφ νκάδεο καζεηψλ ηεο Α΄Λπθείνπ θαηά ην ρνι. Έηνο 2014-15 

ελψ αθνινπζήζεθε κηα θαζνδεγνχκελε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε νκαδηθφ θχιιν εξγαζίαο.Η 

πεηξακαηηθή απηή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ ηεο 

νκάδαο, ηε θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε κηα δηαδηθαζία έξεπλαο, ηε ελεξγνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε. 
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Πξνζδηνξηζκόο ηνπ εκείνπ Γξόζνπ κε ηε βνήζεηα Arduino. 
 

Υησηέιεο Ησάλλεο
 1
, Μπαθόπνπινο Νηθόιανο

2
, Παπαδεκάηνο 

Κσλζηαληίλνο
3
 

1 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  

johnchiotelis@yahoo.gr 
2 
Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

nmpako@gmail.com  
3 
Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

ntinospap333@gmail.com  
 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

πξνζηαζία πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ησλ αληρλεπηψλ θαη επηηαρπληψλ ηνπ CERN. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ κπνξεί λα γίλεη κε πνιχ απιέο, ρακεινχ θφζηνπο δηαηάμεηο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε κηθξνυπνινγηζηέο φπσο ην Arduino. ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ CERN  

κε ην Πεηξακαηηθφ Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνηάζεθε ην project κέηξεζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ κε ρξήζε Arduino. Σνλ εμνπιηζκφ πξνκήζεπζε ζην ζρνιείν 

ην CERN, ελψ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπλαξκνινγήζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ θαηάιιεια 

ην κηθξνυπνινγηζηή ψζηε λα ιακβάλεη κεηξήζεηο. Η ζπλεξγαζία ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

εξεπλεηηθφ θέληξν είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

 

Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζθέδαζεο ηνπ θσηόο κε ηε ρξήζε Laser 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγρξνληθήο δηάηαμεο (MBL), 

κε αηζζεηήξα θσηόο 

 

Ξαλζόπνπινο Νηθόιανο
1
, Εεζηκόπνπινο Γεώξγηνο

2
, ηαύξνο 

Σειηηδίδεο
3
, Δπγελία Πηεξξή

4
 

1 
Ph.D.Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ Παηξώλ 

xanthni@otenet.gr 
2 
Φπζηθόο M.Sc., Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ Αηγίνπ 

gzesim@sch.gr 
3 
Φπζηθόο, ΔΚΦΔ Παηξώλ 

telista@otenet.gr 
4
Ph.D., ΔΚΦΔ Παηξώλ 

epierri@upatras.gr  

 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΔΚΦΔ Αραΐαο, αλαπηχρηεθαλ θαηλνηφκεο 

εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ δηδαθηηθά ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζθέδαζεο ηνπ θσηφο. κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο πξσηφηππεο θαη επαίζζεηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο.  Γηα ηε κειέηε απηή 

ρξεζηκνπνηήζακε ην ζχζηεκα πγρξνληθήο Γηάηαμεο MULTILOG ηεο εηαηξείαο Fourier ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ην ινγηζκηθφ DBLab 3.2, αηζζεηήξαο θσηφο, θαη ηξία laser, 

ρξψκαηνο θφθθηλνπ, ηψδνπο θαη πξαζίλνπ. Με ηε πξνηεηλφκελε θαηλνηφκν πεηξακαηηθή δηάηαμε 

κπνξεί λα κειεηεζεί απηφ θαζ‘ εαπηφ ην θαηλφκελν ηεο ζθέδαζεο, λα κειεηεζνχλ νη παξάκεηξνη 

πνπ ην επεξεάδνπλ θαη θαη επέθηαζε λα εξκελεπζνχλ θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κ΄ απηφ , 

φπσο ην γαιάδην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ, ηα καγεπηηθά ρξψκαηα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο θ.ι.π. 

θνπφο είλαη ε πξνψζεζε  ηεο δηεξεπλεηηθήο-απνθαιππηηθήο κεζφδνπ κάζεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο γλψζεο. Η ζρεηηθή έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζε Λχθεηα ηεο Π.Δ. 

Αραΐαο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΚΦΔ Αραΐαο. 
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ΥΖΜΔΗΑ 
 

Υεκηθή Γηάθξηζε ρσξίο Δξγαζηεξηαθό Πξσηόθνιιν  
 

Παύινο Ησάλλεο ηληγάιηαο 
ρνιηθόο ύκβνπινο Φπζηθώλ ζηελ Αραΐα θαη ζηελ Αηησιναθαξλαλία 

spin3@otenet.gr 
 

πλεζηζκέλε πξαθηηθή ηεο ζρνιηθήο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζηε Υεκεία είλαη νη 

καζεηέο λα εθηεινχλ κε πηζηφηεηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο άζθεζεο. Η 

πξαθηηθή απηή έρεη ην ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα φηη νη καζεηέο δελ αλαηξέρνπλ ζηε ζεσξία ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη ε άζθεζε, αιιά πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ 

εθηέιεζήο ηεο. ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε πνπ παξνπζηάδεηαη, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

θάλνπλ κηα ρεκηθή δηάθξηζε, ρσξίο λα ηνπο δνζεί εξγαζηεξηαθφ πξσηφθνιιν θαη ρσξίο λα ηνπο 

ππνδεηθλχεηαη θάπνηα κέζνδνο δηάθξηζεο. Αληίζεηα, ηνπο δεηήζεθε λα  ζπληάμνπλ νη ίδηνη ην 

πξσηφθνιιν απηφ, ψζηε λα αλαδείμνπλ ηε ζθέςε θαη ηελ εξγαζηεξηαθή πνξεία πνπ 

αθνινχζεζαλ. Η δηδαθηηθή παξέκβαζε πεξηιάκβαλε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ κειέηε ελφο πξφηππνπ 

πξσηφθνιινπ ρεκηθήο δηάθξηζεο, γηα άιιεο ρεκηθέο νπζίεο απφ απηέο πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα ην πξσηφθνιιν ην 

νπνίν ζπλέηαμαλ αξρηθά θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ην ζπληάμνπλ πιεξέζηεξα θαη ζσζηφηεξα κε 

νδεγφ ην πξφηππν πξσηφθνιιν πνπ κειέηεζαλ. Η ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα αξρηθά θαη ζηα ηειηθά 

παξαδνηέα ησλ καζεηψλ έδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο θαη κειέηεο 

ζχληαμεο πξσηφθνιινπ πεηξάκαηνο πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 
 

Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε “Outdoor Education”: Από ηε ζεσξία ζηελ 

πξάμε. 
 

Βαζίιεο Ακαξησηάθεο 
Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ  

Υεκηθόο MEd  

vassamari@yahoo.com  

 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνηφκνο γηα ην ειιεληθφ Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ δηδαθηηθή πξαθηηθή απηή ηεο «Τπαίζξηαο εθπαίδεπζεο» (Outdoor 

Education) βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο. θνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ σθειεηψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη 

νη βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ. Δπηκέξνπο ζηφρνο είλαη ε πξνηξνπή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ θαη νη ίδηνη ηε δηδαζθαιία έμσ απφ ηελ αίζνπζα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο έμσ απφ ηελ αίζνπζα φπσο ην δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, 

ε εκπέδσζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ελλνηψλ ή ε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ πην αδχλακσλ καζεηψλ, 

είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Η απνπζία έληαμεο παξφκνησλ δξάζεσλ ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηελ αγνξά αλαιψζηκσλ θαη ε κε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ζε αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο απνηεινχλ πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνπο ζπληνληζηέο 

εθπαηδεπηηθνχο.  
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Έλα παξάδεηγκα ελζσκάησζεο ηεο Χθεαλνγξαθίαο ζην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο 
 

Γηαλλαθόπνπινο Νηθόιανο 
Αξζάθεην Γπκλάζην Παηξώλ  

Υεκηθόο MSc, MEd  

giannakopoulos.n@e-arsakeio.gr 

 

Η εξγαζία επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή βαζηθψλ 

γλψζεσλ  ηεο επηζηήκεο ηεο Χθεαλνγξαθίαο κε φρεκα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο γηα καζεηέο  

ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπηρεηξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ζχγρξνλα εξγαζηήξηα 

Χθεαλνγξαθίαο θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε επηζηεκνληθψλ φξσλ  πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

 

Σν Ηζηνξηθό θαη Κνηλσληθό πιαίζην ηεο Υεκείαο ηεο Γ´ Γπκλαζίνπ 

σο ιεηηνπξγηθόο παξάγνληαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 
 

 

Παληειήο Β. Αζαλαζίνπ 
Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ04.02, Γπκλάζην Καιαβξύησλ 

path95@otenet.gr 

 

Μειεηήζεθε θαη αλαιχζεθε ην πεξηερφκελν φισλ ησλ ελνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

καζεηή ηεο Υεκείαο Γ´ Γπκλαζίνπ (2015). Δθαξκφδνληαο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηηο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ πξνέθπςαλ νη άμνλεο: Γηδαθηηθφο, Γλσζηηθφο 

θαη Ιζηνξηθφο-Κνηλσληθφο κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπο. Η ππεξνρή ηνπ Ιζηνξηθνχ-Κνηλσληθνχ άμνλα 

έλαληη ησλ άιισλ δπν καο νδήγεζε ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε απηνχ ηνπ άμνλα. Η αλάιπζε 

αλέδεημε ηε ζεκαληηθή εκθάληζε (εθηφο ησλ θνηλσληθψλ) ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Υεκείαο 

ζηελ χιε ηνπ βηβιίνπ, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

Ιζηνξηθήο/Δπηζηεκνληθήο πεξηφδνπ πνπ ε επηζηήκε ηεο Υεκείαο εμειίρζεθε (επνρή Αιρεκείαο 

έσο ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Υεκείαο/17
νο

-20
νο

 αηψλαο). Η πεξαηηέξσ πνηνηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ αμφλσλ αλέδεημε ηε δηείζδπζε ηνπ Ιζηνξηθνχ-Κνηλσληθνχ άμνλα ηφζν ζην 

Γηδαθηηθφ φζν θαη ζην Γλσζηηθφ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη σο ιεηηνπξγηθφ παξάγνληα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηε δηδαρή ηεο χιεο ζε ζπζρέηηζή ηεο κε ην Ιζηνξηθφ πιαίζην 

ζπγθξφηεζήο ηεο θαη ην Κνηλσληθφ πιαίζην παξέκβαζήο ηεο. Η εξγαζία θηινδνμεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ αλαδεηά κεζφδνπο αλάπηπμεο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο ζρνιηθήο 

Υεκείαο, νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ σο ιεηηνπξγηθφ παξάγνληα θαη ην πιαίζην ζπγθξφηεζεο-

παξνπζίαο ηεο. 

 
 

 

 



 

36 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2016 

Μηα εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηνπο παξάγνληεο «ζπγθέληξσζε» 

θαη «ζεξκνθξαζία» θαη ην πώο απηνί, επεξεάδνπλ ηε ζέζε ηεο 

Υεκηθήο Ηζνξξνπίαο. 
 

Ζιίαο Παπαρξηζηόπνπινο 
Υεκηθόο, 11

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ, ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Παηξώλ 

eliasmaria2@gmail.com 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο αθνξά ζηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο «ζπγθέληξσζεο» θαη ηεο «ζεξκνθξαζίαο» ζηε ζέζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κηαο 

ρεκηθήο αληίδξαζεο. Σν θπξίσο ζέκα πνπ ηεο παξνπζίαζεο αξρίδεη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δπν 

ρεκηθψλ εμηζψζεσλ – εθαξκνγψλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ νδεγνχ. πλερίδεηαη κε ηελ αλαθνξά - 

πεξηγξαθή ηξηψλ αθφκε ρεκηθψλ εμηζψζεσλ. ε κία απφ απηέο πξνθαινχκε κεηαηφπηζε ηεο 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελψ ζηηο άιιεο δχν κε κεηαβνιή ηεο 

ζπγθέληξσζεο. Η ηειεπηαία κάιηζηα απνηειεί πεξίπησζε εηεξνγελνχο ηζνξξνπίαο. ‘ απηή ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε θαινχκε ηνπο καζεηέο καο πξψηα λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη έπεηηα λα πεηξακαηηζηνχλ, ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ κφλνη ηνπο ηε ζσζηή ή ηε 

ιάζνο πξφβιεςε πνπ έρνπλ θάλεη. Δπίζεο, απαηηνχκε λα ηεθκεξηψζνπλ ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα ηεο  αξρήο Le Chatelier. Σέινο, επεηδή νη ηέζζεξεηο απφ ηηο πέληε 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπδεηνχληαη πεξηιακβάλνπλ ελψζεηο ησλ κεηάιισλ κεηάπησζεο, 

γίλεηαη κλεία ζ‘ απηά ηα ζηνηρεία πνπ νη καζεηέο καο ζπδεηνχλ θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο χιεο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.. 

 

Γηδαζθαιία από νκόηηκνπο: Μηα δηαρξνληθή θαηλνηνκία! Πξαθηηθή 

εθαξκνγή θαη απνηειέζκαηα 
 

κπξλή νθία
1
, Παπαδνπνύινπ Μαξία

2
 

1 
Υεκηθόο, 2ν Γπκλάζην Ξπινθάζηξνπ 

sopnige@hol.gr 
2 
Φηιόινγνο, 2ν Γπκλάζην Κηάηνπ 

mpapado@sch.gr 

 

Η πξνζπάζεηα κεηάβαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο απφ ην δαζθαινθεληξηθφ ζην 

καζεηνθεληξηθφ κνληέιν είλαη γεγνλφο θαηά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Απηφ επηδηψθεηαη κε 

ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Μηα καζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή 

κέζνδνο πνπ είλαη πάληα επίθαηξε, εθφζνλ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1960 θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθή, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, είλαη ε κέζνδνο ―Μαζαίλσ δηδάζθνληαο‖ ή 

―Γηδαζθαιία απφ νκφηηκνπο‖ ή ―Learning by Teaching‖ ή ―Lernen durch Lehren‖, θαηά ηελ 

νπνία νη καζεηέο δηδάζθνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ―Μαζαίλσ Γηδάζθνληαο‖ ζηελ ηξίηε ηάμε 

ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Κηάηνπ θαη 2νπ Γπκλαζίνπ Ξπινθάζηξνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ 

Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ Μεηάθξαζε θαη ηεο Υεκείαο αληίζηνηρα απφ δπν ζπλεξγαδφκελεο 

εθπαηδεπηηθνχο. Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ γηα ηελ πξνζθνξά ηεο κεζφδνπ ζηελ 

αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ δσήο ζηνπο καζεηέο. 
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ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
 

«Γηεξεπλώληαο ηελ θιεξνλνκηθόηεηα» Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε 

κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηώλ 

 

Καιόζαθα Καηεξίλα 
Βηνιόγνο,  Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

akalosaka@sch.gr 

 

Η δηεξεχλεζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή θαληαζηηθψλ νξγαληζκψλ, 

ησλ «βαξεινγνπξηψλ», παξνπζηάδεηαη σο έλα παηρλίδη θαηά ην νπνίν νη καζεηέο έρνπλ ην ξφιν 

ηνπ δεκηνπξγνχ θαη εθαξκφδνπλ θαλφλεο θαη λφκνπο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο 

γηα ηε δεκηνπξγία απνγφλσλ απφ γνλείο ακθηγνληθά αλαπαξαγφκελνπο. Οη καζεηέο επηιέγνπλ 

ηνπο γακέηεο απφ θάζε γνλέα, πξαγκαηνπνηνχλ ηε γνληκνπνίεζε, απνθσδηθνπνηνχλ θψδηθεο 

(ζπζρέηηζε γνλνηππηθήο ζχζηαζεο κε θαηλνηππηθή) θαη ηα θιεξνλνκήζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνπο γνλείο εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά. Οξνινγία φπσο γνλίδηα, γακέηεο, 

ρξσκνζψκαηα, απινεηδή θαη δηπινεηδή θχηηαξα, πξνζεγγίδνληαη βησκαηηθά θαη νη καζεηέο 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ πνην είλαη ην γελεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ εκθάληζε θάπνησλ 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ελφο νξγαληζκνχ.  
 

Γηδάζθνληαο θσηνζύλζεζε θαη θπηηαξηθή αλαπλνή κε παηρλίδη 

ξόισλ ζην Γπκλάζην 
 

Γεώξγηνο Αξιαπάλνο
1 

1 
Βηνιόγνο Med, 15

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ 

georgiosarlapanos@gmail.com 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα (educational drama, δξακαηνπνίεζε) εθαξκφδεηαη κε επηηπρία 

ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εδψ θαη ρξφληα ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζε πιεηάδα 

επηπέδσλ φπσο ην γλσζηηθφ, ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζηεθε κηα θπζηθή πξνζνκνίσζε (physical 

simulation) κε αληηθείκελν ηε θσηνζχλζεζε θαη ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εθαξκφζηεθε σο 

παηρλίδη ξφισλ ζηε Βηνινγία Α‘ Γπκλαζίνπ. ην παηρλίδη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο, 

θηλνχληαη ζε δηακνξθσκέλε ρσξνδηάηαμε ζηελ ηάμε θαη αθνινπζνχλ θαλφλεο (game) 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα ππνδπζνχλ κφξηα, νξγαλίδηα, θχηηαξα θαη 

αθεξεκέλεο έλλνηεο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε θσηνζχλζεζε, ηελ 

θπηηαξηθή αλαπλνή ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη άιιεο έλλνηεο ελψ κηα ζεηξά πξφζζεησλ 

δπλαηνηήησλ πξνθχπηνπλ ζηελ πξάμε. Σν παηρλίδη έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο καζεηέο, 

ηφζν ζην γλσζηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν. 
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Γηδάζθνληαο ηηο αξρέο ηεο επηδεκηνινγίαο: νη βνεζνί ηνπ John Snow 
 

Γιπθνθξύδε Αιεμάλδξα 
Βηνιόγνο MSc 

al_glyk@yahoo.gr 
Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο 

ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. Οη καζεηέο εκβαζχλνπλ ζε 

βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηεο επηδεκηνινγίαο κέζα απφ ηε κειέηε κηαο πξαγκαηηθήο, ηζηνξηθήο 

επηδεκίαο ρνιέξαο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ νκαδηθά εθαξκφδνληαο ηελ 

επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ρξεζηκνπνηψληαο απιά επηδεκηνινγηθά εξγαιεία, γηα λα εξεπλήζνπλ 

θαη λα ιχζνπλ ην κπζηήξην ηεο επηδεκίαο. Καζψο νη καζεηέο αθνινπζνχλ ηα βήκαηα ησλ 

επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο, ην ζελάξην απηφ δίλεη ηελ επθαηξία λα αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή. Παξάιιεια νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ πξαθηηθά ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηνπο ηξφπνπο 

κεηάδνζεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ αιιά θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα πξνηείλνπλ 

ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηδεκηψλ. Με απηφ ην ηξφπν θαηαλννχλ ηε ζεκαζία 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
 

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππνελόηεηαο «Μηα πεξηήγεζε ζην 

εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ» Βηνινγία Β΄ Γεληθνύ Λπθείνπ 
 

Κνύξδνγινπ Νίθνο 
Βηνιόγνο, Γεληθό Λύθεην Φηιηαηξώλ 

nkourdo@gmail.com 

Η πξφηαζε δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο  αθνξά ηελ ελφηεηα «Μηα πεξηήγεζε ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θπηηάξνπ» ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 

νινθιεξσζεί ζε πέληε δηδαθηηθέο ψξεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

εθηφο απφ ηελ  αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε Αίζνπζα 

Πιεξνθνξηθήο.Η κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη ε 

κέζνδνο project. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, ζα δνπλ θχηηαξα ζηα κηθξνζθφπηα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξαθνινπζήζνπλ video, ζα απαληήζνπλ ζε θχιια εξγαζίαο, ζα 

αλαηξέμνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζην δηαδίθηπν γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ε θάζε 

νκάδα ζα παξνπζηάζεη ζηηο ππφινηπεο, έηζη  ψζηε λα αλαθαιχςνπλ  κφλνη ηνπο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ. Σέινο ζα θαηαζθεπαζηνχλ, κε απιά πιηθά, σο ηέρλεκα, έλα θπηηθφ 

θαη έλα δσηθφ θχηηαξν.  
 

Γηδάζθνληαο ηε Φύζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Γλώζεο κέζα από 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο: κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

άζθεζεο γηα ηε κειέηε ηεο κίησζεο 
 

Φεξηάθεο Βαζίιεο
1
 

1 
Βηνιόγνο, Γεληθό Λύθεην Κάησ Αραΐαο 

fertakis@upatras.gr  

ρεδφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Φχζεο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Γλψζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εχθνια, δίρσο απψιεηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη 

ρσξίο λα ζπζηαζηεί ε «ππνρξεσηηθή» χιε πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο. ε απηή ηε 

ινγηθή, σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Φεξηάθεο & Δξγαδάθε, ππφ 

πξνεηνηκαζία), πεξηγξάθεηαη ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο θιαζηθήο άζθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο κίησζεο. Με ηε ρξήζε αλαζηνραζηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ 

«ζπλνδεχνπλ» ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άζθεζεο αιιά θαη ξεηή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΦηΔΓλ, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ην επηηξέπεη, είλαη δπλαηφ νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ, πέξα απφ ηηο ηππηθέο εξγαζηεξηαθέο δεμηφηεηεο θαη βηνινγηθέο γλψζεηο, θαη ηε 

δεηνχκελε γλψζε γηα ηε ΦηΔΓλ. 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

Ζ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία ζηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο 

γιώζζαο: αξρέο, εθαξκνγή 
 

Μαξηάλζε Κνηαδάθε 
ρνιηθή ύκβνπινο Αγγιηθήο Γιώζζαο Ηιείαο 

 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε A/ζκηαο θαη B/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο 

kotadaki@gmail.com  
 

Δλδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο ζπρλά επζχλνληαη γηα ηελ πνιπκνξθία ζηε γισζζηθή 

θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην 

δεκφζην ζρνιείν. Η δηαθνξνπνηεκέλε γισζζηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλάινγεο 

εηεξφηεηαο γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ 

πνιπ-επίπεδεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, πνπ δπζρεξαίλεη ηε ξνή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία, αλ θαη πξνηείλεηαη απφ ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πηνζεηείηαη κε ρακειή ζπρλφηεηα ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Η εξγαζία παξνπζηάδεη 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε μελφγισζζε δηδαζθαιία, φπσο εθείλνη θαηαδείρηεθαλ ζην πιαίζην 

επηκνξθσηηθήο δξάζεο πνπ δηνξγαλψζεθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο. Η ζεσξεηηθή θαηάξηηζε δηνρεηεχεηαη ζε δηδαθηηθέο πξάμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζαρζεί 

επέιηθηα θαη ηεθκεξησκέλα ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 

 

Art French. Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε  
 

ηεθαλίδε Υξπζνύια
1
, Γηπιάξε Υξηζηίλα

2
 

1 
Καζεγήηξηα Δηθαζηηθώλ, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

xrisaste75@gmail.com 
2 
Καζεγήηξηα Γαιιηθήο Γιώζζαο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

cdiplari@yahoo.gr  
 

Οη πνηθίιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο 

καο έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ξεπζηφηεηα, ε νπνία επηηείλεηαη απφ ηε ξαγδαία 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. H ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δηακνξθψλεη έλα λέν 

πιαίζην κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ γηα ην θάζε άηνκν, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αλαδήηεζε, απφθηεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο. πλεπψο, ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο, επηηπγράλνληαο ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ησλ λνεηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ελίζρπζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή εληφο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο 

απνηειεί έλα δηαξθέο δεηνχκελν (ΓΔΠΠ, 2003, ζει. 2). Η παξνχζα εηζήγεζε βαζίδεηαη ζε 

δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Δηθαζηηθψλ θαη ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο πνπ 

εθαξκφζζεθε ζηελ Α' Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκηνπξγηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο γλψζεο. Σν θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ θαη 

ην έξγν ηνπ Monet ήηαλ ε αθνξκή λα ζπλδεζνχλ ηα δπν καζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ην γαιιηθφ θίλεκα ηεο ηζηνξίαο ηέρλεο θαη ν Γάιινο θαιιηηέρλεο 

πξνζεγγίζηεθαλ ―εηθαζηηθά‖. 
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Γηεξεύλεζε επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ εθπαηδεπηηθώλ Γαιιηθήο 

Γιώζζαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο: Μηα κειέηε 

πεξίπησζεο 

 

Διέλε Υάληδνπ-αληέ 
ρνιηθή ύκβνπινο Γαιιηθήο Γιώζζαο Γπηηθήο Διιάδνο 

lenasangnier@gmail.com 

 
την εργαςία αυτή θα παρουςιάςουμε τον εκπαιδευτικό Γαλλικήσ τησ 

Περιφερειακήσ Ενότητασ (ΠΕ) Αχαΐασ, γφρω από τρεισ άξονεσ: α) την επαγγελματική 
κατάρτηςη και εμπειρία του β) την εξελικτική πορεία τησ μάθηςήσ του ςε ςυνδυαςμό με την 
τάςη του ενήλικα εκπαιδευόμενου για εκπλήρωςη του δυναμικοφ του και αυτοκαθοριςμό 
και γ) τον εντοπιςμό και προςδιοριςμό των επιμορφωτικών του αναγκών ςε ζνα γοργά 
εξελιςςόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θα προςδιορίςουμε την ζννοια τησ ανάγκησ ςε 
θεωρητικό επίπεδο, με ςκοπό να βοηθήςουμε τουσ επιμορφοφμενουσ εκπαιδευτικοφσ μασ 
να αντιληφθοφν τισ ςυνειδητζσ και ρητζσ τουσ ανάγκεσ, ώςτε να αποκομίςουν τα μζγιςτα 
δυνατά οφζλη από την επιμόρφωςη, αλλά και να οργανώςουμε αποτελεςματικότερα τισ 
επιμορφωτικζσ μασ παρεμβάςεισ. τη ςυνζχεια θα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα τησ 
ζρευνασ, με πίνακεσ και ποςοτικά αποτελζςματα των απαντήςεων ςε κάθε ερώτημα του 
ερωτηματολογίου που ςυμπλήρωςαν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί. Η εργαςία αυτή είναι 
το αποτζλεςμα μιασ ζρευνασ που διεξήχθη το Μάρτιο του 2015 ςε Πάτρα και Αίγιο και ςτην 
οποία ςυμμετείχαν τριάντα ζξι (36) εκπαιδευτικοί Γαλλικήσ Γλώςςασ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, ςε ςφνολο 54 εκπαιδευτικών Γαλλικήσ τησ ΠΕ Αχαΐασ, με τη 
μζθοδο τησ ςυμπλήρωςησ ερωτηματολογίου. Η ζρευνα βρίςκεται ςε εξζλιξη  και ςτισ τρεισ 
Περιφερειακζσ Ενότητεσ τησ Δυτικήσ Ελλάδοσ και μελλοντικά  θα δημοςιοποιηθοφν 
ςυγκριτικά ςτοιχεία. 
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ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

Γπκλαζηηθή θαη Μαζεκαηηθά: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ησλ 

καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κέζα από παηρλίδηα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο 
 

Καηζηθαδέιεο Μηραήι
1
, Κνπθνύ νθία

2
, Φιίγθνπ Ησάλλα

3 

1
PhDc, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

 katsikadel@sch.gr 
2
Γαζθάια, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

 sofiakoufou@yahoo.gr 
3
 M.Ed., Γαζθάια, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

fligou@yahoo.gr 

 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κε ηα καζεκαηηθά κέζσ 

ζσκαηηθψλ αζθήζεσλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Με αθνξκή ηε «ζηξνθή» ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ καζεκαηηθψλ πξνο έλαλ βησκαηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν 

εκπέδσζεο αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή επηιέρζεθαλ θάπνηεο ζεκαηηθέο 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ησλ νπνίσλ ε πξνζέγγηζε έγηλε εθηφο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Οη ζεκαηηθέο ήηαλ: Γεσκεηξία, κνηίβα θαη πξνβιήκαηα κε 

απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο. Η παξέκβαζε βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε θαη ηα ήδε ηα ππάξρνληα 

απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά θαζψο κέζσ ηνπ παηγληψδνπο ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ, κεηψλεηαη ην επίπεδν άγρνπο θαη νη καζεηέο εκπεδψλνπλ πην εχθνια ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

 

Βάδσ «ηξίπνλην» ζε έλα ζρνιείν πνπ αιιάδεη 
 

Καθνύξνπ Άλλα
1
, Καιαληδήο Παλαγηώηεο

2
 

1
Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο (12ν Γπκλάζην Παηξώλ) 

kafourou.anna@gmail.com 
2
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο (36ν Γεκνηηθό Παηξώλ) 

Kalantzis26@gmail.com 

 

Καηλνηφκνη ηξφπνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ζπκκεηνρηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ εκπεηξία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην ζρνιείν. ε απηή ηε δηδαθηηθή 

ελφηεηα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο  νη καζεηέο ζέηνπλ ην πξφβιεκα δειαδή ηελ άξλεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε πξνηείλνπλ πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ, ππνβάιινληαο 

ηνπο  θαλφλεο  ζηε δηακφξθσζε ηνπ παηρληδηνχ. Με ηε ρξήζε δηαθφξσλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ  

βηβιηνγξαθία Μεζφδσλ δηδαζθαιίαο  θαη  Σερληθψλ  πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή  

(ζπδήηεζε, θαηαηγηζκφ ηδεψλ, επίδεημε, ),  εληάζεθε ην  ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

δηδαζθαιία. Γελληνχληαη λέεο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο  

θαη θαηαιήγνπλ ζηε γλψζε κέζα απφ ηελ ραξά θαη ηελ ςπραγσγία. 
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Φπζηθή Αγσγή ρσξίο απνθιεηζκνύο: ηα θνξίηζηα θαη ην πνδόζθαηξν 
 

Κνηξέηζνπ Πνιπμέλε
1
, Κπξηαθόπνπινο Γεκήηξεο

2
 

1 
ρνιηθή ύκβνπινο Φπζηθήο Αγσγήο Αραΐαο 

kpolyxeni@sch.gr 
2
Καζεγεηήο  Φπζηθήο Αγσγήο ζην Γπκλάζην Βαζηιαθίνπ 

 

Σν εξγαζηήξην απηφ, θηινδνμεί λα ακβιχλεη ηελ απξνζπκία ησλ καζεηξηψλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ πνδνζθαίξνπ, απφξξνηα αληηιήςεσλ πνπ ακθηζβεηνχλ ηε ζπκβαηφηεηα ηεο 

γπλαηθείαο θχζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αζιήκαηνο. Αξρηθά, επηδηψθεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φηη θαηαινγίδνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην άζιεκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, θπξίσο ζην θχιν ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ηέηνησλ, 

πνπ φρη κφλν δε ζα απέθιεηαλ αιιά αληίζεηα ζα δηεπθφιπλαλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ησλ δχν θχισλ ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ πνδνζθαίξνπ. Η ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία επηδεηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δέζκεπζή ηνπο ζηελ απνζχλδεζε 

ηνπ θχινπ απφ ηελ απφδνζε ζηε θπζηθή απηή δξαζηεξηφηεηα, επειπηζηψληαο ζηελ επίηεπμε 

θιίκαηνο ηζνηηκίαο, ακνηβαίαο απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο, ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

 

Αλαθαιύπησ ηνλ Παξαδνζηαθό Υνξό κέζα από ην Θεαηξηθό 

Παηρλίδη: ε πεξίπησζε ηνπ ηζαθώληθνπ ρνξνύ 
 

Κνηξέηζνπ Πνιπμέλε
1
, Γθνιόεο Αληώλεο

2
, ηεθαλάηνπ Ησάλλα

3
 

1 
Κνηξέηζνπ Πνιπμέλε, ρ. ύκβνπινο Αραΐαο 

kpolyxeni@sch.gr 
2 
Γθνιόεο Αληώλεο, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο 

agkolois64@gmail.com 
3 
ηεθαλάηνπ Ισάλλα, Δθπαηδεπηηθόο Θεαηξηθήο Αγσγήο 

stefanatou_ioanna@hotmail.com 

 

Σν εξγαζηήξην απηφ, ζρεδηάζηεθε γηα λα παξνπζηάζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, κε ζθνπφ απηή λα θαηαζηεί δηαζθεδαζηηθή θαη ειθπζηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο. Δπηδηψθεη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλήζσο παξεκβάιινληαη πξνο ηελ κάζεζε 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζε έλα ηππηθφ κάζεκα, πξνβάιινληαο ζηνπο καζεηέο κηα δηαθνξεηηθή, 

θαηλνηφκα νπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

ηζαθψληθνπ ρνξνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε εξγαιείν ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Η 

αλαθάιπςε θαη ε εθκάζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ απηνχ ρνξνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο κέζα απφ έλα δνκεκέλν ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε πεξηγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρνξνχ, δειαδή ην φλνκά ηνπ θαζψο θαη ηα ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ, αλαθέξνληαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  
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Ζ δηδαζθαιία ηεο ζθαηξνβνιία ρσξίο ζθαίξα: κύζνο ή αιήζεηα 
 

Μεηξέιε Γεσξγία
1
 

1 
Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο (12

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ) 

gmitreli@yahoo.gr 
 

΄ έλα θαη΄ εμνρήλ βησκαηηθφ κάζεκα φπσο είλαη ε θπζηθή αγσγή είλαη ζεκαληηθφ ε 

δηδαζθαιία λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε δαζθαινθεληξηθέο  κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ην κνληέιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξσηαγσληζηή λα θπξηαξρεί. Αληίζεηα ην κάζεκα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

εμαηξεηηθφ πεδίν  ζην νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιία, λα 

πξσηαγσληζηήζνπλ θαη λα παξάγνπλ γλψζε. ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία Μεζφδσλ δηδαζθαιίαο  θαη  Σερληθψλ  

πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή  (ζπδήηεζε, θαηαηγηζκφ ηδεψλ, νκάδεο εξγαζίαο, 

επίδεημε, παηρλίδη ξφισλ),  εκπιέρζεθαλ νη καζεηέο ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κε 

απνηέιεζκα λα εληαζεί ην  ελδηαθέξνλ ηνπο γηα απηήλ. πγθεθξηκέλα,  ζηε  δηδαθηηθή ελφηεηα 

ηεο εθκάζεζεο  ηερληθήο ηεο ζθαίξαο  ηέζεθε ην πξφβιεκα ηεο απνπζίαο παληεινχο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Οη καζεηέο  ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο, πξνηείλνληαο πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη παξάιιεια  

αλέπηπμαλ  ηθαλφηεηεο νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη  ηνλψζεθε ε απηνεθηίκεζήο ηνπο.    

 

«Ο “αζέαηνο” καζεηήο θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ» κειέηε πεξίπησζεο 
 

Μπαιάζθα Οπξαλία
1
 

1
Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο,  Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  

raniabal2@yahoo.gr 

 

Η εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ α) ηελ εληφπηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

δηζηάδνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα, πξνζπαζψληαο λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηνη, ζρεδφλ 

αζέαηνη απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη β) ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ νκάδα   

δίλνληάο ηνπο επθαηξίεο, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ  ηα φπνηα ηαιέληα κπνξεί λα δηαζέηνπλ. Θα 

παξνπζηαζηνχλ δε ζε απηή ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ, δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ βνεζνχλ 

απηνχο ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ, αιιά θαη ψζεζήο ησλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. ΄ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

αληηθείκελα, πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα αζιεηηθφ πιηθφ θαη ν ζρεδηαζκφο θάπνηνπ βησκαηηθνχ 

δξψκελνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 
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Αγώλεο ΑζινΠΑΗΓΔΗΑ: κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 
 

Μπνπξδαληώηεο Π.
1
, Μεηξνγηάλλε Γ.

2
, Αλησλόπνπινο Π.

3
 

1 
Κ.Φ.Α., Μέινο Ο.Φ.Α. Αραΐαο 

bourdaniotis@gmail.com 
2 
Κ.Φ.Α., Τπεύζπλε Ο.Φ.Α. Αραΐαο 

gmitrogianni@hotmail.gr 
3 
Κ.Φ.Α., Μέινο Ο.Φ.Α. Αραΐαο 

pantono@sch.gr 
 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα παξαθηλήζεη ζεηηθά ην καζεηή θαη λα 

αλαηξέςεη ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Βησκαηηθνί, παηγληψδεηο θαη καζεηνθεληξηθνί ηξφπνη κάζεζεο 

αμηνπνηνχληαη ζην παξφλ εξγαζηήξην κε ζηφρν ηελ εζηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ δηακέζνπ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή, ηεο δεκηνπξγίαο εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ, ηεο αλάπηπμεο αηζζήκαηνο επζχλεο θαη ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αθνκνίσζεο ησλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο αγψλεο ΑζινΠΑΙΓΔΙ'Α. Δπηδησθφκελν 

απνηέιεζκα ε κείσζε ησλ παξαβαηηθψλ θαη απνθιίλνπζσλ ζπκπεξηθνξψλ ζηνπο ζρνιηθνχο 

αγψλεο, θαζψο θαη ε απνθπγή ηηκσξεηηθψλ κεζφδσλ θαη κέηξσλ ζπκκφξθσζεο πνπ ζπλήζσο 

έρνπλ πξφζθαηξν θαη ακθίβνιν απνηέιεζκα, θαζηζηψληαο έηζη ηελ δηαδηθαζία ησλ ζρνιηθψλ 

αζιεηηθψλ αγψλσλ, ελδηαθέξνπζα θαη δεκηνπξγηθή.  Δμάιινπ, ε ζρνιηθή Φπζηθή Αγσγή ιφγσ 

ηνπ παηγληψδνπο θαη βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο 

θαηλνηφκσλ καζεηνθεληξηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ εζηθή εθπαίδεπζε. 
 

Σνικώληαο παξεκβάζεηο ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο: ε αλαθάιπςε ηνπ "ηέληο πνλγθ" 
 

Παιαηνιόγνο Γηώξγνο
1
, Κνηξέηζνπ Πνιπμέλε

2
 

1 
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο, 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Παξαιίαο Παηξώλ-ΔΠΑΛ Παξαιίαο 

metr1966@gmail.com 
2
 ρνιηθή ύκβνπινο Φπζηθήο Αγσγήο, Αραΐαο 

kpolyxeni@sch.gr 
 

ην παξφλ εξγαζηήξην παξνπζηάδεηαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα 

λα αλαδσνγνλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πξνο ηε Φπζηθή Αγσγή θαη λα παξαηείλεη ηνλ 

ρξφλν θπζηθήο εμάζθεζήο ηνπο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ 

νκαδηθά, αμηνιφγεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα 

ηεο επίζεκεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, αμηνπνίεζαλ ηελ αζιεηηθή ηνπο εκπεηξία, ηε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα πξσηνβνπιηψλ πνπ επηηξέπεη 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο θαη ζρεδίαζαλ παξεκβάζεηο. Γεκηνπξγήζεθε κηα 

πξσηφηππε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νλνκαζία "ηέληο πνλγθ" πνπ έιθεη ζηνηρεία απφ ην 

πηλγθ πνλγθ θαη ην ηέληο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή, παξαθίλεζε ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη  παξέηεηλε ην ρξφλν άζιεζεο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηα δηαιείκκαηα 

θαη ηηο "θελέο" ψξεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, 

δαπαλεξφ εμνπιηζκφ ή θάπνηα πςεινχ επηπέδνπ αζιεηηθή δεμηφηεηα, ελψ απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ ηχπν θπζηθήο εμάζθεζεο. 
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ΣΠΔ 
 

Οη θαζεγεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ησλ αιιαγώλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αιγνξηζκηθήο ζην Λύθεην. 

 

Μπίξκπαο Θεόδσξνο
1
 , Βνγηαηδάθε Διέλε

2
 

1 
ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. Αραΐαο θαη Ηιείαο  

tbirbas@sch.gr 
2 
Καζεγήηξηα  Πιεξνθνξηθήο, ΓΔΛ Καζηξηηζίνπ 

evoyiatzaki@yahoo.com.  

 

Οη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη ζπλήζσο αληηθείκελν έθπιεμεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηίζησο, θαη κεηά γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Σν ζέκα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε σο εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηά πφζν νη αιιαγέο είλαη ζσζηέο θαη κέζα απφ πνηα 

επηζηεκνληθή κέζνδν πξνηάζεθαλ, αλ πξνεγήζεθαλ κειέηεο θαη κε πνην πεξηερφκελν, θαη ηέινο 

πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Απηφ καο επηβάιιεη λα παξαζέζνπκε 

θάπνηεο κεζφδνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ. Δπίζεο κε ην 

εξέζηζκα ηεο αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ΑΔΠΠ, κε ηελ εηζαγσγή ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Python, πνπ ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε, παξνπζηάδεηαη πνηεο είλαη νη αλεζπρίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πσο νξγαλψλνληαη εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ελ πξνθεηκέλσ ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

Ζ επηινγή ζεκάησλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμεο 

Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ: Πνηνη επλννύληαη   

 

Καξξάο Νίθνο
1
, Βνγηαηδάθε Διέλε

2 
, Μπίξκπαο Θεόδσξνο

3
 

1 
Καζεγεηήο  Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

karrasnikos@sch.gr 
2 
Καζεγήηξηα  Πιεξνθνξηθήο, ΓΔΛ Καζηξηηζίνπ 

evoyiatzaki@yahoo.com.  
3 
ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Αραΐαο θαη Ηιείαο  

tbirbas@sch.gr 

 

Η εξγαζία αθνξά κία έξεπλα ζηηο βαζκνινγίεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ζηνπ καζήκαηνο 

ΑΔΠΠ, ην νπνίν κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15 δηδάζθνληαλ ζηελ Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε, 

ελψ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16 δηδάζθεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ Οηθνλνκίαο θαη 

πιεξνθνξηθήο.Η Έξεπλα δελ αθνξά απιά κηα ζηαηηζηηθή γηα ην πνχ θπκάλζεθαλ νη 

βαζκνινγίεο αιιά πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ζέκα-ζέκα αιιά θαη εξψηεκα-εξψηεκα ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη θπξίσο ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ. ε ηη είδνπο εξσηήκαηα νη καζεηέο 

απνδίδνπλ θαη ζε ηη είδνπο εξσηήκαηα δελ απνδίδνπλ. Ση θηαίεη θαη ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη. 

ην ηέινο γίλεηαη κηα αλαπξνζαξκνγή ζηελ βαζκνινγία αλα ζέκα ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαδεηρηεί πνπ πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζφηεξν βάξνο απφ ηελ επηηξνπή ζεκάησλ έηζη ψζηε λα 

μερσξίδνπλ θαιχηεξα νη καζεηέο πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην 

κάζεκα 
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Δηζαγσγή ζε Arduino θαη αηζζεηήξεο γηα καζεηέο  Α' θαη Β' 

Λπθείνπ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

Κάηζελνο Ησάλλεο
1
 

1 
Φπζηθόο M.Sc., Καζεγεηήο Β'Θκηαο, Γεληθό Λύθεην Καζηξηηζίνπ, Πάηξα 

ikatsenos@gmail.com 

 

Η ξνκπνηηθή σο κέζν κάζεζεο δίλεη πξνθιήζεηο ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θέξλεη θνληά ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζπλδπάδεη κε ηξφπν δηαζθεδαζηηθφ. ην ΓΔΛ Καζηξηηζίνπ ιεηηνπξγεί 

νκάδα Ρνκπνηηθήο θαη Ηιεθηξνληθψλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. 

ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο ηνπ έηνπο 2015-2016, πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο, θχξηεο 

θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνζηνιέο φπνπ πξέπεη λα επηιπζεί ζπγθεθξηκέλν θάζε 

θνξά πξφβιεκα θαη παξέρεηαη δηθηπαθφο ζχλδεζκνο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

αλαπηχρζεθε. Δπηπιένλ πεξηγξάθνληαη νη εκπεηξίεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε ινγηθή 

επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ, π.ρ. ε ινγηθή επηινγήο ηεο πιαηθφξκαο Arduino κε βάζε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

 

Αλάπηπμε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ κε θόκηθο γηα ην κάζεκα Αξραίσλ 

Διιεληθώλ κε ρξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο comic strip 

 

Μαδαξάθε Αγγειηθή
1
, Λαδαξίλεο Φώηηνο

1
, Γαβξάδνο Γξεγόξηνο

1, 

Γξίβα Διέλε
2 

1 
Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 

amazaraki@sch.gr, fotis.lazarinis@ac.eap.gr, gregory.davrazos@gmail.com 
2 Φηιόινγνο ΠΔ02  

lirkgr@hotmail.com 
 

ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ην κάζεκα Αξραίσλ Διιεληθψλ 

πνπ αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο δεκηνπξγίαο θφκηθο (comic strip creator). ηφρνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο θφκηθο 

επξείαο ρξήζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζε θφκηθο. Με ηε 

ρξήζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ζρεδίαζεο γξαθηθψλ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα εξγαιείν ρξήζηκν γηα ηελ έληαμε ησλ θφκηθο 

ζηε δηδαζθαιία. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε δηδαθηηθφ ζελάξην θαη εθαξκφζηεθε 

ζε δηδαζθαιίεο. Καηαγξάθεθαλ νη παξαηεξήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο, αιιά θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ην εξγαιείν θαηαζθεπήο θφκηθο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο απαηηήζεηο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη καζεηέο ππνδέρζεθαλ ην 
δηδαθηηθφ πιηθφ κε ελζνπζηαζκφ θαη ζεκεηψζεθε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. 
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Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πεξηβάιινλ Scratch κε ζπλδπαζκό ηεο 

παηρληδνκεραλήο Kinect.  

 

Μπαθόπνπινο Νηθόιανο
1
, Υησηέιεο Ησάλλεο

2
, πκεσλίδεο Αλδξέαο

 

1 
Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

nmpako@gmail.com 
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr  
 

Καζψο ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη, ήηαλ αλαπφθεπθηε ε δηείζδπζε ηεο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη θάλεη ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Η δηείζδπζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ είλαη ήδε γεγνλφο εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα. Σν ηειεπηαίν θαηξφ ζηαδηαθά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, 

ζπζθεπέο θηλεηήο κάζεζεο, φπσο smartphones θαη tablets. Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ησλ 

παηρληδνκεραλψλ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο επθπή εξγαιεία δηάδξαζεο. Έλα απφ απηά 

είλαη ε θάκεξα Kinect πνπ ζπλνδεχεη ηελ παηρληδνκεραλή Xbox. Η θάκεξα απηή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. 

Οπζηαζηηθά κπνξεί λα αληρλεχεη ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, θαζηζηψληαο έηζη εθηθηφ ηνλ εμ‘ 

απνζηάζεσο ρεηξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Τινπνηήζακε ζεηξά εμ‘ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζηνρεχνπλ εθηφο φισλ ησλ άιισλ θαη ζε άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. Έλαο καζεηήο θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη δελ κπνξεί λα «ζεθσζεί» 

ζηνλ πίλαθα, ρσξίο λα θηλεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ. 

 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΚΟΜΟ: Ζ πεξίπησζε ησλ 

καζεηώλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πάηξαο. 
 

Σέγαο Υξήζηνο
1
, Κακπύιεο Νίθνο

2
 

1
Δθπ/θνο ΠΔ19 1

ν
 Δζπεξηλό Γπκλάζην Παηξώλ 

tegaschris@yahoo.com 

 
2
Δθπ/θνο ΠΔ11 Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

kabinikos@yahoo.gr 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα κέζα απηνπξνζηαζίαο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηνπ  Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παηξψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο, ν βαζκφο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ εκπεξηέρεη, θαζψο θαη ν 

βαζκφο ηεο ιήςεο κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο. Η έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ην 2012  ζην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Πάηξαο. Σν δείγκα ηεο 

κειέηεο απνηέιεζαλ νη καζεηέο ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Σάμεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ δηαλεκήζεθε ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κε 21 θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη θαλεξή ε επξχηαηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, είλαη θαλεξφ φηη κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δελ ζπλεηδεηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

εκπεξηέρεη, ελψ ηδηαίηεξα κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη δελ 

ιακβάλνπλ θαζφινπ πξνιεπηηθά κέηξα απηνπξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα πνιινί απφ 

απηνχο λα έρνπλ   απνηειέζεη ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. 
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Αμηνιόγεζε Κνκβηθώλ Γεμηνηήησλ κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ 

ραξηνθπιαθίσλ (ATS2020 project) 

 

Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο
1
, Φνπληάλα Μαξία

2
, Υξηζηνδνύινπ πύξνο

3
 

, Ννύζηα Γώξα
4
 

1
Γξ.  Πιεξνθνξηθήο, Γηεπζπληήο 2νπ Γπκλαζίνπ Παξαιίαο Παηξώλ, ITYE "Γηόθαληνο"/ΓΔΠ  

 christak@cti.gr 
2
Φηιόινγνο-M.A. in ICT in Education, ITYE "Γηόθαληνο"/ΓΔΠ 

fountana@cti.gr 
3 
Γξ. Πιεξνθνξηθήο, Σ.Δ. ΚΔΠΛΗΝΔΣ Αηησιναθαξλαλίαο, ITYE "Γηόθαληνο"/ΓΔΠ 

shristod@cti.gr 
4
Μεραληθόο Πιεξνθνξηθήο, Τπεύζπλε έξγνπ Erasmus+ ATS2020, ITYE "Γηόθαληνο"/ΓΔΠ 

nousia@cti.gr 
 

Σν έξγν ATS2020 (http://ats2020.eu) αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα θαη εθηίκεζε θνκβηθψλ 

δεμηνηήησλ (transversal skills) καζεηψλ αμηνπνηψληαο ηα ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα 

(eportfolios). Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθνχο κε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (επηκνξθσηέο ή 

επηκνξθνχκελνπο Β Δπηπέδνπ) ρσξίο λα απνθιείνληαη νη κάρηκνη  εθπαηδεπηηθνί  πνπ επηζπκνχλ 

λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ζηελ θαζεκεξηλή, δηδαθηηθή πξάμε. 

 

Φεθηαθέο Γπλαηόηεηεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Γηείζδπζε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ζηα ρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 
 

Υησηέιεο Ησάλλεο
1
, Γεκαθόπνπινο Γεώξγηνο

2
, Θενδσξνπνύινπ 

Μαξία
3 
, Νηθνιάνπ Άλλα

4 

1 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr  
2 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

geodimako@gmail.com 
3 
Φπζηθόο, Γεληθό Λύθεην Κξεζηέλσλ 

mariatheodoropoulou@ymail.com 
4
Γαζθάια, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

nikoldim.anna@gmail.com  

 

Η εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία πξνζθέξεη λέεο, ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ην δίθηπν δέθα ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ e-lios (E-

Learning Interactive Open School) είρακε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε ην βαζκφ δηείζδπζεο 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Κπξίσο αληρλεχζακε ην βαζκφ 

δηείζδπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ην επίπεδν 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ αξηζκφ δπζπξφζηησλ θαη απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ αλά 

ρψξα κε αλάγθεο εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην 

δηαδίθηπν. Παξάιιεια, εμεηάζακε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε 

θεληξηθφ επίπεδν αλά ρψξα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ςεθηαθή ζχγθιηζε. Αλαδεηήζακε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη αλαιάβεη θάζε ρψξα ψζηε λα ελζσκαηψζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα θαιιηεξγήζεη θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηνλ ίδην άμνλα ζηξέςακε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ εληνπίδνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, αιιά θαη 

ζηελ πξφζεζή ηνπο γηα δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ θαη αζχγρξνλνπ, δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. 
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ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Ζ αλάγθε επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ ζε δεηήκαηα Βησκαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο: έλα ζρέδην δξάζεο 
 

Αζπξνγέξαθα- Αξγύξε νθία 
Κνηλσληθή Αλζξσπνιόγνο- M.Ed. Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 

s_asprogeraka@yahoo.gr 

 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε βησκαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, ηηο νπνίεο θαη ζα κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. ηφρν ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί ην λα πξνζθέξεη πνηθηιία εξεζηζκάησλ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα εθθξάζνπλ 

δεκηνπξγηθέο ζέζεηο κέζα απφ ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο ζε 

πηζαλά ζελάξηα, λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θνηλσληθφ αιιά θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη 

ηειηθά λα βηψζνπλ ηελ επράξηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο βησκαηηθέο δξάζεηο. Γηα λα 

κπνξέζνπλ επνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο, ρξεηάδεηαη θαη νη ίδηνη λα 

εθπαηδεπηνχλ βησκαηηθά, λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα εκπιαθνχλ ζηηο 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο κηαο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Μηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηκφξθσζε 

πξνηείλεηαη θαη ζην ζρέδην δξάζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο από καζεηέο 

γπκλαζίνπ ζε καζεηέο δεκνηηθνύ κε ηε ρξήζε βησκαηηθώλ-

παξαζηαηηθώλ ηερληθώλ θαη ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζόδνπ. 
 

Γέζπνηλα Υξηζηάθνπ 
Eθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ΠΔ 10, Μsc Πξναγσγε θαη Αγσγή Τγείαο 

2
ν
 Γπκλάζην Πάηξαο- Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραίαο 

debchristac@yahoo.com 

ην πιαίζην ηεο Βησκαηηθήο Γξάζεο ηεο Γ γπκλαζίνπ, δπν ηκήκαηα ηεο Γ γπκλαζίνπ  είραλ 

σο αληηθείκελν λα ζρεδηάζνπλ  θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα  πεξηβαιινληηθήο αγσγήο  γηα  

παηδηά ηνπ  Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ε φηη αθνξά ζηε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε ε αιιεινδηδαθηηθή 

κέζνδνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο επηξξνήο ησλ ζπλνκειίθσλ. Κάζε ηκήκα 

παξνπζίαζε θαη  πινπνίεζε 4 πξνγξάκκαηα κε ηε ρξήζε  ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ θαη 

παξαζηαηηθψλ ηερλψλ. Η θάζε νκάδα ρσξίζηεθε ζε 4 ππννκάδεο ησλ 3- 4 αηφκσλ θαη θάζε 

ππννκάδα δεκηνχξγεζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ρσξίζηεθε ζε 3 θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά 

πξνζδηφξηζαλ ηα ζέκαηα, ζηε δεχηεξε θαηέγξαςαλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ζηελ 

ηειεπηαία θάζε ζρεδίαζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε βησκαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο κεζφδνπο θαη ζην ηέινο, 

έγηλε αμηνιφγεζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ, 

ηφζν σο εξγαιείν κάζεζεο, φζν θαη σο κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ (Γξακκαηάο, 2014). Οη 

δξάζεηο απηέο, πινπνηήζεθαλ κε επηηπρία θαη είραλ ζεηηθφ αληίθηππν κε βάζε έλα απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην. Σέινο, νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα βίσζαλ ζεηηθά ην 

φιν εγρείξεκα θαη εληζρχζεθε ε απηνπνηειαζκαηηθφηεηα ηνπο.  
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«Μείιηρνο πνηακόο: ρζεο θαη ζήκεξα». Μία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελόο πεξηβαιινληηθνύ κνλνπαηηνύ. 
 

Μαθξίδνπ Θενδώξα
1
, Αξγύξε Διέλε

2
 

1
 Γεσιόγνο, Πεξηβαιινληνιόγνο MSc,  16

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ 

thmakrid@sch.gr 
2 
Θενιόγνο, 16

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ 

elenargyri@hotmail.com 
 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο «Μείιηρνο 

πνηακφο: ρζεο θαη ζήκεξα», πνπ πινπνηήζεθε ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. Πξφθεηηαη γηα κία 

βησκαηηθή δηαζεκαηηθή κειέηε ελφο πεξηβαιινληηθνχ κνλνπαηηνχ, πνπ μεθηλά απφ ην ζρνιείν 

θαη ζπλερίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ γεηηνληθνχ ρεηκάξξνπ Μεηιίρνπ. ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο 

ππήξρε ζπρλά ζχλδεζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο απφ δηάθνξα  καζήκαηα. Ιζηνξία, Γεσινγία, Γεσκπζνινγία, Φπζηθή, Γιψζζα,  θαη 

Πεξηβάιινλ είλαη νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειέηεζαλ νη καζεηέο. Βαζηθνί ζηφρνη ήηαλ ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο νκαδηθφηεηαο, ν πξνβιεκαηηζκφο, ε απφθηεζε γλψζεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθά, αιιά θαη παγθφζκηα.  Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ νη 

καζεηέο πεξπάηεζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, παξαηήξεζαλ, θσηνγξάθεζαλ,  θαηέγξαςαλ θαη 

ζρνιίαζαλ, εληφπηζαλ πξνβιήκαηα, εξεχλεζαλ, ζπδήηεζαλ, πξφηεηλαλ ιχζεηο θαη ηέινο 

παξνπζίαζαλ ηελ εξγαζία ηνπο. Έγηλε ελδηάκεζε δηακνξθσηηθή  αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αιιά θαη ηειηθή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

Πξνζαξκνγή ηνπ θηλιαλδηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο 

βίαο KiVa ζηελ Διιάδα – Πξνζαξκόδνληαο ηε δηεζλή εκπεηξία ζηηο 

εζληθέο αλάγθεο 
 

Γεξνύθε Μαξγαξίηα
1
, Υπηήξε Έιελα-Φνίβε

2
 

1 
ρνιηθή ύκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, 4

ε
 Πεξηθέξεηα Υαλίσλ , Κξήηε 

mgerouki@gmail.com 
2 
Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ, Γπκλάζην Αγ. Βαζηιείνπ, Πάηξα 

hfchitiri@yahoo.gr 
 

Η παξνχζα εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ 

θηλιαλδηθνχ πξνγξάκκαηνο  KiVa θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα. Σν πξφγξακκα KiVa, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα,   

δεκηνπξγήζεθε απφ ην παλεπηζηήκην Σurku ηεο Φηλιαλδίαο. Λφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο, ην πξφγξακκα KiVa έρεη κεηαθξαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ  κε ζηαζεξή επηηπρία. ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα, αλαπηχζζνληαη νη δηάθνξνη ηνκείο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ εκπεηξία απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Κξήηε. 
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Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Γλώζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ ΓΔ κέζσ ησλ Open 

Courses θαη «Κάιιηπνπ»: Μηα Πξόηαζε Δπηκόξθσζεο κέζσ 

δηαζύλδεζεο Γεπηεξνβάζκηαο-Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
 

ππξίδσλ Κάππαο 
Δθπαηδεπηηθόο. Δζπεξηλό ΔΠΑ.Λ. Αγξηλίνπ 

kappass@yahoo.gr 

Η γήξαλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γξήγνξε απαμίσζε ησλ γλψζεσλ, εηδηθά γηα 

ηηο ηερληθέο εηδηθφηεηεο, ζέηεη ην δήηεκα ηεο αλαλέσζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. Σα Παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα είλαη απηά 

πνπ ζα πξνζθέξνπλ απηή ηελ επηθαηξνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη γηα λα 

επηιπζνχλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο δηα δψζεο κνξθήο. Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα 

πξφηαζε ζπλερνχο ππνζηήξημεο θαη νξγαλσκέλεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (κε έκθαζε ζηελ Σερληθή ιφγσ νξηζκέλσλ ηδηαηηεξνηήησλ) κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Open Courses ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ «Κάιιηπνο». Η ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαιπζνχλ θηινδνμεί λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη. 

ζε κηα απφπεηξα δηαζχλδεζεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

«Όηαλ ε ζάιαζζα ζηέιλεη κήλπκα κέζα ζε κπνπθάιη...» Έλα 

πξόγξακκα ζηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ 
 

Αλησλία Νηξίληα
1
, Παλαγηώηα Σζνιαθίδνπ

2 

1
Βηνιόγνο, 4ν Γπκλάζην Αηγίνπ 

ntrin77a@yahoo.gr  
2
Καζεγήηξηα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, 4ν Γπκλάζην Αηγίνπ 

mhlo@freemail.gr 

 

ηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 

2014-15, 2015-16 πινπνηήζακε ηα πξνγξάκκαηα κε ηίηιν «Θάιαζζα πεγή δσήο θαη ραξάο ή 

ρψξνο απφζεζεο ησλ ζθνππηδηψλ καο» θαη «Όηαλ ε ζάιαζζα ζηέιλεη κήλπκα κέζα ζε 

κπνπθάιη» αληίζηνηρα. Σν ζέκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ αθνξνχζε ζηα ζθνππίδηα ζηηο 

παξαιίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. πλδέεηαη γλσζηηθά κε ηα 

καζήκαηα ηεο Βηνινγίαο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ 

αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα. Καη ηηο δχν ρξνληέο ε νκάδα καο ζπκκεηείρε 

ζην Δπξσπατθφ δίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Σν ζρνιείν κνπ ηαμηδεχεη κε ηνλ 

ΠΔΡΔΑ». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ αθνινπζήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο εξεπλεηηθήο 

βησκαηηθήο δξάζεο (Project). Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο αθηέο, ηα θαηέγξαςαλ θαη ζπγρξφλσο ηα θαηεγνξηνπνίεζαλ. 

Δθηίκεζαλ ην ξπζκφ απφζεζεο θη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην πεδίν κειέηεο. Γηεξεχλεζαλ ηελ 

πεγή πξνέιεπζεο απηψλ, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η 

παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ δηαιέμεσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο δηθηπνγξαθίαο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή 

κηαο κηθξήο νκάδαο καο ζηε καζεηηθή εξεπλεηηθή απνζηνιή «Andromeda II» βνήζεζαλ ηνπο 

καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ κ‘ έλαλ επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζεβαζκνχ ζην πεξηβάιινλ. 
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Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: 

ε πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο
1
, Παπαδόγηαλλεο Ζιίαο

2
, Πιηώηα Μαξία

3 

1 
Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ20/ΠΔ02, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ 
2 
Γηνηθεηηθόο ΠΔ1, Πξνσζεηήο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ 
3
 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ05, Αλαπιεξώηξηα Πξνσζήηξηα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ 
 

Η αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο σο βαζηθφ 

δεηνχκελν ηεο ζρνιηθήο - θαη φρη κφλν- εθπαίδεπζεο. Η παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

Κηλεηηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σα δεδνκέλα πνπ αλαιχνληαη 

αθνξνχλ ζηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ ζπκκεηείραλ κε καζεηέο/καζήηξηεο ζε θάπνην Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα Κηλεηηθφηεηαο θαηά ηελ ηξηεηία 2013-2016. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 

ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη καζεηέο/ηξηεο - κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα -  αλαπηχζζνπλ θαηαξράο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε δηάθνξα επίπεδα φπσο ε 

ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κε καζεηέο/ηξηεο κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη θαιιηεξγείηαη ε ππεπζπλφηεηα, ε απηνπεπνίζεζε, ε 

αλεμαξηεζία  θαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε θαηαλφεζε 

άιισλ πνιηηηζκψλ. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα. 

ηάζεηο – Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ 
 

Κόηηεο  Ησάλλεο
1
, Ρέδνπ Παξαζθεπή

2
, Γξ. Πηεξξή Δπγελία

3
 

1 
Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο, ΑΠΑΙΣΔ Πάηξαο 

ikottisikottis@yahoo.gr 
2 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ΑΠΑΙΣΔ Πάηξαο 

paraskevir@gmail.com 
3
Υεκηθόο,

 
ΑΠΑΙΣΔ Πάηξαο 

epierri@upatras.gr 
 

Η αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζχγρξνλα 

δεηήκαηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηε κάζεζε αμηφπηζηα, αληηθεηκεληθά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ φπσο είλαη ε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο, ηα ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ν θάθεινο εξγαζηψλ καζεηή (Φ.Δ.Μ.), ε 

εηεξναμηνιφγεζε θαη ε ζχλζεηε εξεπλεηηθή εξγαζία (project). Η παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ 

ηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε εθαξκνγή 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο εληζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ην θάθειν εξγαζηψλ καζεηή 

ελψ ειάρηζηνη ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο. Παξαηεξήζεθε φηη θάζε ηερληθή αμηνιφγεζεο πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπο. Σέινο, νη 

εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θπξίσο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθψλ ειιείςεσλ ησλ 

καζεηψλ. 



 

53 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2016 

KULTURKIOSK – Erasmus+KA2: Νένη από επηά επξσπατθά θξάηε 

παξνπζηάδνπλ πέληε Μνπζεία ηεο πόιεο ηνπο κε ηε ρξήζε Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 
 

Υαξδαινύπα Ησάλλα 
Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johanna@sch.gr – johanna.gr@gmail.com  

 

Σν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζπκκεηέρεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2014 ζε  Πξφγξακκα Erasmus +/Γξάζε ΚΑ2 ‐ «πλεξγαζία γηα θαηλνηνκία θαη αληαιιαγή 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο» ‐ ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο 

απνθιεηζηηθά κεηαμχ ζρνιείσλ. Σν ρνιείν καο καδί κε ηα  άιια έμε ζπκκεηέρνληα ρνιεία 

(Γεξκαλία, Απζηξία, Οπγγαξία, Πνισλία, Φηιαλδία θαη Ιηαιία) πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ην Μνπζείν σο πνιηηηζηηθφο ζεζκφο, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ. Σν πξφγξακκα επηηξέπεη ηελ ηφζν πνιχηηκε αληαιιαγή 

καζεηψλ/καζεηξηψλ, ε νπνία νδεγεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σειηθφ απνηέιεζκα-παξαδνηέν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο (online) νδεγφο, ν νπνίνο ζα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ζα είλαη πξνζβάζηκνο ζε φινπο κέζσ δηαδηθηχνπ (Open Educational 

Recource-OER). Η παξνχζα εηζήγεζε εζηηάδεη ζην ζθεπηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

παξνπζηάζεη ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ησλ εηαίξσλ 

(θαζεγεηψλ/ηξηψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ) ηνλ Μάην ηνπ 2016, ζηελ Πάηξα. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ρνιείνπ είλαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, νη νπνίνη φρη απιψο ην αγθάιηαζαλ αιιά ην 

ζηήξημαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπληαηφ ηξφπνπ. 

 

Σν Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ: Μαζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ ην αλαθαιύπηνπλ 

κέζα από ηελ Ηζηνξία, ηε Λνγνηερλία θαη ηελ Μνπζηθή (κάζεκα 

project 2015-16) 
 

Υαξδαινύπα Ησάλλα 
Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johanna@sch.gr – johanna.gr@gmail.com  

 

Η Δηζήγεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζελάξην-πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο project ηεο 

Β΄ Λπθείνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ζην ΠΛΠΠ. Σν φιν έξγν βαζίζηεθε ζηε κέζνδν 

ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο (WebQuest). Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ απφ ηελ αξρή ζε ηέζζεξηο (4) 

νκάδεο, πνπ επέιεμαλ κφλνη ηνπο βάζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο. Γηα δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο 

ησλ νκάδσλ θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα έλαο 

δηαδηθηπαθφο θάθεινο γηα θάζε νκάδα ζε google drive. Οη ηζηφηνπνη πνπ θαηαρσξήζεθαλ εθεί 

απφ ηελ δηδάζθνπζα πεξηείραλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ. Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ νινθιεξψζεθε ζην 

ρψξν ηνπ ρνιείνπ. Όπσο πξνβιέπεηαη γηα ην κάζεκα απηφ, ππήξμε κηα ελδηάκεζε παξνπζίαζε 

ηεο πνξείαο ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κηα ηειηθή παξνπζίαζε φιεο ηεο 

δνπιεηάο ησλ καζεηψλ ηνπ project ζηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ ηνπ ρνιείνπ. 
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Πάκε κηα βόιηα ζην θεγγάξη  
 

Αδακνπνύινπ Διέλε¹,  Γξίβαο Αλάξγπξνο², Σζηάξα Γεσξγία³,  

Πξαζίδνπ Δπαγγειία
4 

¹Φηιόινγνο, 3
ν
 Γπκλάζην  Ναππάθηνπ 

elardriv@hol.gr 

²Φπζηθόο, MSc, 3
ν
 Γπκλάζην  Ναππάθηνπ 

anargy@sch.gr 

³Γαιιηθήο Φηινινγίαο, Μ.Γ.Δ., 3
ν
 Γπκλάζην  Ναππάθηνπ 

gtsiara@gmail.com 
4
Αγγιηθήο Φηινινγίαο, 3

ν
 Γπκλάζην  Ναππάθηνπ 

evaprass@hotmail.com 

 
«Άλσ ζξψζθνληεο» ηηο αλέθειεο βξαδηέο νλεηξεπηήθακε ηε ειήλε, φηαλ λεαξή έδπε 

αθήλνληάο καο κφλνπο. πλαπαληεζήθακε καδί ηεο θαζψο γέκηδε ν δίζθνο ηεο σο ηελ 

εθζακβσηηθή νινθιήξσζή ηνπ. Παίμακε θξπθηφ θάζε πνπ ε ζθηά ηεο γεο ηε κηζνζθέπαδε. Σε 

βιέπακε, ηελ παξαηεξνχζακε θη αξρίζακε ηηο απνξίεο. Γηαηί θξχβεη ην κηζφ είλαη ηεο δείρλνληαο  

πάληα ηελ ίδηα πιεπξά ηνπ εαπηνχ ηεο; Πψο κπνξνχκε λα ηαμηδέςνπκε σο ηηο ζάιαζζεο θαη 

ηνπο θξαηήξεο ηεο; Με ην κπαιφ; Με δηαζηεκνζπζθεπέο; Πνηνο πεξπάηεζε ζην έδαθνο ηεο 

πξψηνο, ν Άξκζηξνγθ ή ν Βεξλ; Κη ν Λνπθηαλφο, πνπ αθεγείηαη  αιεζηλέο ηζηνξίεο ηη 

αλαθάιπςε ζαλ έπιεπζε έμσ απφ ηε γε; Μήπσο νη επηζηήκνλεο ήξζαλε πην θνληά ηεο; ην 

ζηλεκά θέξζεθε ζαλ αζηέξαο; Μπνξνχκε λα γξάςνπκε θαη δηθέο καο ηζηνξίεο γηα ηαμίδηα ζην 

δηάζηεκα; Σα κπζηήξηα απηά δηεξεπλήζακε καδί κε ηνπο καζεηέο καο ηαμηδεχνληαο ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2014-15 σο ην δνξπθφξν καο, ηε ειήλε. Σν ηαμίδη καο ήηαλ επηζηεκνληθφ, θαληαζηηθφ,  

ξνκαληηθφ θαη παηρληδηάξηθν πξνζθέξνληάο καο γλψζεηο θαη ζπγθηλήζεηο. ήκεξα ζαο 

δείρλνπκε ην άικπνπκ ησλ εκπεηξηψλ καο. 

 

Ο εθπαηδεπηηθόο όκηινο «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» ηνπ 

Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: ιεηηνπξγία & 

δηάρπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα 
 

Μεηξνύιηα νθία
1
, Κσηζειέλε νθία

2
, Φπρνγπηνπνύινπ 

Παλαγηώηα
3
 

1 
Φηιόινγνο Med, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

smitroulia@gmail.com  
2 
Φηιόινγνο Phd, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

sofiakots@hotmail.com  
3 
ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ λνκνύ Αραΐαο  

ppsixo1@gmail.com  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί φκηινη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιείν επηκφξθσζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-θηινιφγσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην 

επηκνξθσηηθφ-βησκαηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα: «Η Ρεηνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε». Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην πξναλαθεξφκελν ζεκηλάξην παξνπζηάζηεθε ε ιεηηνπξγία  θαη ε ζεκαηνινγία 

ηνπ νκίινπ «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» ηνπ  Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ. Ο ζθνπφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ  ζεκηλαξίνπ ήηαλ λα έξζνπλ νη επηκνξθνχκελνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε επαθή κε ηα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα θαη ηηο ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο 

ηερληθέο, φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φκηιν «Δπηρεηξεκαηνινγία & 

Αληηινγία» πνπ ιεηηνχξγεζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ζην Πεηξακαηηθφ Λχθεην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο ε ιεηηνπξγία θαη ην 

πεξηερφκελν  ηνπ νκίινπ παξείρε ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ  επηκνξθσηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ  επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Η επηκφξθσζε κέζα απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν 

εθπαηδεπηηθφ φκηιν αλέδεημε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο σο 



 

55 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2016 

εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη επεξέαζε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ-θηινιφγσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ξεηνξηθψλ αγσληζκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Σέινο αλαδείρζεθε ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξε ν εθπαηδεπηηθφο φκηινο ζηελ πξνψζεζε 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Μάζε, παηδί κνπ, …δεμηόηεηεο... 

 

Παπαδνπνύινπ Μαξία
1
, κπξλή νθία

2
 

1 
Φηιόινγνο, 2ν Γπκλάζην Κηάηνπ 

mpapado@sch.gr 
2 
Υεκηθόο, 2ν Γπκλάζην Ξπινθάζηξνπ 

sopnige@hol.gr 

 

ηε ζεκεξηλή «κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία», ηελ απνθαινχκελε θαη ―θνηλσλία ηεο 

γλψζεο‖ έρεη αλαηεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε παξαγσγή θαη ε δηακεζνιάβεζε ηεο 

γλψζεο ζηε δεκηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ νηθνλνκία. Με δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αέλαε κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ην παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εληέιιεηαη λα εθπαηδεχεη ην 

άηνκν ζηελ επειημία θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα ην εθνδηάδεη κε δεμηφηεηεο 

θιεηδηά/δεμηφηεηεο δσήο. Έηζη, φκσο, ε απνθηψκελε γλψζε δελ νδεγεί πιένλ ζηε κφξθσζε θαη 

ζηελ απηνπξαγκάησζε αιιά κεηνπζηψλεηαη ζε εξγαιείν πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ νηθνλνκία θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο. Η δηα βίνπ κάζεζε ζα είλαη απηή πνπ ζα δηαηεξεί ην άηνκν ελήκεξν θαη 

θαηαξηηζκέλν ζηηο δηαξθψο αλαλενχκελεο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Η 

εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη αξρηθά λα θαηαλνήζεη θαη λ‘ 

αλαγλσξίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξέκβεη, ψζηε 

λα ηηο κεηαζρεκαηίζεη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ιαψλ. Η Κξηηηθή Παηδαγσγηθή κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη κπνξεί λ‘ αλνίμεη ην 

δξφκν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο. Απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαηαζέηνπκε κέζα απφ απηήλ ηελ 

εξγαζία. 

Πιαηθόξκεο κάζεζεο από ηα Παλεπηζηήκηα δηεζλώο 
 

Καπξαβέινπ Αιεμία 
M.Ed., Τπ. Γξ. Παληείνπ Παλ/κίνπ 

akaprave@gmail.com, akaprave@sch.gr 
 

Καηαξγψληαο αληζφηεηεο, δηαθνξέο, γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο θαη ζχλνξα, ε ζχγρξνλε 

θαη αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε, κέζα απφ πιαηθφξκεο ζπδήηεζεο θαη αλάξηεζεο 

αλαθνηλψζεσλ, νδεγηψλ, πνηθίισλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζηέιλεη ειπηδνθφξα κελχκαηα δηά βίνπ αλαλέσζεο ησλ γλψζεσλ θαη απφθηεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ πηζηνπνηήζεσλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αηφκνπ. ε 

φ,ηη αθνξά κάιηζηα ηελ αθαδεκατθή θνίηεζε, παξνπζηάδνληαη εδψ δείγκαηα, κε 

νπηηθναθνπζηηθή θαη ζρεδηαγξακκαηηθή κνξθή, πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο on-line απφ 

αγγιφθσλα Παλεπηζηήκηα δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, φρη κφλνλ ζε πνηθίινπο επηζηεκνληθνχο 

ηνκείο αιιά θαη δηαζεκαηηθά. Έηζη, ηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο 

κλήκεο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ ηζηνξηθή αλάδεημε ηνπ Οινθαπηψκαηνο ή κε ηελ ηζηνξία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ην Γηεζλέο Γίθαην, ε νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, παηδαγσγηθά 

ζέκαηα φπσο ε βειηίσζε ηεο κάζεζεο, λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, λέα πνξίζκαηα ζηελ Ιαηξηθή θαη ζηελ Φπρνινγία. 

Δπηπιένλ, κέζσ ησλ θηιεθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ Coursera θαη FutureLearn, πνιιά 

αγγιφθσλα Παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ δσξεάλ καδηθά ειεθηξνληθά αλνηρηά καζήκαηα θαη 

ρνξεγνχλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαθφξνπο θχθινπο ειεθηξνληθψλ δηαιέμεσλ θαη δηαιφγνπ, ζε 

εμεηάζεηο ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ θαη ζηελ εθπφλεζε ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, πξνο 

φθεινο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 
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Δθπαίδεπζε γηα ηνλ παγθόζκην πνιίηε. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  
 

Καλλά Διέλε
1
,  Αξγπξίνπ Αγγειηθή

2 

1
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

elenikanna@gmail.com 

2
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

anga1958@hotmail.com 

 

Η έλλνηα ηεο παγθφζκηαο πνιηηφηεηαο εζηηάδεη  θπξίσο ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ 

αλζξψπσλ ζε παγθφζκηα δεηήκαηα θαη ζηε δηάζεζή ηνπο γηα δξάζε πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ 

ζεηηθέο αιιαγέο. Η λέα απηή πνιηηφηεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο λένπο κέζα 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κηα πξνζπάζεηα λα εκπεδσζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

απξηαλψλ πνιηηψλ ιεηηνπξγψληαο ιπζηηειψο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπζχλζεηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία, αιιά θαη θαηαδεηθλχνληαο ηε δπλακηθή θαη ηoλ πξσηνπνξηαθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Η εξγαζία πνπ αθνινπζεί απνηειεί κειέηε 

πεξίπησζεο θαη αθνξά αθελφο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο λέαο πνιηηφηεηαο ζην Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην θαη Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζηηο νπνίεο 

δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο,  θαη αθεηέξνπ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη ην 

βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη ζέκα γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 

πλαηζζεκαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο ηέρλεο: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Κακπύιεο Νίκος
1
, Υαιθηνπνύινπ Αληηγόλε

2 

1
Δθπ/θνο ΠΔ11  Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

kabinikos@yahoo.gr 
2
Δθπ/θνο ΠΔ11    Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

chalkianty@yahoo.gr  

Μηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζεσξνχληαη θαη απνηεινχλ πιένλ θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη θαλεξφ πσο ε ψζκσζε αλάκεζα ζηα δηαθξηηά επηζηεκνληθά πεδία 

ησλ επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, επηηξέπεη κηα κεγάιε δηαπεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπκε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η ηέρλε ζαλ θχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν  κάζεζεο  

αμηνπνηήζεθε απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ κε ζθνπφ νη άλζξσπνη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, λα γίλνληαη θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη απηνδχλακνη καλζάλνληεο, λα 

νδεγνχληαη ζε πην ζπλεηδεηέο επηινγέο κε ην λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν θξηηηθά. Δχινγα ινηπφλ 

γελλάηαη ην εξψηεκα, γηαηί νη παξαπάλσ ζηφρνη δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ 

βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Αλαγλσξίδνληαο ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ, 

ζεσξνχκε πσο ε ηέρλε ζαλ καζεζηαθφ εξγαιείν κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξνχκε θαηά θχξην ιφγν, ηε 

ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, ελψ παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα 

εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε, ρξεζηκνπνηψληαο κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

αληινχκε απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο. 
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ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Multi-Intelligent Maths: Καηλνηόκνο πξνζέγγηζε ησλ Μαζεκαηηθώλ 

κέζα από πνιιαπιέο λνεκνζύλεο. 
 

Φιίγθνπ Ησάλλα
1
, Παξνύζε Μαξία

2
, Καηζηθαδέιεο Μηραήι

3
 

1
M.Ed., Γαζθάια, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

fligou@yahoo.gr 
2 
M. Ed., Δθπαηδεπηηθόο Αγγιηθήο Γιώζζαο, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

m.parousi@gmail.com 
3
PhD, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο, Πεηξακαηηθό Γ.. Παλ/κηνπ Παηξώλ 

 katsikadel@sch.gr 
 

Η παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ηνπο 

καζεηέο-ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ππφ ην πξίζκα ησλ 

πνιιαπιψλ λνεκνζχλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα «αιιαγήο» ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζην ελ ιφγσ γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο 

θαη ηεο αληίιεςεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, φηαλ θάλνπλ καζεκαηηθά. Καηαλνψληαο ηη μέξνπλ ηα 

παηδηά θαη ηη ρξεηάδνληαη λα κάζνπλ, ηα παξαθηλήζακε λα αλαθαιχςνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη λα 

ηα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 

ηεο Μνπζηθήο, ησλ Δηθαζηηθψλ, ησλ Αγγιηθψλ. Έλα ηέηνην εγρείξεκα δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

εθηθηφ, δίρσο ηα απαξαίηεηα «εξγαιεία» καο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ δελ είλαη άιια 

απφ ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο. Η πηνζέηεζε ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο 

δηακνξθψλεη έλαλ αιιηψηηθν «ράξηε» ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλζέηνληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο. 
 

Erasmus+ project: “Discovering 10 countries’ Traditional Songs 

through innovative learning methods 
 

Παξνύζε Μαξία
1
, Ρέληη Μαξία

2
, Κνπηζνκεηξόπνπινο Γεκήηξηνο

3
, 

Αιεμόπνπινο Υαξάιακπνο
4 

1 
Δθπαηδεπηηθόο Αγγιηθήο Γιώζζαο, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

m.parousi@gmail.com 
2 
Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

re.marion@gmail.com 
3 
Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

koutsomi@gmail.com  
4
Γηεζπληήο, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  

balexop@upatras.gr  
 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία απφ ηηο δξάζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ην 

πξφγξακκα Erasmus+  πνπ πινπνηεί ην ζρνιείν καο κε ηίηιν "Discovering Europe", ζε 

ζπλεξγαζία κε 9 Δπξσπατθέο ρψξεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  λα "αλαθαιχςνπκε" ηελ 

Δπξψπε κέζα απφ ελαιιαθηηθέο καζεζηαθέο κεζφδνπο (modified Webquest, CLIL approach, 

PBL, Peer Learning θαη Learning-by-Σeaching. Βαζηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο  δεμηφηεηαο ηεο ‗Γηακεζνιάβεζεο‘ 

(Mediation).  ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηε δξάζε πνπ αθνξά ζηα 

Παξαδνζηαθά Σξαγνχδηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ. Η πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ελαιιαθηηθψλ καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ θαίλεηαη λα εληζρχεη ηα εγγελή θίλεηξα ησλ καζεηψλ, 

λα πξνσζεί ηελ απηφλνκε ζπλεξγαηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ, λα ελδπλακψλεη ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη ηηο δηακεζνιαβεηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, εδξαηψλνληαο ζηαδηαθά ηε 

καζεζηαθή απηνλνκία. 
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Ζ Φσλνινγηθή Δπίγλσζε ζην Νεπηαγσγείν: Δξεπλεηηθή θαη 

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 
 

Ησάλλα Μαλσινπνύινπ, Παλαγηώηα Κνθηνπνύινπ 
Παηδαγσγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ  

ioanmanol@gmail.com, panagiota4122@gmail.com 

 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλππνιφγηζηε αμία ηνπ «γξακκαηηζκνχ» 

θαη ηηο  επηπηψζεηο πνπ έρεη ηφζν ζηελ πξφνδν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ θνηλσληψλ. Η 

πξνεηνηκαζία γηα κηα θνηλσλία γξακκαηηζκνχ μεθηλά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Η αλάδπζε, αλάπηπμε 

θαη θαιιηέξγεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ην πξφηαγκα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ πξνλήπηνπ θαη ηνπ λήπηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ κεηέπεηηα θαηάθηεζε 

ηεο απφθηεζεο ηεο ζπκβαηηθήο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, θαζψο θαη ηεο θαηαλφεζεο. 

Πξνθαζνξίδεη ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νινθιεξσκέλε 

δηαπαηδαγψγεζε ελφο θξηηηθά γξακκαηηζκέλνπ πνιίηε. Με βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο 

δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα ζε ηξεηο ηάμεηο λεπηαγσγείσλ ηεο Πάηξαο. πγθεθξηκέλα, κε βάζε 

ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο απφ ηνλ λεπηαγσγφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ην δηδαθηέν ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηφληζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο επηζηεκνζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πάλσ ζε ζέκαηα αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

 

Φηιαλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο θαη δηδαθηηθέο εκςπρώζεηο ζε πέληε 

παξακύζηα ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ 
 

Μαληθάξνπ Μεηαμνύια 
Γξ. ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ 

manikarou.m@gmail.com 

 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα πξνηείλεη δηδαθηηθέο εκςπρψζεηο, δεκηνπξγηθέο 

θαη παηγληψδεηο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη θηιαλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο ζε πέληε 

παξακχζηα ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ. πγθεθξηκέλα επηιέγνληαη ηα εμήο παξακχζηα: «Σν 

αεδφλη ηνπ απηνθξάηνξα», «Σν κνιπβέλην ζηξαηησηάθη», «Σα θαηλνχξγηα ξνχρα ηνπ 

απηνθξάηνξα», «Σν θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα», «Σν αζρεκφπαπν». Αξρηθά, παξαηίζεληαη θάπνηα 

ζχληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γαλνχ παξακπζά θαη θαηαγξάθνληαη θάπνηα βηψκαηά ηνπ, ηα 

νπνία απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο. ηε ζπλέρεηα, απνδίδεηαη πεξηιεπηηθά ην 

πεξηερφκελν ησλ παξακπζηψλ θαη γίλεηαη κηα ελδεηθηηθή θαη κε δεζκεπηηθή απνθξππηνγξάθεζε 

ηνπ κελχκαηφο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη  ν αλαγλψζηεο είλαη ν λνεκαηνδφηεο θαη ν 

«αθέληεο» ηνπ θεηκέλνπ, γηαηί έρεη φιν ηνλ ρξφλν δηθφ ηνπ λα ην δηαβάζεη, λα ην μαλαδηαβάζεη 

κε ηελ άλεζή ηνπ θαη λα ην αλαδεκηνπξγήζεη. Η δηδαθηηθή καο πξνζέγγηζε κε ηηο ζπλνδεπηηθέο 

πξνηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ απφιαπζε ησλ παξακπζηψλ θαη ηε κεηαθνξά ηεο αιήζεηαο πνπ 

θξχβνπλ, αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο θσδηθνπνίεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο, φπσο 

νπηηθήο, αθνπζηηθήο-ιεθηηθήο, θηλαηζζεηηθήο-πξαμηαθήο, απεηθνληζηηθήο-ζρεκαηηθήο, 

ζπκβνιηθήο, πνπ θαιιηεξγνχλ πνηθίινπο γξακκαηηζκνχο (γισζζηθφο, νπηηθφο, θξηηηθφο, 

ςεθηαθφο) θαη δηάθνξα είδε πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, αιιά θαη δηακνξθψλνπλ «επαξθείο», 

«ελεξγνχο» θαη «θξηηηθνχο» αλαγλψζηεο.  
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“ε ξόιν επηζηήκνλα” Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζέγγηζεο Φηινζνθία γηα Παηδηά 

 
ηζζακπέξε Νίθε

1
, Μπαιαζνπνύινπ Ρνύζα

2
 

1 
Γαζθάια, Γηδάθηνξαο Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

nsissam@sch.gr  
2 
Θεαηξνιόγνο, Master in Education, Leadership and Emerging Technologies 

mrousa@hotmail.com 

 

Η δηδαθηηθή πξφηαζε «ε ξφιν επηζηήκνλα» απνηειεί κηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο 

πξνζέγγηζεο Φηινζνθία γηα Παηδηά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα δνκεκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηε δηαζεκαηηθή θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Μέζσ ηεο δηδαθηηθήο απηήο πξφηαζεο ε νπνία έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεδίνπ εξγαζίαο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

φπνπ νη καζεηέο/ξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηηο αξρέο ηνπ 

θηινζνθηθνχ δηαιφγνπ αιιά θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζε θαηάιιειεο θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο 

καζεζηαθέο πεξηζηάζεηο. Γίλεηαη έκθαζε ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη 

κειεηνχλ ηα ζέκαηά ηνπο νη επηζηήκνλεο. Η θχξηα ππφζεζε είλαη φηη ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηάζεηο ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ/ θηινζνθηθφ ηξφπν ζθέςεο. Απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θάλεθε φηη νη καζεηέο/ξηεο έδεημαλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, εθηηκάηαη φηη νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο επηηεχρζεθαλ θαη φηη ν ―ξφινο 

ηνπ επηζηήκνλα‖ πξνζεγγίζηεθε ηθαλνπνηεηηθά.  

 

Μειέηε ησλ Αιιαγώλ Καηάζηαζεο ηνπ Νεξνύ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε πζηήκαηνο πγρξνληθήο Λήςεο θαη 

Απεηθόληζεο  
 

Μαξία Ληάπε
1 
θαη Μηραήι Γ. Γαιάλεο

2 

1
 Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 3

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Αξηάθεο, Υαιθίδα 

maria.liapi15@gmail.com  
2 
Φπζηθόο, Μνπζηθό ρνιείν Παηξώλ 

michalis.galanis@gmail.com 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ κειέηε ηεο αιιαγψλ 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε ηελ ρξήζε ζπζηήκαηνο ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθφληζεο. Οη 

καζεηέο ηεο Δ‘ ηάμεο Γεκνηηθνχ παξαηεξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν κε ηελ ρξήζε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο ηεο ζπζθεπήο. Η παξνπζίαζε πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ηήμεο ηνπ 

πάγνπ θαη βξαζκνχ ηνπ λεξνχ κε κνξθή δηαγξάκκαηνο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εμαιείςνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ιαλζαζκέλεο ηδέεο γηα ηελ ζρέζε ζεξκφηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο, ε 

παξνχζα εξγαζία πξνάγεη ηελ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.       
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«Μεηαβάζεηο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία: 

Αλίρλεπζε ησλ δηθηπώζεσλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεραληθήο»   

 
ηακαηνπνύινπ Γεσξγία – Αλαζηαζία (Νάγηα)

1
, Καιαβάζεο 

Φξαγθίζθνο
2 

1 
Νεπηαγσγόο 

nayia.stam@gmail.com
 

2 
Καζεγεηήο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

kalabas@aegean.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ δηθηπψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο θαηλνκελνινγίεο ηεο κεηάβαζεο θαη ηδηαίηεξα κέζα ζηελ πνηθηιία ησλ 

πξσηαγσληζηψλ θαη ησλ ξφισλ πνπ πεξηβάιινπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. ηφρνο ηεο κεραληθήο απηήο πξνζέγγηζεο είλαη ε απνζαθήληζε 

ησλ παξαγφλησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ησλ 

παηδηψλ απφ ην έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην επφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ζην θαηλφκελν ηεο κεηάβαζεο φινη νη πξσηαγσληζηέο, επηρεηξψληαο λα 

δηαπηζηψζνπκε ζπκβαηφηεηεο ή/θαη απνθιίζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηγξαθέο-πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηξηψλ δηαθξηηψλ αιιά 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ–εγρεηξηδίσλ επηρεηξήζακε λα εληνπίζνπκε ηα βαζηθά ζεκεία 

ηεο πξνζέγγηζεο ηεο κεηάβαζεο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηακνχ. Δπηιέμακε ην εγρεηξίδην 

ηεο UNICEF  «School Readiness and Transitions», ηελ αλαθνξά ηνπ πκβνχιηνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Québec «Transitions du préscolaire et enjeu de la continuité educative», θαη 

ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα ην 2007-2008 «Οκαιή κεηάβαζε ηνπ λεπίνπ απφ 

ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». ηε ζπλέρεηα εμεηάζακε ηελ πξφζιεςε απηψλ ησλ 

ζεκείσλ ζηηο πεξηγξαθέο–πξαγκαηηθφηεηεο ησλ εξεπλεηψλ, κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία, ησλ 

δηνηθεηηθψλ, κέζα απφ ηα ειιεληθά έγγξαθα θαη ηε λνκνζεζία, αιιά θαη ησλ πξσηαγσληζηψλ 

ηνπ πεδίνπ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο κεηαβάζεηο. Απφ ηε κειέηε απηή αλαδχεηαη ην θάζκα ησλ 

δηθηπψζεσλ επί ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ αμηφπηζηεο ζπλδέζεηο. 

 

Δηθαζηηθέο ηέρλεο: Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Γιππηηθήο ηέρλεο. 

 
Μεηζνύια Ησάλλα

1
, Αξαπάθε Ξέληα

2 

1 
Πξνπηπρηαθή Φνηηήηξηα/ ΠΣΓΔ  Παλ/κίνπ Παηξώλ, 

pde6972@upnet.gr 
2 
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα/ ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Παηξώλ, 

parap@upatras.gr 
 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνβνιή, ηελ αλάδεημε αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ θπθιαδίηηθνπ γιππηνχ ν Αξπηζηήο ζηα πιαίζηα αμηνπνίεζήο ηνπ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξία ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ζηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, απνζαθελίδνληαη ηα γλσζηηθά φξηα σο πξνο 

ηε δηαζεκαηηθή έληαμε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η θπθιαδηθή ηέρλε θαη 

ν θπθιαδηθφο πνιηηηζκφο εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ 

γνληκνπνηψληαο ην έδαθνο γηα δηαζεκαηηθφηεηα ζηε κάζεζε. Με ηελ πεπνίζεζε πσο ε γλψζε 

είλαη κηα δξάζε, ν καζεηήο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ελεξγήζεη πξνο ηελ 

αλάιπζε ηνπ γιππηνχ έξγνπ ηέρλεο ησλ Μηθξψλ Κπθιάδσλ. Η αλάιπζε ζπληειείηαη ζε δχν 

θάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο: α) ηελ πξαγκαηνινγηθή εξκελεία πνπ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Αξπηζηή θαη ηε β) ηε κνξθνινγηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ζηελ εμσηεξηθή 

κνξθή (θφξκα) ηνπ γιππηνχ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ελδείθλπληαη ηέινο, λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Γεκηνπξγία ιανγξαθηθήο έθζεζεο ζην Μέγαξν Λόγνπ θαη Σέρλεο, 

εθπόλεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη μελάγεζε καζεηώλ 

 

Κνθθηλάθε Αξηάδλε
1
, Μπνύξα νθία

2
 

1
 Γαζθάια, Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό Παλ/κίνπ Παηξώλ 

ariadnikok@gmail.com 
2
Γαζθάια, 25 Γεκνηηθό Παηξώλ 

stapol1@otenet.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί έλα ζπλεξγαηηθφ πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ 

πινπνηήζεθε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Β ηάμεο ηνπ ΠΠΠ θαη ηεο Α ηάμεο ηνπ 25νπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Παηξψλ. ηα πιαίζηα απηά, δεκηνπξγήζεθε απφ θνηλνχ κηα ιανγξαθηθή έθζεζε κε 

εθζέκαηα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπιινγέο ησλ καζεηψλ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην Μέγαξν 

Λφγνπ θαη Σέρλεο ζην επξχ θνηλφ. Οη καζεηέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιείσλ αλέιαβαλ ηελ 

μελάγεζε καζεηψλ άιισλ ζρνιείσλ ηεο Πάηξαο θαη εθπφλεζαλ δηαδξαζηηθφ κνπζεην-

παηδαγσγηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ αλαβίσζε κηαο επνρήο άγλσζηεο γη απηνχο. Μέζα απφ 

αηλίγκαηα, παξνπζηάζεηο θαη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο έθαλαλ αλαθνξά ζηα παιαηά 

επαγγέικαηα θαη ζηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ησλ αγξνηηθψλ θπξίσο εξγαζηψλ ηνπ παξειζφληνο, 

ζπγθξίλνληαο ηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηέο ζήκεξα. Μέζα απφ απηφλ ηνλ 

παξαιιειηζκφ, επηζεκάλζεθαλ νη δηαθνξέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ παξειζφληνο κε ην ζεκεξηλφ, 

θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ θαιπηέξεπζε θαη απινπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ δσήο. 

Σξόπνη πξνζέγγηζεο θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζην 

Νεπηαγσγείν  
 

Βέξξα Μαξηιίλα
1
 

1 
Νεπηαγσγόο, Νεπηαγσγείν Λπγηά Αηησιναθαξλαλίαο 

verramaril@sch.gr
 

 

Η ηέρλε ζην πξψην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ. Όπσο ππνγξακκίδεηαη θαη ζην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, φιεο νη κνξθέο ηέρλεο ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε, θαζψο ηα βηψκαηα, νη ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία θάζε κνξθήο ηέρλεο. Σαπηφρξνλα νη επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο αλαδχνληαη κε 

θπζηθφ ηξφπν ζην πιαίζην ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο ηέρλεο. ην Νεπηαγσγείν δίλεηαη ε επθαηξία, 

ιφγσ ηεο επειημίαο ηεο επηινγήο ζηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο, λα 

πξνζεγγίζνπκε ζηαδηαθά θαη ζπρλά κε παηγληψδε ηξφπν πνηθίιεο κνξθέο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ρξήζηκα εξγαιεία ζε φιεο ηεο καζεζηαθέο 

πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο. Με 

αθνξκή δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ γίλνληαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε ζρεηηθνχο πίλαθεο 

δσγξαθηθήο γλσζηψλ δσγξάθσλ θαη λα ηνπο αμηνπνηήζνπκε παηδαγσγηθά θαηάιιεια. 

Παξαηεξνχκε, ζπδεηνχκε, εθθξαδφκαζηε, αλαιχνπκε, αλαπαξηζηνχκε, επηθνηλσλνχκε, 

αλαπηπζζφκαζηε πνιχπιεπξα, πξνζεγγίδνληαο δηαζεκαηηθά ηε γλψζε θαη εκπιέθνληαο 

επράξηζηα θαη αβίαζηα φινπο ηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  
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POSTERS 
 

Ζ Δηθνλνγξαθηθή Απνηύπσζε ηεο Πεληεθνζηήο: Ηζηνξηθή θαη 

Θενινγηθή Πξνζέγγηζε. 
 

Κπξηαθνπιόπνπινο Δπάγγεινο 
 
Καζεγεηήο  Θενιόγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

vaggeliskyriak@yahoo.gr 

 

Η παξνχζα εξγαζία πξνβάιιεη ηελ ηζηνξηθή θαη  ζενινγηθή εξκελεία ηεο εηθφλαο ηεο 

Πεληεθνζηήο θαη ζθνπεχεη ζηελ αλάδεημε απηήο ηεο εξκελείαο σο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ηνπ 

ζέκαηνο « Πεληεθνζηή θαη Δθθιεζία». Μέζα απφ ηνλ αηζζεηηθφ ππνκλεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο 

ηεο Πεληεθνζηήο  ζα πξνβιεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζηνινγίαο. Δηδηθφηεξα  

ε πιεξφηεηα ηεο Δθθιεζίαο, ε θαζνιηθφηεηά ηεο, ε ελφηεηά ηεο, ε απνζηνιηθφηεηά ηεο, ν 

εζραηνινγηθφο ηεο εηθνληζκφο θαζψο επίζεο ν ρξηζηνθεληξηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη ε 

αγηνπλεπκαηηθή ηεο ζεκειίσζε. Δλψ κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο  ηζηνξηθήο απνηχπσζεο ηεο 

Δηθφλαο ζα αλαδεηρζεί ε αζπκβαηφηεηα ηεο Δηθφλαο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αγηνγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ ησλ Πξάμεσλ, ζηνηρείν πνπ θαηνρπξψλεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη  εζηηάδεη 

ζην βαζχηεξν λφεκα ηνπ γεγνλφηνο ηεο Πεληεθνζηήο πνπ είλαη ε Κάζνδνο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

κέζα ζηελ Δθθιεζία δηελεθψο. Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηεο 

πθηζηάκελεο ζχλδεζεο – ζρέζεο κεηαμχ  ηνπ «θαλφλα ηεο πίζηεο» κε ηνλ «θαλφλα ηεο ιαηξείαο» 

θαη παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηελ παλζνκνινγνχκελε  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επνπηηθψλ κέζσλ  

δηδαζθαιίαο. 

 

«Σα παξακύζηα ηεο Σεηάξηεο»: Πξόγξακκα θηιαλαγλσζίαο  
 

Βαζηιηθή Ρεζβάλε
1 
 Αλδξηαλή ηαζνπνύινπ

2 
νθία Νηθνιεηάηνπ

3
 

Κσλζηαληίλνο Λέθθαο
4 

1
 Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  

vasw.res@gmail.com  
2 
Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  

andastathop@hotmail.com 
3
Νεπηαγσγόο, 

snikol101@gmail.com 
4
 Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  

konstantinoslek11@gmail.com  

 

Η ινγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε  ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ 

(Yokota,2009) αιιά θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ (Allerano, 2011). Έλα πξφγξακκα 

θηιαλαγλσζίαο έγηλε ζπλδεηηθφο θξίθνο αιιειεπίδξαζεο ηάμεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Γεθαηέζζεξα ινγνηερληθά βηβιία κειεηήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ζε παξάιιειεο 

παξνπζηάζεηο. Έλα λεπηαγσγείν, δχν ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο θαη έλα Γ΄ ηάμεο κειέηεζαλ 

ινγνηερληθά έξγα. Σν πξφγξακκα γηλφηαλ ηηο Σεηάξηεο ζηε βηβιηνζήθε θαη κεηά απφ πξφζθιεζε 

ζε άιιεο ηάμεηο. θνπφ είρε ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο αγάπεο γηα ην ινγνηερληθφ βηβιίν θαη 

γλψζεο ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο – αλάγλσζήο ηνπ. Σα παηδηά απέθηεζαλ θξηηηθή ζθέςε θαη 

επέιεγαλ ζηε ζπλέρεηα θαιχηεξα ηα βηβιία πνπ δαλείδνληαλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. 

Μάιηζηα απμήζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ δαλείδνληαλ βηβιία. πλαληήζακε απφ 

θνληά ηνλ Μάλν Κνληνιέσλ. Φηινηερλήζακε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηηο 

νκαδηθέο καο αθίζεο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Μηα απφ ηηο αθίζεο καο 

απέζπαζε ην βξαβείν δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. 
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Μηα πξόηαζε δηαζεκαηηθήο - δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο Υεκείαο, 

Πιεξνθνξηθήο & Οηθνλνκίαο 

 

Γηαλλαθόπνπινο Νηθόιανο
1
, ηαπξνπινπνύινπ Όιγα

2
, Σαβιά 

Υξηζηίλα
3
 

1 
Καζεγεηήο Υεκηθόο (MSc, MEd), Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Παηξώλ  

giannakopoulos.n@e-arsakeio.gr 

 
2 
Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Παηξώλ 

ostavrol@gmail.com  
3 
Τπάιιεινο Δζληθήο Σξάπεδαο 

tavla.k@nbg.gr  

 

Η παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα ζρεηηθά ζπλνπηηθή αιιά νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε δηαζεκαηηθήο - δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηελ πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε θαη 

κειέηε ελφο ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο πνπ άπηεηαη πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά 

παξάιιεια εμεηάδεηαη θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην 

ελφο πξνγξάκκαηνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ καζεηέο θαη αλαιακβάλεη ηελ παξαγσγή, ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε  

πξντφλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε βάζε ηελ ειηά αιιά θαη ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πςειή δηαηξνθηθή αμία ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ην ηνπνζεηνχλ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνιπηειψλ  ειαίσλ. Σέινο, επηδηψθεηαη ε 

αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα  πνπ κπνξεί λα έρεη κηα επηρείξεζε  κε βάζε ην κνληέιν 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο «ΔΝΑ ΠΡΟ ΔΝΑ». 

 

«Καηαζθεπή δηπιήο έιηθαο DNA» 

 

Κνύξδνγινπ Νίθνο
1
, Καινγεξνπνύινπ Υξηζηίλα

2 

1
Βηνιόγνο, Γεληθό Λύθεην Φηιηαηξώλ 

nkourdo@gmail.com 
2
Φηιόινγνο, Γεληθό Λύθεην Γαξγαιηάλσλ 

xristinakal68@gmail.com 

 

Η θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA έγηλε ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ζην ΓΔΛ Γαξγαιηάλσλ. 

Σν πξσηφθνιιν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα  Eurovolvox. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ DNA κπνξεί λα θνζκήζεη ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ 

επηζηεκψλ ή θάπνηα γσληά ηνπ ζρνιείνπ. Η θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ, ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ ηεο δηπιήο έιηθαο, ηεο κεγαιχηεξεο βηνινγηθήο αλαθάιπςεο ηνπ 

20νπ αηψλα, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ  αλάδεημε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη θαηαζθεπή βηνινγηθψλ κνληέισλ. 
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Γηακόξθσζε θιεηζηνύ ρώξνπ άζιεζεο 
 

Σζηαθκάθεο Υαξάιακπνο
1 

1
Κ.Φ.Α., Γεκνηηθό ρνιείν Κιεηηνξίαο 

demipapag@hotmail.com  

 

Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ ζεκεξηλνχ καζεηή θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πγηή ελήιηθα πνπ αζθείηαη δηα βίνπ. Πνιιέο θνξέο φκσο-ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα-νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζην κάζεκά ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ έιιεηςε ρψξσλ άζιεζεο θαη ζε ειιείςεηο αζιεηηθνχ πιηθνχ, απφξξνηα ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην κάζεκα. Με ηε παξνχζα εξγαζία επηδηψθνπκε λα 

δηεπθνιχλνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο ζπκβάιινληαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμεχξεζεο ιχζεσλ πνπ λα αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα. Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

νπνηνπδήπνηε άλεηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα (αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, αίζνπζα εθδειψζεσλ θηιπ) θαη ε πξνζσξηλή κεηαηξνπή ηνπ ζε θιεηζηφ γπκλαζηήξην, 

ρξεζηκνπνηψληαο απιά θαη θαζεκεξηλά πιηθά. χκκαρνο ζηε πξνζπάζεηα απηή είλαη ε 

επξεκαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Έλαο θξπκκέλνο Θεζαπξόο… κέζα ζην Μαύξν Υξπζό ηεο Αραΐαο: 

Αλαθαιύπηνπκε ηε ρξπζή επνρή ηεο ζηαθίδαο ζην Μνπζείν 

ηαθίδαο ηνπ Αηγίνπ 
 

Αβξακίδνπ Καιιηθξόλε
1
, Αξγπξίνπ Αγγειηθή

 2
, Πιαθνύδα 

Αηθαηεξίλε
3
, ηδεξά Μαξία

4 

1 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ, ΜΑ Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

noniavram@sch.gr  
2 
 Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

anga1958@hotmail.com 
3 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ, ΜΑ Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο 

  katplalin2@gmail.com 
4
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ, ΜΑ Λνγνηερλίαο 

marysidira@yahoo.gr  

 

Η εξγαζία καο παξνπζηάδεη κηα θαηλνηφκν δξάζε πνπ πινπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζην Μνπζείν ηαθίδαο ΚΟΤΝΙΝΙΧΣΗ ζην Αίγην. 

Πξφθεηηαη γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Πάηξα θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή κέζα απφ ηελ Ιζηνξία, ηελ Σνπηθή Ιζηνξία, ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, θαη ηε 

Λνγνηερλία ηεο Γ‘ Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παλ/ κίνπ Παηξψλ κε παξάιιειν 

ζπζρεηηζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γιψηηα». ηφρνο ήηαλ λα 

αλαθαιχςνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξέαζε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Παηξψλ ην 

εκπφξην ηεο ζηαθίδαο, ζε φια ηα επίπεδα (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, θαιιηηερληθφ). 
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Ζ Πάηξα κε ηα κάηηα ησλ παηδηώλ 

 

Αξγπξίνπ Αγγειηθή
 1
, Καλλά Διέλε 

2 

1 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

anga1958@hotmail.com 
2 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην  Παλ/κίνπ Παηξώλ 

elenikanna@gmail.com 

 

Tν κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο κεηξά ήδε αξθεηά ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε. Η 

κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο δηαρσξίδεηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

Ιζηνξίαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηζρπξφ ραξηί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη επθαηξία γηα ην 

καζεηή λα μεθχγεη απφ ην ξφιν ηνπ παζεηηθνχ απνδέθηε ηεο γλψζεο  θαη λα κεηαηξαπεί ζε 

εξεπλεηή θαη δεκηνπξγφ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. ηελ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεηαη ε 

απφπεηξα δχν εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνλ 

πνιπγξακκαηηζκφ  κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο. Η ζεξκή αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ απνηέιεζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηζρπξή αλαηξνθνδφηεζε.   

 

Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο «Αληεζηξακέλεο Σάμεο» (flipped 

classroom) ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο κε ηε ρξήζε ησλ LAMS, ζε 

δύν δηαδνρηθά ζρνιηθά έηε. 

 

Γαξηνύ Αγγειηθή
1
, Αξιαπάλνο Γεώξγηνο

2 

1
Βηνιόγνο, PhD, Med, Γηεπζύληξηα 15νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ,  

gariou@sch.gr 
2
MEd, Βηνιόγνο, 15

ν
 Γπκλάζην Παηξώλ, 

georgiosarlapanos@gmail.com 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία αμηνπνηήζακε ην κνληέιν ηεο «Αληεζηξακκέλεο Σάμεο» ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αληηθείκελν ηεο 

Φσηνζύλζεζεο, γηα δύν δηαδνρηθέο ζρνιηθέο ρξνληέο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS. Σν κνληέιν πξνζεγγίδεη έλα δηαθνξεηηθό 

ηξόπν νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνλ νπνίν αληηκεηαηίζεληαη νη 

παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη κεηαμύ δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν θαη εξγαζίαο ζην ζπίηη 

θαη ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, εληζρύεη ηελ απηνλνκία ηνπ, αμηνπνηεί ηηο 

ΣΠΔ. Παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη δπζθνιίεο θαηά ην πξώην θαη ην δεύηεξν έηνο εθαξκνγήο θαζώο θαη 

πξνηάζεηο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 
 

Οκηινύληα ζέαηξα: κία δηαθνξεηηθή γλσξηκία κε ην αξραίν ζέαηξν 

ηνπ Άξγνπο 
 

Κνξνκπόθε Γήκεηξα
1
, Μαθξή Αλαζηαζία

2
, Παπαγεσξγίνπ Ησ

3
. 

1
ΠΔ 07 

2
ΠΔ08 

3
ΠΔ 16 

Η νξγάλσζε ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα κε φρεκα ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

ηηο πιηθνθαηαζθεπέο θαη ηε κνπζηθνθηλεηηθή κέζνδν. 
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ΒΗΧΜΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
 

Δθπαηδεπηηθνί θαη εθαξκνγέο Android, ηδέεο γηα ηελ δηδαθηηθή 

πξάμε ζην ζύγρξνλν ζρνιείν κε όρεκα ην app inventor.  

 

Μπαθόπνπινο Νηθόιανο
1
, Υησηέιεο Ησάλλεο

2 
,Μπαθόπνπινο 

Δκκαλνπήι
3 

1 
Πιεξνθνξηθόο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

nmpako@gmail.com 
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr  
3 
Φνηηεηήο, Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο (ΣΜΗΤ&Π) 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

bakopoulos@ceid.upatras.gr  

 
Η εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε αθνξά ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ app inventor πνπ 

έρεη αλαπηερζεί απφ ην MIT ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Google. Σν app inventor  είλαη έλα 

πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο ησλ δηθψλ ηνπο ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη tablet. Σηο 

εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία. 

Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

 

Ρνκπνηηθή θαη Arduino ζηελ δηδαθηηθή πξάμε ηνπ ζύγρξνλνπ 

ζρνιείνπ, θαιέο πξαθηηθέο.  

 

Νηθόιανο Μπαθόπνπινο 
1
, Ησάλλεο Υησηέιεο 

2 
, Αηθαηεξίλε Μαξία 

Μπαθνπνύινπ 
3
 

1 
Πιεξνθνξηθόο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ 

nmpako@upatras.gr 
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr  
3 
Φνηηήηξηα, Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

up1019963@upnet.gr  

 

Καζψο ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη, ήηαλ αλαπφθεπθηε ε δηείζδπζε ηεο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη θάλεη ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή. Η δηείζδπζε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηεο ξνκπνηηθήο ζηα ειιεληθά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ είλαη ήδε γεγνλφο 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία κε ηελ εκπινθή ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

κηθξνειεγθηή είλαη έλα παξάδεηγκα δξάζεο φπνπ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηελ ηερλνινγία κέζα απφ κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε επίιπζεο πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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Γηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Scratch 

 

Νηθνιόο Γεκήηξεο
1
, Καξξάο Νίθνο

2 

1
Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία 

2 
Καζεγεηήο  Πιεξνθνξηθήο 

dimnikolos@sch.gr, karrasnikos@sch.gr 

 

Σν βησκαηηθφ εξγαζηήξην «Γηδαθηηθέο δηαδξνκέο κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Scratch» ρσξίδεηαη ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Scratch γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ θαη ηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Scratch 

σο εξγαιείν θαηαλφεζεο αληηθεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη θπξίσο 

απηψλ πνπ αθνξνχλ ην επνλνκαδφκελν STEAM, δειαδή ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Sciences), ηελ 

Σερλνινγία (Technology), ηελ Μεραληθή (Engineering), ηηο Σέρλεο (Arts) θαη ηα Μαζεκαηηθά 

(Mathematics). 

 
 

Δξγαιεία δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ ραξηνθπιαθίσλ (eportfolios)  

 

Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο
1
, Υξηζηνδνύινπ πύξνο

2
, Kνδηώξε 

Βαξβάξα
3
, Παιαηνιόγνο Γεώξγηνο

4
 

1 
Γξ.  Πιεξνθνξηθήο, Γηεπζπληήο 2νπ Γπκλαζίνπ Παξαιίαο Παηξώλ, ITYE 

"Γηόθαληνο"/ΓΔΠ  

christak@cti.gr 
2 
Γξ. Πιεξνθνξηθήο, Σερληθόο Τπεύζπλνο ΚΔΠΛΗΝΔΣ Αηησιναθαξλαλίαο, ITYE 

"Γηόθαληνο"/ΓΔΠ  

shristod@cti.gr 
3 
MEd TESOL, Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, 2ν Γπκλάζην Παξαιίαο Παηξώλ 

koziori@gmail.com 
4
Καζεγεηήο Φ. Αγσγήο, 2ν Γπκλάζην Παξαιίαο Παηξώλ 

metr1966@gmail.com 

 
Η εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε ζηνρεχεη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ Mahara θαη ηνπ MS Onenote πνπ είλαη  δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ (eportfolios). Η πξφηαζε παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Erasmus+ ATS2020 (Assessment of 

Transversal Skills) θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ηθαλφηεηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (επηκνξθσηέο ή 

επηκνξθνχκελνη Β Δπηπέδνπ) ρσξίο λα απνθιείνληαη νη κάρηκνη  εθπαηδεπηηθνί  πνπ επηζπκνχλ 

λα εθαξκφζνπλ  θαηλνηφκεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ζηελ θαζεκεξηλή, δηδαθηηθή ηνπο  πξάμε. 
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Παξαηεξώ, θαληάδνκαη θαη γξάθσ. Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Αζηξνλνκίαο κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ην πείξακα θαη ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή. 
 

Γεκαθόπνπινο Γεώξγηνο
1
, Υησηέιεο Ησάλλεο

2
 

1 
Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

geodimako@gmail.com  
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr  

 

ην παξφλ δηαζεκαηηθφ εξγαζηήξην γίλεηαη θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ηεο αζηξνλνκίαο κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ απηελέξγεηα. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη 

ζε εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαζεγεηέο Γπκλαζίνπ. Με ηε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ φπσο ην STELLARIUM θαη ην SALSAJ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα δνκήζνπλ έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη λα εηζαγάγνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ αζηξνλνκία ηνπ λπρηεξηλνχ νπξαλνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ. Παξάιιεια, ζηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο ζα παξνπζηαζηεί ε κειέηε πξαγκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ, φπσο νη θξαηήξεο ζε 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

down2earth, αιιά θαη κε πεηξακαηηζκφ κε απιά πιηθά. Πιάζνληαο ηε κπζνινγία ησλ 

αζηεξηζκψλ απφ ηελ άιιε κεξηά νη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαθνινπζήζνπλ πξνζεγγίζεηο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο 

θεηκέλσλ. Πξνζεγγίδνπκε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο κέζα απφ ην πξσηαξρηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ εκπλεπζκέλε έθθξαζε. 

 

Μεηξήζεηο παξακέηξσλ γηα θαιύηεξε αθνπζηηθή πνηόηεηα ζε κηα 

ζρνιηθή αίζνπζα 
 

Υαηδεαλησλίνπ Παλαγηώηεο
1
, Φύηηαο Γεώξγηνο

2
, Κνληνκίρνο Φώηεο

3
 

1 
Καζεγεηήο  Πιεξνθνξηθήο, Πεηξακαηηθό ρνιείν Παλ/κίνπ Παηξώλ 

hagianto@sch.gr  
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό ρνιείν Παλ/κίνπ Παηξώλ 

gfyttas@upatras.gr 
3 
Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

fotkon@upatras.gr 

 

Ο ήρνο είλαη κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα έλα ρψξν εθπαίδεπζεο θαη εηδηθά γηα κηα 

ζρνιηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Σν επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ζε κηα αίζνπζα κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο κάζεζεο. Η εξγαζηεξηαθή καο πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε 

δηδάζθνληεο θαη έρεη ζαλ ζηφρνπο ηε κέηξεζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ζηελ 

αθνπζηηθή ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ αιιά θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο κε απιά πιηθά θαη ρσξίο 

κεγάιν θφζηνο .Οη παξάκεηξνη πνπ ζα κεηξήζνπκε είλαη: ν πεξηβαιινληηθφο ζφξπβνο 

(background noice), ν ρξφλνο αληήρεζεο (Reverberation Time) θαη ε αληηιεπηφηεηα ζε κηα 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε απιά κέζα θαη δηαηάμεηο. Σν workshop ζα είλαη ηέηνηνπ επηπέδνπ ψζηε 

νη ζπκκεηέρνληεο εχθνια ζα κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ ηηο κεηξήζεηο ζηηο δηθέο ηνπο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ νη ίδηνη ηελ αθνπζηηθή πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

ηνπο.  
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Δπξσπατθό Έξγν Inspiring Science Education: Καηλνηνκία ζηε 

Γηδαθηηθή ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ 

 

Αξγύξε Παλαγηώηα
1
, Υησηέιεο Ησάλλεο

2
 

1
 Μαζεκαηηθόο, Πξόηππν Γεληθό Λύθεην Δπαγγειηθήο ρνιήο κύξλεο 

argiry@gmail.com  
2 
Φπζηθόο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 

johnchiotelis@yahoo.gr 

 

Σν επξσπατθφ έξγν Inspiring Science Education (www.inspiringscience.eu) είλαη κία 

αλνηρηή δηαδηθηπαθή πχιε  θαη  πξνηείλεηαη απφ ην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(Ι.Δ.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (26/11/14, αξ. π. 192096/Γ2) σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

ηερλνινγηθά-ππνζηεξηδφκελεο δξάζεηο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζηεξηαθήο παξνπζίαζεο είλαη λα 

πξνβιεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην έξγν ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα απνθνκίζνπλ ηα 

ζρνιεία πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο επίζεο θαη λα 

θαζνδεγήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κεζνδνινγία, ηα ςεθηαθά εξγαιεία θαη ηνπο πφξνπο ηνπ 

έξγνπ ISE, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παξαδψζνπλ δηεξεπλεηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ 

ζα πινπνηήζνπλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα ηα καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

 

Κόθθηλε θισζηή δεκέλε …γξάθσ, δξσ, δεκηνπξγώ κε ηελ πέλα ζηελ 

αλέκε 
 

Ηζκήλε Καβαιιάξε
1
, Παλαγηώηα Φπρνγπηνπνύινπ

2
 

1 
Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο  

ikaval@gmail.com 
2 
ρνιηθή ύκβνπινο θηινιόγσλ  Αραΐαο (έδξα Πάηξα) 

ppsixo1@gmail.com 

 

Σν παξφλ εξγαζηήξην αθνξά ηε ζχδεπμε αθήγεζεο θαη ζπγγξαθήο ιατθψλ παξακπζηψλ 

κέζα απφ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αθήγεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ παξακπζηνχ ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζή ηνπο 

κέζα απφ ηε ζπγγξαθή παξακπζηψλ. Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ αμηνπνηνχλ ην παξακχζη ζην κάζεκά 

ηνπο αιιά θαη ζ‘ φζνπο πινπνηνχλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην 

πιαίζην απηφ ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε  ηε 

κνξθή  αηνκηθήο, εηαηξηθήο θαη νκαδηθήο  γξαθήο θαη νη επηκνξθνχκελνη γξάθνπλ θαη 

αθεγνχληαη παξακχζηα. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θαηαδείμεη ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ 

παξακπζηψλ, πνπ ςπραγσγνχλ θαη ηαπηφρξνλα απνκαθξχλνπλ αθεγεηή θαη αθξναηέο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ινγνηερληθή γξαθή ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα εθθξάζνπλ δεκηνπξγηθά  ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα μεδηπιψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία, λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη λα  ζρεδηάζνπλ ηα δηθά ηνπο θχιια εξγαζίαο. 
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Διέλε ηνπ Δπξηπίδε: Μεηακνξθώζεηο ζε έλα κύζν 

 

Μαξία Αλδξ. ππξνπνύινπ 
Θεαηξνιόγνο-Φηιόινγνο, Τπ. Γξ. Σ.Θ.. Δ.Κ.Π.Α., Μνπζηθό ρνιείν Πάηξαο 

spuropoulou_maria@yahoo.gr 

 

Σν εξγαζηήξην πξνηείλεη βησκαηηθή πξνζέγγηζε πάλσ ζηελ Διέλε ηνπ Δπξηπίδε(ΟΔΓΒ θαη 

Σξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε, 1994)  βαζηζκέλε ζηε δξακαηνπνίεζε-ζεαηξνπαηδαγσγηθή κέζνδν 

(Thistle,1995). Η βησκαηηθή εξγαζία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα δεηήκαηα αλάπηπμεο ησλ κειψλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ζηα ζέκαηα δπλακηθήο ηεο νκάδαο, δειαδή ζηνπο ηξφπνπο 

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ηεο δξακαηηθήο πινθήο ηνπ κχζνπ κέζα 

απφ ηε ζπλνρή, ηελ ελαξκφληζε θαη ην ζεβαζκφ ηφζν ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Δπξηπίδε (Lesky, 

1993 θαη Lesky 2003) φζν θαη ζηελ παξαζηαηηθή δχλακε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο (Taplin,2003) 

ελ γέλεη, κε θηλεηήξηα δξάζε ηε δεκηνπξγηθή, νιφπιεπξε θαη απνθαιππηηθά δηαδξαζηηθή 

αλάγλσζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Σν ηαμίδη ηεο δηεξεχλεζεο ζα μεθηλήζεη απφ ην πέξαζκα ηεο 

νηθείαο κεηεγγξαθήο ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξψσλ (Romilly, 2000) θαη ηεο 

κεηαθνξάο ηνπο ζε ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαζηαζεί (Taplin,2003). Απαξαίηεηα άλεηα ξνχρα θαη παπνχηζηα. Η δηάξθεηα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηξεηο (3) ψξεο θαη απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, εζνπνηνχο θαη 

ζεαηξνιφγνπο. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα είθνζη (20) άηνκα. 

 

Αλαηνκία θαξδηάο πξνβάηνπ  
 

Γξ. Πνύινπ Παξαζθεπή
1
, Γξ. Καιόζαθα Καηεξίλα

2
 

1 
Βηνιόγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλ/κίνπ Παηξώλ   

ppoulou@gmail.com  
2 
Βηνιόγνο, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ  

akalosaka@sch.gr   

 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη ε βησκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο αλαηνκίαο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο ησλ ζειαζηηθψλ. Η πξνζέγγηζε γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θαξδηά απφ ζθάγην πξφβαην.  Αλαιπηηθφηεξα δηεξεπλάηαη ε ηεηξάρσξε θαξδηά, ηα εμσηεξηθά 

θαη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαξδηάο, ηα αγγεία ηεο θαξδηάο, νη βαιβίδεο θαη ν ξφινο 

ηνπο, ε ζπζρέηηζε δνκήο-ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ. Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη 

κε ηα λσπά φξγαλα θαη αλαθαιχπηνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε βησκαηηθφ ηξφπν. Η 

εξγαζηεξηαθή άζθεζε είλαη ζπκβαηή κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Βηνινγίαο Α‘ 

Γπκλαζίνπ: «Κεθ3: Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ» θαη ηεο Βηνινγίαο Α‘ Λπθείνπ: «Κεθ.3: 

Κπθινθνξηθφ χζηεκα», επνκέλσο απεπζχλεηαη θαηεμνρήλ ζε καζεηέο ησλ αληίζηνηρσλ 

ηάμεσλ. Σν εξγαζηήξην ζπζηήλεηαη σο κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο πνπ έπεηαη ηεο παξάδνζεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η πξαθηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα απαηηεί ρξνληθά πεξίπνπ 

2 ψξεο καζήκαηνο. 
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Γηδάζθνληαο αλζξσπνινγία θαη θαζεκεξηλή δσή κε παηρλίδη ξόισλ 

 

Αξιαπάλνο Γεώξγηνο
1
 

1 
Βηνιόγνο, MEd, 15o Γπκλάζην Πάηξαο 

georgiosarlapanos@gmail.com 

 

Η παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα πξνζνκνίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε 

κνξθή παηρληδηνχ ξφισλ. Τπνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο αλζξσπνινγίαο ζηε Βηνινγία Α‘ 

Γπκλαζίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαδεηθλχεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ 

εληζρχνληαο ηελ εκπέδσζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ην παηρλίδη, 

ζπλνπηηθά, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο θαη θηλνχληαη ή έρνπλ ζέζεηο ζε κηα θπθιηθή 

δηαδξνκή ζην ρψξν πνπ πξνζνκνηψλεη ηέζζεξα ζπζηήκαηα νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε: ην αλαπλεπζηηθφ, ην θπθινθνξηθφ, ην πεπηηθφ θαη ην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ ηξφπνπ δσήο κε ηελ πγεία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλνίγνληαο δξφκνπο 

ζπλεξγαζίαο θαη κε άιια καζήκαηα. Η πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ04 πνπ 

δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηελ Α‘ Γπκλαζίνπ. 

 

 

Οκηινύληα ζέαηξα: κία δηαθνξεηηθή γλσξηκία κε ην αξραίν ζέαηξν 

ηνπ Άξγνπο 

 

Βνλαπάξηε Διέλε
1
, Κνξνκπόθε Γήκεηξα

2
, Γεσξγαθνπνύινπ 

Παλαγηώηα-Γήκεηξα
3,
Παπαγεσξγίνπ Ησάλλεο

4
 

1 
Φηιόινγνο  (ΠΔ02) 4

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο 

elenibona@gmail.com 
2 
Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ (ΠΔ07) 4

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο 

dimitroulaberlin@hotmail.com 
3 
Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19) 4

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο (Γηεπζύληξηα) 

mitsigeorga@gmail.com 
4 
Καζεγεηήο Μνπζηθήο  (ΠΔ16) 4

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο  

pienaf@otenet.gr 

 

Σν ζέαηξν ηνπ Άξγνπο, ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 20.000 ζεαηψλ, ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

κεγαιχηεξα αξραία ζέαηξα ζηελ Διιάδα. ηφρνο ηεο βησκαηηθήο καο δξάζεο είλαη ε αλάδεημε 

ηνπ ζεάηξνπ, ε γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη  ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε κία δξάζε κέζα 

ζην ρψξν ηνπ,  πξνθεηκέλνπ  λα ζπλδεζνχλ καδί ηνπ θαη «ελεξγά». Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία 

βησκαηηθή δξάζε κε δηδαθηηθφ-παηδαγσγηθφ-ςπραγσγηθφ ζηφρν, πνπ πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο: 

Αθφξκεζε:Δγθαηάζηαζηε ππνινγηζηψλ κε βίληεν ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο 

πφιεο ηνπ Άξγνπο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, Κχξηα θάζε: Μία ελαιιαθηηθή παξνπζηάζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεο θσκσδίαο απφ ηελ «Πνηεηηθή» ηνπ ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, Δκπέδσζε: 

Παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Άξγνπο κε ρξήζε εηθαζηηθψλ θνπηηψλ. Η 

πξαγκαηνπνηεζείζα δξάζε  θαη ηα θχιια δξαζηεξηνηήησλ  ζα είλαη πξνζβάζηκα κέζα απφ έλαλ 

ςεθηαθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

 


