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Για µια σύγχρονη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε ένα παγκοσµιοποιηµένο τοπίο 
 
Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Η χώρα µας µετά από µακροχρόνιους επίπονους χειρισµούς έχει ήδη ενταχθεί πλήρως 
στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι συµπολίτες µας µπορούν να κινηθούν και να 
δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης. Παράλληλα οι ραγδαίες 
εξελίξεις της επιστήµης των Υλικών, της Τεχνολογίας, της Μικροηλεκτρονικής, των 
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής φέρνουν πολύ κοντά µας τους πολίτες διαφορετικών 
κρατών. Έτσι όλο και περισσότεροι γνωρίζουµε τα εκπαιδευτικά συστήµατα των άλλων χωρών 
και οι συγκρίσεις γίνονται µε περισσή ευκολία. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από την 
επικοινωνία µας µε τα κράτη-µέλη της Ευρώπης είναι ποικίλα και εύλογα. Για παράδειγµα:  

 πόσο σύγχρονη είναι άραγε η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας; 
 πόσο συγκρίσιµη είναι σε σχέση µε την αντίστοιχη Εκπαίδευση των εταίρων µας;  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου µας οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν µε αντικειµενικά κριτήρια 
και χωρίς δογµατισµούς. 

Είναι γεγονός ότι είµαστε ένας µικρός, πληθυσµιακά, λαός µε πλούσια ιστορία και τεράστια 
συµβολή στη θεµελίωση αρχών και αξιών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η οικοδόµηση της 
σηµερινής Ευρώπης, µιας Ευρώπης που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Η συνάντηση της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας µε τις κοινωνίες των υπολοίπων χωρών συνιστά τη νέα µεγάλη 
πρόκληση. Οι διδάσκοντες σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης αντιλαµβανόµαστε ότι ο λαός 
µας για να εξασφαλίσει µέσα στο παγκοσµιοποιηµένο τοπίο µια καλύτερη θέση πρέπει να 
µορφωθεί. Πρέπει να µορφωθεί πολύ, να µορφωθεί σωστά, να µορφωθεί µε σύγχρονες µεθόδους. 
Είναι ανάγκη πλέον να αποκτήσουν όλοι ουσιαστική πρόσβαση στη µόρφωση. Γι΄ αυτό το λόγο 
η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση πρέπει να γίνει υποχρεωτική, όχι µόνο τυπικά αλλά και 
ουσιαστικά. Χρειαζόµαστε µορφωµένους χειρώνακτες, µορφωµένους εργάτες, µορφωµένους 
αγρότες, µορφωµένους κτηνοτρόφους, µορφωµένους τεχνίτες. Με τη µόρφωσή τους θα 
βελτιωθεί τόσο η ποιότητα της εργασίας τους όσο και η ποιότητα του παραγόµενου έργου και 
των παραγόµενων αγαθών. Επιπρόσθετα, αυτές οι επαγγελµατικές οµάδες θα πάψουν να γίνονται 
θύµατα εκµετάλλευσης και να εµπαίζονται µια και ένας µορφωµένος λαός συλλογιέται ελεύθερα. 

Όµως για να γίνουν όλα αυτά πραγµατικότητα απαιτείται µια αναίµακτη εκπαιδευτική 
επανάσταση που θα στηριχτεί σε γενναία επιδότηση. Μόνο τότε η σωστά πλέον παρεχόµενη 
παιδεία µπορεί να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της χώρας µας. Όσο αυτή η επανάσταση 
καθυστερεί, τόσο οι επιπτώσεις της κακής παιδείας πολλαπλασιάζονται και υποβαθµίζουν τη 
χώρα µας. Είναι εποµένως αδήριτη η ανάγκη να προγραµµατίσουµε το µέλλον της Παιδείας µας 
µε στρατηγική, σε βάθος χρόνου, πάνω σε σύγχρονες δοµές.  

Μέσα στο παγκοσµιοποιηµένο τοπίο που διαµορφώνεται και µέσα σε τέτοιες συνθήκες, τα 
µέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου των Μεταπτυχιακών Καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης πιστεύουµε: 

 σε µια Παιδεία η οποία απαλλαγµένη από περιττές και απαρχαιωµένες γνώσεις, χωρίς 
προχειρότητες, θα εκπαιδεύει χωρίς να «παιδεύει». 
 σε µια Παιδεία η οποία θα συµβάλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη 
των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών µας, ανεξάρτητα από το 
φύλο και την καταγωγή τους, 
 σε µια Παιδεία η οποία θα καλλιεργεί ήθος και αγάπη για το συνάνθρωπο,  
 σε µια Παιδεία η οποία σε συνεργασία µε την οικογένεια θα αποσκοπεί στην εξέλιξη των 
εφήβων σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες που θα ζήσουν δηµιουργικά, 
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 σε µια Παιδεία η οποία θα επιτρέψει στην Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση να 
αποτελέσει το δυναµικότερο και ριζοσπαστικότερο κοµµάτι της ∆ευτεροβάθµιας, όπως 
ακριβώς συµβαίνει στις προηγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 σε µια Παιδεία η οποία θα οδηγεί στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση µε στέρεες βάσεις, 
 σε µια Παιδεία η οποία θα παρέχει τέτοιες εγγυήσεις ώστε οι σπουδές να έχουν 
αντίκρισµα στην κοινωνία, 
 σε µια Παιδεία για την οποία η ανέλιξη και ο εκσυγχρονισµός θα είναι διαρκής 
αυτοσκοπός. 

 
Αγαπητοί Σύνεδροι, αν οι εργασίες του Συνεδρίου συµβάλουν έστω και κατ’ ελάχιστον στον 

προβληµατισµό για την πορεία της σηµερινής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τότε εµείς θα 
αισθανθούµε ικανοποίηση και θα επιβεβαιώσουµε ότι µπορούµε µε τις ειδικές γνώσεις και το 
µεράκι µας να προσφέρουµε όπου και όποτε µας ζητηθεί. 
 

Αθήνα, 21-22 Απριλίου 2007 
 

Για την Επιστηµονική Επιτροπή Για την Οργανωτική Επιτροπή 
Μπορµπιλάς Νικόλαος 
Φυσικός, ∆ρ. Ε.Μ.Π. 

Κουµπάρου - Χανιώτη Χρυσάνθη 
∆ρ. Φιλολογίας 

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου  
Μεταπτυχιακών Καθηγητών ∆.Ε. 

Γραµµατέας Πανελλήνιου Συλλόγου 
Μεταπτυχιακών Καθηγητών ∆.Ε. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

 
 

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

Ανδρεόπουλος Ανδρέας  
Καθηγητής Σχολής Χηµικών Μηχανικών Ε. Μ. Π. 

τ. Πρύτανης Ε. Μ. Π. 
 
Η εκπαίδευση αποτέλεσε ιστορικά, µοχλό ανάπτυξης στη χώρα µας και δικαιολογηµένα έγινε το 
πεδίο ανταγωνισµών και συγκρούσεων. Ιδιαίτερα τα Πανεπιστήµια, έχουν αυξηµένη βαρύτητα 
ως συντελεστές κοινωνικής εξέλιξης επειδή παρέχουν υψηλού επιπέδου µόρφωση, ενώ 
ταυτόχρονα προετοιµάζουν στελέχη που καταλαµβάνουν επιτελικές θέσεις στον τοµέα της 
παραγωγής και µε τη διαδικασία αυτή διαχέουν τις κρατούσες αντιλήψεις σε όλο τον κοινωνικό 
ιστό. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της δοµής, της λειτουργίας και του προσανατολισµού τους θα 
µπορούσε να συµβάλει καθοριστικά στη συντήρηση και διάδοση της λεγόµενης «κυρίαρχης 
ιδεολογίας», που είναι συνήθως στόχος επιθυµητός για την εξουσία.  

Ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είναι ο πληθωρισµός 
των αποφοίτων, που προκαλεί τη φιλολογία περί καλών και κακών πτυχίων µε κριτήριο την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γεγονός που σε συνδυασµό µε τις ραγδαίες µεταβολές στο 
επαγγελµατικό πεδίο, καθιστά δύσκολες τις µακροχρόνιες προβλέψεις για την πορεία της 
σταδιοδροµίας των νέων αποφοίτων. Συχνά για τις δυσκολίες στον τοµέα απασχόλησης των 
αποφοίτων ενοχοποιούνται τα Πανεπιστήµια, ενώ αναµφίβολα το θέµα είναι σύνθετο και 
αγκαλιάζει ολόκληρο τον πολιτικό σχεδιασµό µας. 

Συµπερασµατικά, τα παιδαγωγικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης είναι τέτοια  ώστε συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπισθεί η 
Ανώτατη Παιδεία και η διασύνδεσή της µε τις άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες ως µια σοβαρή 
Εθνική υπόθεση, η διαχείριση της οποίας οφείλει να συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή 
συναίνεση και να λειτουργεί απαλλαγµένη από τις διελκυστίνδες κοµµατικών επιλογών καθώς 
και από τη λογική της αντιπαλότητας µεταξύ πλειοψηφίας και µειοψηφίας. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Γρηγοριάδου Μαρία 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α. 
 
Τα Προσαρµοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης - ΠΠΜ (Adaptive Learning Environments) 
αποτελούν ευέλικτα εργαλεία µάθησης τα οποία στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες µιας 
ετερογενούς µαθησιακής κοινότητας. Τα ΠΠΜ λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευόµενων, όπως το επίπεδο γνώσεων, το µαθησιακό στυλ, τις προτιµήσεις, τη 
συµπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, και εξατοµικεύουν ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα: συµβουλές πλοήγησης, παρουσίαση ή/και αλληλουχία εκπαιδευτικού υλικού, 
παρεχόµενη ανατροφοδότηση, υποστήριξη επικοινωνίας. Σηµαντικό θέµα στην ανάπτυξη ενός 
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ΠΠΜ αποτελεί και η σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ώστε να µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να ελέγξει ή/και να συµµετέχει στις αποφάσεις που 
λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Τα ΠΠΜ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 
χώρο της εκπαίδευσης µε στόχο την προώθηση εναλλακτικών, ανοιχτών προσεγγίσεων µάθησης 
και διδασκαλίας, την ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών υποστηρίζοντας την 
εξατοµικευµένη µάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων.  

Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, έχουµε αναπτύξει διάφορα διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα 
µε δυνατότητες προσαρµογής τα οποία υποστηρίζουν την εξατοµικευµένη παροχή εκπαιδευτικού 
υλικού, ενισχύουν τον αναστοχασµό των εκπαιδευόµενων, αξιοποιούν εναλλακτικά εργαλεία 
αξιολόγησης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχοντας εξατοµικευµένη ανατροφοδότηση, και 
διευκολύνουν την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων σε συνεργατικές δραστηριότητες. 
 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ 
 

∆ανέζης Μάνος  
Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Ε.Κ.Π.Α. 

 
Είναι αναµφισβήτητο γεγονός, ότι η παγκόσµια εκπαίδευση βρίσκεται σε µια περίοδο βαθιάς 
κρίσης, η οποία δεν είναι παρά η έκφραση µιας παράλληλης παγκόσµιας κοινωνικής κρίσης 
αξιών και ιδεών. Το εκπαιδευτικό λοιπόν πρόβληµα δεν είναι µόνο ποσοτικό (δαπάνες Παιδείας), 
αλλά κυρίως πρόβληµα αξιών, που άλλες χάνονται, άλλες αµφισβητούνται και άλλες γεννιούνται 
µέσα στη συνεχώς µεταβαλλόµενη κοινωνία µας. Είναι η εξωτερίκευση µιας γιγαντιαίας 
σύγκρουσης ανάµεσα στην κοινωνική δοµή που πεθαίνει και σ’ αυτήν που γεννιέται. 
Το κύριο ερώτηµα µέσα από το οποίο διαφαίνεται η κρίση αυτή είναι:  
«Θα δοµήσουµε ένα σύστηµα αξιών, που µέσω της οικονοµικής ανάπτυξης, θα στοχεύει στη 
δόµηση µιας κοινωνίας Ανθρώπων ή πρέπει η οικονοµική ανάπτυξη να είναι αυτοσκοπός, στο 
βωµό της οποίας θα πρέπει να θυσιάσουµε µέρος ή και το όλον των ανθρώπινων αξιών;» 

Επί πλέον θα πρέπει επί τέλους να τονιστεί η διαφοροποίηση µεταξύ των εννοιών της 
Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Αυτό που αρχικά είναι αναγκαίο, προκειµένου να αποκατασταθεί 
µια νέα ουµανιστική κοινωνική ηθική, είναι η Παίδευση και όχι o µόνο η Εκπαίδευση του 
πολίτη. Στην «εκπαίδευση» ο πολίτης οφείλει το ζην αλλά στην Παιδεία το ευ-ζην. 
Την περίοδο που διανύουµε δίνεται η εντύπωση, σε παγκόσµιο επίπεδο, ότι τα αντίστοιχα 
Υπουργεία οµοιάζουν, ως προς το περιεχόµενο, µε Υπουργεία Εκπαίδευσης και Εργασίας και 
πολύ λιγότερο µε Υπουργεία Παιδείας. 

Όµως όπως ίσως όλοι συµφωνούµε, το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόβληµα δεν είναι 
δυνατόν να αντιµετωπιστεί αποσπασµατικά µε ρυθµίσεις επί µέρους θεµάτων που αφορούν 
κάποια βαθµίδα εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση όλων των βαθµίδων αποτελεί µιαν άτµητη ενότητα, που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί ενιαία µέσω ενός συνολικού σχεδιασµού. Αυτό είναι επιβεβληµένο, εφ’ όσον δεν 
αρκεί να βρούµε απλά µια λύση στα επί µέρους προβλήµατα, αλλά να εξετάσουµε τις 
αλυσιδωτές αντιδράσεις που µπορεί η λύση αυτή να προκαλέσει σε άλλα δοµικά στοιχεία του 
εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος. 
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Επειδή, όµως, πιστεύουµε ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό αύριο δεν δοµείται µόνο µέσω 
ιδεολογικών αναλύσεων, καταθέτουµε «κατ’ αρχή» ένα σύνολο προτάσεων που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν άµεσα. 
 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 

CAREER GATE TEST K.17 
 

Κατσανέβας Θεόδωρος  
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιά 

 
Στη σύγχρονη εποχή, οι προβλέψεις των επαγγελµατικών προοπτικών αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Αυτό βέβαια δεν µπορεί να φτάνει στην 
υπερβολή, αφού πρώτιστο κριτήριο παραµένει πάντοτε η κατάλληλη σύζευξη της 
προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των δυνατοτήτων µε το επάγγελµα ή τα 
επαγγέλµατα και κατά δεύτερο λόγο οι προβλέψεις και άλλα δεδοµένα. Όταν ένα επάγγελµα δεν 
ταιριάζει µε την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιµήσεις ενός ατόµου, τότε 
πρέπει να το αποφύγει, ακόµα και αν για το επάγγελµα αυτό διαγράφονται πολύ καλές 
προοπτικές στην αγορά εργασίας. Επίσης, είναι λάθος να επιλέγεται ένα επάγγελµα µε µόνο και 
αποκλειστικό κριτήριο ότι ταιριάζει µε την προσωπικότητα, τις κλίσεις, και τις προτιµήσεις του.  

Αυτό ισχύει για την περίπτωση ατόµων µε υψηλές επιδόσεις, ισχυρή θέληση και επιµονή, 
τα οποία µπορούν να επιλέξουν από ευρύ πεδίο επαγγελµάτων που ταιριάζουν στην 
προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, ακόµα και από εκείνα που έχουν αρνητικές 
προοπτικές στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις και αδύναµη θέληση 
είναι προτιµότερο να επιλέγουν επαγγέλµατα που κατά πρώτο λόγο ταιριάζουν στην 
προσωπικότητά τους και κατά δεύτερο έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. 
Στα κριτήρια για τις επιλογές σπουδών και επαγγέλµατος υπεισέρχονται φυσικά και άλλοι 
παράγοντες όπως οικογενειακή παράδοση, οικονοµικά δεδοµένα, τόπος καταγωγής, βαθµός 
δυσκολίας εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, περιοχή όπου βρίσκονται διάφορες σχολές σε σχέση µε 
τον τόπο κατοικίας του υποψήφιου, τυχαία γεγονότα, κλπ. Γενικότερα, κατά σειρά αξιολόγησης, 
τα βασικά κριτήρια για την επιλογή σπουδών και επαγγέλµατος µπορεί να οριοθετηθούν ως εξής: 

1) Αυτογνωσία, ενδιαφέροντα, κλίσεις, προτιµήσεις, κατάλληλη σύζευξη της 
προσωπικότητας του υποψήφιου µε σπουδές και επαγγέλµατα 

2) Ικανότητες, δεξιότητες, επιδόσεις, θέληση, αξίες, στόχοι, φιλοδοξίες 
3) Προοπτικές στην αγορά εργασίας των επαγγελµάτων που συνδέονται µε τις επιλεγόµενες 

σπουδές 
4) Οικογενειακή παράδοση, κουλτούρα, οικονοµικές δυνατότητες, τόπος κατοικίας σε 

σχέση µε την περιοχή όπου βρίσκονται τα επιλεγόµενα τµήµατα σχολών, τυχαία 
γεγονότα. 
Τα ως άνω κριτήρια δεν αξιολογούνται ή αξιοποιούνται µεµονωµένα, αλλά σε 

συνδυασµό µεταξύ τους και κατά το δυνατόν σε συνάρτηση µε τις παραπάνω παραδοχές. 
Αυτονόητο είναι ότι, η ικανότητα, τα ταλέντα, η επιµέλεια, η εργατικότητα, η θέληση, 
συναισθηµατική νοηµοσύνη, αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για την επαγγελµατική 
ανέλιξη. Για µεσαία και υψηλόβαθµα επαγγέλµατα, απαραίτητα δεδοµένα είναι επίσης, η πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, των υπολογιστών και η διαρκής ανανέωση των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την άσκησή τους, γι’ αυτό και αναγκαία είναι σήµερα η δια βίου εκπαίδευση 
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και κατάρτιση. Τέλος, τονίζεται ότι ολοκληρωµένος επαγγελµατίας και άνθρωπος είναι εκείνος 
που γηράσκει αεί διδασκόµενος, φροντίζει για την εγκυκλοπαιδική του µόρφωση και 
ενδιαφέρεται για ευρύτερες πτυχές της επιστήµης, της τέχνης, του περιβάλλοντος,, της ισονοµίας 
και της ευµάρειας και των συνανθρώπων του. Γιατί όπως «δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη του 
πλούτου χωρίς µόχθο και της πολιτικής χωρίς αρχές, δε νοείται η καλλιέργεια της επιστήµη χωρίς 
ανθρωπιά». 
 

ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΟΣΜΟ: ΜΗΠΩΣ Ο ΡΗΓΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ; 

 
Τραχανάς Στέφανος 

∆ιευθυντής Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης 
 
Όταν ο Ρήγας Φεραίος έγραψε το «Φυσικής Απάνθισµα» είχε ως ρητό στόχο του να 
καταπολεµήσει τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις που «ανθούσαν» τότε µεταξύ των 
υπόδουλων Ελλήνων. Σήµερα -διακόσια πενήντα χρόνια µετά τη γέννησή του- κάποιες από τις 
παλιές δεισιδαιµονίες έχουν εκλείψει αλλά άλλες φαίνεται να έχουν πάρει τη θέση τους. 
Απόδειξη το πλήθος και η υψηλή «ακροαµατικότητα» σχετικών τηλεοπτικών εκποµπών καθώς 
και η πληθώρα αντίστοιχων περιοδικών ή βιβλίων. Στην επιστηµονική -υποτίθεται- εποχή µας ο 
ανορθολογισµός και οι παραεπιστήµες έχουν ευρύτατη -και, δυστυχώς, αυξανόµενη- απήχηση 
ακόµα και µεταξύ ανθρώπων µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Το οποίο συνιστά µια εµφανή 
αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος σ’ όλο τον κόσµο. Ο σκοπός της οµιλίας είναι να θέσει 
αυτό το ζήτηµα -χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα παραφυσικών φαινοµένων 
ευρείας «χρήσεως» (πυροβασία, τηλεπάθεια, αστρολογία κ.λ.π.) -και να προκαλέσει τον 
προβληµατισµό όλων µας. Έχει να παίξει κάποιο ρόλο µια σύγχρονη εκπαίδευση σ’ αυτό το 
θέµα;  
 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
 

Φρυδάκη Ευαγγελία  
Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
Μετά από µια περίοδο στην οποία η τεχνική και εργαλειακή σκέψη κυριάρχησε στην 
εκπαίδευση, κοντά στο 1990 εµφανίζεται στον ερευνητικό και ακαδηµαϊκό χώρο ένα 
ανανεωµένο ενδιαφέρον για τους τρόπους µε τους οποίους οι αξίες µπορούν να αποτελούν µέρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η µελέτη αυτή είναι µια επισκόπηση ερευνών από το διεθνή 
χώρο, που εστιάζουν σε ερωτήµατα σχετικά µε το αν, σε ποιο βαθµό και µε ποιους τρόπους, οι 
διδάσκοντες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ενσωµατώνουν τις αξίες τους στη διδακτική πράξη. 
Στόχος της µελέτης είναι να φωτίσει τους όρους του συγκεκριµένου παιδαγωγικού διαλόγου και 
να συµβάλει στη διάχυση του σχετικού προβληµατισµού στη χώρα µας. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας επιχειρείται µια εννοιολόγηση του όρου αξίες σε 
διαφορετικά, ως προς την υποκείµενη φιλοσοφική παράδοση, εκπαιδευτικά κινήµατα. Στο 
εννοιολογικό πλαίσιο του καθενός από αυτά τόσο η ο ίδιος ο όρος αξίες όσο και η θέση του 
διδάσκοντα στη διαδικασία διαµόρφωσής τους ορίζονται ή νοηµατοδοτούνται διαφορετικά. Στο 
δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται έρευνες της τελευταίας -κυρίως- δεκαπενταετίας, 
που επικεντρώνονται στους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους οι διδάσκοντες εντάσσουν αξίες  
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-εµπρόθετα ή όχι- στη διδακτική διαδικασία, επηρεάζοντας, έτσι, τη διαδικασία διαµόρφωσης 
των αξιών στους µαθητές τους. Το φάσµα των τρόπων περιλαµβάνει το σχεδιασµό του 
µαθήµατος και τις διδακτικές αποφάσεις, την προσωπική τους στάση απέναντι στο µάθηµα που 
διδάσκουν, τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης ή νοηµατοδότησης ενός κειµένου ή 
οποιουδήποτε γνωστικού θέµατος, καθώς και τον τύπο της αλληλεπίδρασής τους µε τους 
µαθητές. Τα ερευνητικά ευρήµατα, καθώς και ο σχολιασµός τους µε τα εννοιολογικά εργαλεία 
που αναδύθηκαν στο πρώτο µέρος, αναδεικνύουν τον κρίσιµο ρόλο των αξιακών 
προσανατολισµών των διδασκόντων. Η όλη συλλογιστική της µελέτης οδηγεί στον 
επαναπροσδιορισµό κάποιων προτεραιοτήτων σχετικά µε την εκπαίδευση των µελλοντικών 
καθηγητών, οι οποίοι θα ήταν χρήσιµο να εκπαιδευτούν και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την 
αναγνώριση και τον κριτικό αναστοχασµό πάνω στις ίδιες τους τις αξίες. 
 

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Χαραλαµπάκης Χριστόφορος 

Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται αναλυτικά η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
όλες τις εσωτερικές αντιφάσεις και τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει. Το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τη διαµορφούµενη νέα γλωσσική 
πραγµατικότητα. Η προώθηση της πολυγλωσσίας και του πολυπολιτισµού αποτελεί ένα από τα 
καίρια θέµατα στα οποία πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας κατά τα επόµενα χρόνια, 
προκειµένου να ανταποκριθούµε στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην Ευρώπη και τον 
κόσµο ολόκληρο. Το ζητούµενο είναι µε ποιους τρόπους θα προωθήσουµε τη διδασκαλία των 
λιγότερο οµιλούµενων και διδασκόµενων γλωσσών στην Ευρώπη, στις οποίες συγκαταλέγεται 
και η γλώσσα µας, έτσι ώστε να φανεί έµπρακτα το ενδιαφέρον µας και να ενισχύσουµε σε άλλες 
χώρες τη διδασκαλία της Νεοελληνικής. Για πολλούς λόγους επιβάλλεται να δοθεί έµφαση στις 
γλώσσες που οµιλούνται στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και στις Παρευξείνιες χώρες. Το 
Portfolio γλωσσών, που θέσπισε το Συµβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να ξεκινήσει από το 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

Επιβάλλεται να τονιστεί εµφατικά ότι δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµατική διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών, αν ο µαθητής δεν γνωρίζει σε βάθος τους µηχανισµούς λειτουργίας, τη 
δοµή και οργάνωση της µητρικής του γλώσσας, πάνω στην οποία θα στηριχτεί η εκµάθηση 
οποιασδήποτε άλλης γλώσσας. Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο, στον οποίο κυριαρχεί η 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση κάθε λαού η διατήρηση 
της πολιτιστικής του ταυτότητας, η οποία δεν µπορεί παρά να συνδέεται αναπόσπαστα και µε τη 
γλώσσα. Η ανάπτυξη πολλαπλών ταυτοτήτων αποτελεί αίτηµα των καιρών, το σταθερό όµως 
έρεισµα επιβάλλεται να είναι το τοπικό και το εθνικό στοιχείο, πάνω στα οποία πρέπει να 
οικοδοµείται η ευρωπαϊκή ταυτότητα και κατ’ επέκταση ο «κοσµοπολιτισµός». 

Τέλος, διατυπώνονται σκέψεις για το µέλλον της ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια της 
Ενωµένης Ευρώπης. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ 

 
 

Ο ΓΥΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΟ ΤΟΥ ΤΟΛΚΙΝ 
(∆ΥΟ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΟΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΜΟΙΡΑ 

ΤΥΧΑΙΑ). ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ – ∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ∆ΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 
Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 

 
Αλεξανδρίδης Γ. Αλέξανδρος 
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το µοτίβο ενός µαγικού δακτυλιδιού, όπως 
αυτό αξιοποιείται σε ένα αρχαίο κείµενο και σε µια σύγχρονη κινηµατογραφική τριλογία. 
Παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία του Γύγη, την οποία αφηγείται ο Γλαύκων στην πλατωνική 
«Πολιτεία» και σχολιάζονται οι παράµετροί της σε σχέση µε το θέµα του δικαίου. Στη συνέχεια 
σκιαγραφείται η προσωπικότητα του τολκινικού δακτυλιδοκουβαλητή, του Φρόντο, όπως αυτός 
εµφανίζεται στη γνωστή κινηµατογραφική τριλογία «Ο Άρχοντας των ∆ακτυλιδιών». Στο 
τελευταίο µέρος πραγµατοποιείται προσπάθεια συγκριτικής παρουσίασης των δύο διηγήσεων 
(Γύγη – Φρόντο) και επιχειρείται ο εντοπισµός οµοιοτήτων, διαφορών, καθώς και ανάλυση της 
διακειµενικότητας των ιδεών και των συλλήψεων. 

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε από τη συγκριτική µελέτη τα εξής: Πλάτωνας και 
Τόλκιν ασχολούνται ο καθένας από τη δική του σκοπιά και µε τα δικά του πιστεύω, 
αξιοποιώντας τα δεδοµένα της εποχής τους και τις εµπειρίες ζωής που αποκόµισαν, µε το 
τεράστιο θέµα του δικαίου στην κοινωνική πραγµατικότητα. Τους απασχολούν τα διττά 
αντικρουόµενα ζεύγη καλού – κακού, ευτυχίας – δυστυχίας, γνώσης – άγνοιας, δικαιοσύνης – 
αδικίας, γενναιότητας – δειλίας, κοινωνικής προσφοράς – απραγίας, αρµονίας – δυσαρµονίας και 
οραµατίζονται την κυριαρχία του αγαθού σε ένα «φωτεινό», δηλαδή ευτυχισµένο και αρµονικό 
κόσµο. 

Εξόφθαλµες οµοιότητες που αποκαλύπτονται ανάµεσα στον Πλάτωνα και τον Τόλκιν σε 
σχέση µε το µοτίβο του δακτυλιδιού είναι οι εξής: 

α) ∆ιαπιστώνεται µία κλιµάκωση συσσωρευµένης αρνητικής ενέργειας στα δύο 
δακτυλίδια, προϊόν ίσως µιας διακειµενικότητας ιδεών, την οποία εφάρµοσε ο Τόλκιν, 
µελετώντας τον Πλάτωνα. 

 β) Τα δύο δακτυλίδια δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να γίνονται αόρατοι.  
γ) Ο Πλάτων τοποθετεί το δακτυλίδι του στα έγκατα της γης. Αποκαλύπτεται δε η 

ύπαρξή του µετά από ένα φοβερό σεισµό. Και ο Τόλκιν σηµειώνει ότι το δακτυλίδι της ιστορίας 
του φτιάχτηκε στη λάβα των σπλάχνων της γης, δηλαδή στα σκοτεινά ρήγµατα που οδηγούν στο 
κέντρο της.  

Οι δακτυλιδοκουβαλητές κάποτε αποσύρονται. Μια γνωριµία του Πλάτωνα µε το Φρόντο 
ίσως έκανε το µεγάλο στοχαστή να τοποθετήσει το νεαρό χόµπιτ στην ελίτ τάξη των φιλοσόφων 
– βασιλέων της «Πολιτείας» του, ακόµη κι αν ήταν κάτω από 50 ετών. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος  
Μαθηµατικός – MSc, Συγγραφέας - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε τα προβλήµατα της διδασκαλίας 
των Μαθηµατικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να επισηµάνουµε - αναδείξουµε κάποιες 
από τις αιτίες, από λάθη ή εµπόδια, που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσµατα ικανά να 
δυσκολεύουν τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κριτήριο για 
την εκτίµηση που θα επιχειρήσουµε, είναι ο βαθµός προσέγγισης των στόχων που έχουν τεθεί για 
τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση από το 
Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αλλά και από τους καθαρά 
διδακτικούς ή επιστηµολογικούς χώρους.  

Είναι πλέον ευρέως γνωστό, τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
νεοεισερχόµενοι φοιτητές στη τρίτη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά προγράµµατα, η 
διασύνδεση των Μαθηµατικών προγραµµάτων των δύο αυτών βαθµίδων αλλά και ο τρόπος 
προσέγγισης των εννοιών καθώς και ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι 
από τα αγκάθια της εναλλαγής των δύο τελευταίων βαθµίδων εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει η σχολική πρακτική (δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια) να εναρµονιστεί µε σύγχρονους 
τρόπους διδασκαλίας, σε πραγµατικές συνθήκες, ώστε να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι που 
οριοθετούνται κάθε φορά από το αναλυτικό πρόγραµµα, να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήµατα, 
να αξιολογηθεί η µάθηση και κατά συνέπεια το αναλυτικό πρόγραµµα. 

Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε σε ορισµένους από τους στόχους της διδασκαλίας των 
Μαθηµατικών και ανώτερων Μαθηµατικών στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση 
αντίστοιχα.  

Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιάσουµε µερικά προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την 
διαδικασία µάθησης ή διδασκαλίας των Μαθηµατικών σε επίπεδο λαθών και εµποδίων. 

Τέλος στο τρίτο µέρος θα αναφερθούµε σε προβλήµατα – εµπόδια που συνάντησαν 
πρωτοετείς φοιτητές του Μαθηµατικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε µερικές 
ερωτήσεις από το χώρο της γεωµετρίας και της ανάλυσης, ένα στατιστικό δείγµα της περιόδου 
2003 – 2004. 
 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
∆ρ Αµπελάς Ιωάννης – Παναγιώτης 
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Είναι κοινός τόπος πως η διδακτική προσέγγιση της φιλοσοφίας χαρακτηρίζεται από µία 
ιδιαιτερότητα που την καθιστά εκ των πραγµάτων δύσκολη υπόθεση τόσο για το διδάσκοντα όσο 
και για το µαθητή. Ο Θεόφιλος Βέικος είχε επισηµάνει χαρακτηριστικά ότι «η σχολική φιλοσοφία 
δεν φηµίζεται και πολύ για τη δηµοτικότητά της». Με την εισήγησή µας φιλοδοξούµε να 
καταθέσουµε συγκεκριµένες προτάσεις που µπορούν να καταστήσουν τη φιλοσοφία το 
κατεξοχήν µάθηµα κριτικής σκέψης και να την ανανεώσουν. Αρχικά, θα αναλυθεί η 
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αναγκαιότητα του να απαλλαγεί οριστικά η διδασκαλία του µαθήµατος από την επιβεβαίωση του 
«εγώ» του διδάσκοντα ή της αυθεντίας του σχολικού βιβλίου. Στη συνέχεια, θα υποστηριχθεί ότι 
ο διάλογος, χωρίς όµως προκαθορισµένες απαντήσεις οι οποίες δεν προάγουν αλλά καταπιέζουν 
τη φιλοσοφική σκέψη, συνιστά την ουσία του «φιλοσοφείν», αν αναλογιστούµε τη διαχρονική 
αξία της σωκρατικής µεθόδου. Παράλληλα, θα γίνει λόγος για την ανάγκη αξιοποίησης των 
ίδιων των φιλοσοφικών κειµένων ύστερα από επιλογή κατάλληλων αποσπασµάτων, µε ελεύθερη 
συζήτηση, γεγονός που µπορεί πραγµατικά να συµβάλει στη διεύρυνση του πνευµατικού 
ορίζοντα του µαθητή και στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητάς του. Το κείµενο κάτω από 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τις οποίες και θα περιγράψουµε, γίνεται πλέον το επίκεντρο του 
µαθήµατος και όχι ο καθηγητής. Έτσι, αποτελεί ένα ισχυρό και συνάµα ελκυστικό παιδαγωγικό 
τέχνασµα. Επίσης, αναφέροντας συγκεκριµένα παραδείγµατα θα γίνει αντιληπτό το πώς η 
σύνδεση της φιλοσοφίας µε άλλες επιστήµες (αστρονοµία, φυσική) και πνευµατικές 
δραστηριότητες του ανθρώπου (θρησκεία, τέχνη) µέσω της διαθεµατικής προσέγγισης και της 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (προβολή dvd, βιντεοταινιών, διαδίκτυο) µπορεί να αναδείξει 
τη διαχρονικότητα των φιλοσοφικών προβληµατισµών. Αξιοποιώντας, τέλος, τη µοναδικότητα 
της φιλοσοφίας ότι δηλαδή αφορά προβλήµατα που δεν απασχολούν µόνο τους ειδικούς αλλά 
όλους τους ανθρώπους, θα αναδειχθεί µε συγκεκριµένα παραδείγµατα-φιλοσοφικές ασκήσεις ο 
βιωµατικός χαρακτήρας της φιλοσοφίας και θα επιτευχθεί η επικαιροποίησή της. Εποµένως, 
τελικό ζητούµενο της εισήγησής µας αποτελεί να πάψει η φιλοσοφία να θεωρείται ένα ακόµη 
µάθηµα αποµνηµόνευσης, αλλά αντίθετα αφορµή για θεµελιακό προβληµατισµό και διανοητική 
άσκηση των µαθητών. 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (16ΟΣ-17ΟΣ ΑΙ.) 

 
∆ρ. Αναστασία Μαρκοµιχελάκη 
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Η Κρητική Λογοτεχνία της ακµής (16ος-17ος αι.) διδάσκεται σε δύο τάξεις της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης: αποσπάσµατα περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία των Κειµένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου, υπάρχει σχετικό κεφάλαιο στο καινούργιο βιβλίο της 
Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου), ενώ έργα του Κρητικού 
θεάτρου εξετάζονται και στο βιβλίο Θεατρολογίας που διδάσκεται κατ’ επιλογήν στην Α΄ 
Λυκείου. 
 Με την προτεινόµενη ανακοίνωση επιδιώκεται: 
Α) Να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι (φιλόλογοι, θεατρολόγοι) που διδάσκουν τα σχετικά 
αντικείµενα, πάνω στις τρέχουσες επιστηµονικές προσεγγίσεις των έργων όπως αυτές 
αποτυπώνονται στα ειδικά συνέδρια του χώρου (∆ιεθνή Κρητολογικά, «Neograeca Medii Aevi», 
καθώς και επιµέρους συµπόσια µε στενότερη θεµατική), στις πρόσφατες κριτικές εκδόσεις και σε 
ειδικές µονογραφίες. 
 Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, που η οπτική 
γωνία της µελέτης του άλλαξε άρδην µετά την κυκλοφορία της µονογραφίας του Massimo Peri, 
Του πόθου αρρωστηµένος. Ιατρική και ποίηση στον «Ερωτόκριτο» (1999), ενώ αναµένεται οι 
σχετικές σπουδές να προωθηθούν ακόµη περισσότερο µε την κυκλοφορία ενός µνηµειώδους 
συλλογικού τόµου από τη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Ηράκλειο, Νοέµβριος 2006) 
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αποκλειστικά για την ποιητική του έργου (Ζητήµατα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιµ. Σ. 
Κακλαµάνης). 
Β) Να συνδεθούν τα παραπάνω µε τη διδασκαλία των αποσπασµάτων των αντίστοιχων έργων 
που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

∆ρ. Γαλίτης Ν. Παντελής 
Μηχανολόγος Μηχανικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Η προσπάθεια αναζήτησης διδακτικών προσεγγίσεων στην ουσιαστικότερη εφαρµογή των 
εργαστηριακών µαθηµάτων στην Τεχνική Εκπαίδευση, τόσο ως κινήτρου αφύπνισης του 
ενδιαφέροντος των µαθητών, όσο και ως διαδικασία σύνδεσης της εργαστηριακής άσκησης µε 
την πρακτική εφαρµογή της σε πραγµατικές συνθήκες, αποτελεί το σκοπό της εισήγησης αυτής. 

Με δεδοµένη από τη µια την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αναγωγής των εργαστηριακών 
ασκήσεων σε συνθήκες πραγµατικής πρακτικής, µε τη συνακόλουθη αντιµετώπιση των εγγενών 
δυσκολιών που ανακύπτουν απ’ αυτήν, και από την άλλη τη µη εφαρµογή της προβλεπόµενης 
διασύνδεσης της Τεχνικής Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στα πλαίσια την πρακτικής 
εξάσκησης των µαθητών της, η διερεύνηση ουσιαστικών προτάσεων προς την κατεύθυνση της 
ωφέλειας των µαθητών σε πρακτική εξάσκηση και ουσιαστική εµπειρία προβάλλει επιτακτική. 

Στα πλαίσια πραγµατοποίησης των εργαστηριακών µαθηµάτων στην Τεχνική Εκπαίδευση 
µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, παρατίθενται κάποιες σκέψεις – προτάσεις – 
πρακτικές, οι οποίες ευελπιστούν να συνεισφέρουν στη διαλεκτική της ουσιαστικής πρακτικής 
εξάσκησης των µαθητών της. 
 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Μολασιώτη Θεολογία 
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Σύµφωνα µε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ως 
µέθοδος διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ορίζεται η Ερµηνευτική. 
Σε θεωρητικό επίπεδο η Ερµηνευτική µέθοδος µπορεί να θεωρηθεί ως µια σειρά ενεργειών, µέσα 
από τις οποίες ο αναγνώστης µαθαίνει να ανταποκρίνεται βιωµατικά στα κείµενα αλλά και να τα 
χειρίζεται µε επάρκεια.  

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τα εξής ερωτήµατα: αποτελεί η διδακτική διαδικασία στο 
µάθηµα της λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Λυκείου, όπως περιγράφεται 
στα επίσηµα κείµενα (Πρόγραµµα Σπουδών, Οδηγίες διδασκαλίας, Βιβλίο για τον καθηγητή και 
Βιβλίο Αξιολόγησης) µια υπεύθυνη ερµηνευτική δραστηριότητα ή περιορίζεται από δεσµευτικές 
οδηγίες και έτοιµες ερµηνείες; Πώς µπορούµε να αναδείξουµε κατά τη διδακτική διαδικασία τη 
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δυναµική που έχει η λογοτεχνία να δηµιουργεί το πλαίσιο για την κατανόηση του εαυτού µας, 
της εµπειρίας µας και του κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε;  

Ως προς το πρώτο ερώτηµα η έρευνά µας καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα: οι επίσηµες 
διακηρύξεις για τους στόχους της Ερµηνευτικής µεθόδου είναι ασαφείς, παραπέµπουν σε 
συγκρουόµενες παιδαγωγικές και λογοτεχνικές θεωρίες και προκαλούν σύγχυση, ενώ οι οδηγίες 
για την εφαρµογή της µεθόδου στο µάθηµα της λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ 
τάξης Λυκείου έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και υποστηρίζουν τον τεράστιο εξεταστικό 
µηχανισµό.  

Ως προς το δεύτερο ερώτηµα η πρότασή µας στηρίζεται στον επικοινωνιακό χαρακτήρα 
της λογοτεχνικής διδασκαλίας ως µεσολαβητικής πράξης που διευκολύνει την επικοινωνία του 
δέκτη–µαθητή/αναγνώστη και του διδάσκοντα/συν-αναγνώστη µε το κείµενο ως τόπο 
συνερµηνείας. Η καλλιέργεια κριτικού στοχασµού προϋποθέτει την τοποθέτηση του 
λογοτεχνικού κειµένου µέσα στην πολύµορφη πολιτική του νοήµατος που διέπει την καθηµερινή 
εµπειρία και δράση του έφηβου µαθητή, που από τη φύση του αναζητά σηµεία αναφοράς αλλά 
και αµφισβητεί τις έτοιµες αλήθειες. 
 

Η ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 
∆ρ. Αραµπατζή Χριστίνα 

Ιστορικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διανύει το τελευταίο διάστηµα µια φάση αναδιάρθρωσης. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στη σύνθεση του µαθητικού δυναµικού απαιτούν 
µεταρρυθµίσεις. Το σχολείο οφείλει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να την αφουγκράζεται, 
να παρακολουθεί την τεχνολογία και να κατευθύνει τους µαθητές στη συνεργασία και τη 
συνδιερεύνηση, λαµβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τα βιώµατά τους καθώς και τις ανάγκες 
και τις ικανότητές τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιεί το ενδιαφέρον για πραγµατική µάθηση, να 
κοινωνικοποιεί και να αντιµετωπίζει προβλήµατα όπως εκείνο της εκπαιδευτικής προσέγγισης 
της πολυπολιτισµικότητας.  

Σήµερα σε ένα σηµαντικό πλέον ποσοστό φοιτούν στο σχολείο µαθητές από διαφορετικά 
πολιτισµικά περιβάλλοντα. Για την επιτυχή ένταξή τους στη σχολική διαδικασία απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η αναπροσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος, των διδακτικών µεθόδων 
και των συµπεριφορών µε στόχο την αναγνώριση και αξιοποίηση της πολιτισµικής ετερότητας 
για τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρειάζεται ως εκ τούτου ευέλικτος 
προγραµµατισµός του διδακτικού έργου και σχολείο «ανοιχτών οριζόντων», στο οποίο αφενός 
απορρίπτεται η περιχαράκωση σε στεγανά που κατακερµατίζουν τη γνώση, ενώ αφετέρου 
καλλιεργούνται δεξιότητες, και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται 
η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, η διδασκαλία σε οµάδες µε βάση σχέδια εργασίας 
(projects) και χρήση θεµατικών διεπιστηµονικών ενοτήτων.  

Η διαθεµατική προσέγγιση της σχολικής γνώσης και η διαπολιτισµική αντιµετώπιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διδασκαλία της Ιστορίας (όπως και σε άλλα µαθήµατα) απαιτούν 
και παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Συµβάλλουν ακόµη στην πολύπλευρη 
προσέγγιση της ιστορικής ύλης µε τη διερεύνηση πηγών, την κατασκευή και αξιοποίηση χαρτών, 
τη συλλογή µαρτυριών και την αξιολόγηση των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, 
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πολιτικών στοιχείων που εµπλέκονται σε διάφορα γεγονότα. Έτσι γίνεται περισσότερο ελκυστικό 
και εύληπτο το µάθηµα, ενώ αξιοποιούνται και αναπτύσσονται δεξιότητες. 
 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑ∆ΕΣ ΤΟΥ Α.Π. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ:  

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
∆ρ. ∆ιάµεση Κυριακή 

Γαλλικής Φιλολογίας - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 

Το 1998-2000 κυκλοφορεί στα πλαίσια του «Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών» µέσα 
στο «Πρόγραµµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης», το αναλυτικό 
πρόγραµµα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Τα σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας («Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας») για το Γυµνάσιο, µέσα από τα οποία οι 
διδάσκοντες καλούνται να εφαρµόσουν αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα, άρχισαν να εκδίδονται το 
1976. 

Το 2002 τα βιβλία της λογοτεχνίας για το Γυµνάσιο αλλάζουν, «ανακαινίζονται». Έτσι οι 
διδάσκοντες καλούνται να διδάξουν µε τις αναθεωρηµένες εκδόσεις των σχολικών  εγχειριδίων, 
σύµφωνα µε το καινούριο αναλυτικό πρόγραµµα, αυτό του 1998-2000. Το 2006 ο καθηγητής 
καλείται να διδάξει σύµφωνα µε το «Πρόγραµµα Σπουδών» του 1998-2000 καινούρια σχολικά 
εγχειρίδια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

Σκοπός της έρευνας είναι να µελετήσει:  
α) τη σχέση Αναλυτικών Προγραµµάτων και σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το 1998 µέχρι σήµερα, 
β) τη θέση του διδάσκοντα µπροστά στις αλλαγές των Αναλυτικών Προγραµµάτων και των 

Εγχειριδίων, την ενηµέρωση και την επιµόρφωση για να µπορέσει να υλοποιήσει νέες  
εκπαιδευτικές πρακτικές και 

γ) τη συµµετοχή των µάχιµων εκπαιδευτικών στη σύνταξη των αναλυτικών προγραµµάτων  
και στη συγγραφή των νέων εγχειριδίων. 

Μέσα από την έρευνα αποδεικνύεται ότι η σχέση «αµηχανίας» µεταξύ αναλυτικών 
προγραµµάτων και σχολικών εγχειριδίων, είτε φέρνει το διδάσκοντα σε δύσκολη θέση, είτε τον 
οδηγεί σε αδιαφορία, σε αποστασιοποίηση από τα εκπαιδευτικά δρώµενα. Η έλλειψη 
ενηµέρωσης και επιµόρφωσης τον οδηγεί σε απογοήτευση και αίσθηση µαταιότητας και 
µαταιοπονίας. 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Κεχαγιά Ευαγγελία  

Θεολόγος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε.  
Μάτος Αναστάσιος  

Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε.  
 
Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουµε στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών στη 
Β’ τάξη του Λυκείου και συγκεκριµένα στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου «Χριστιανισµός και 
Θρησκεύµατα» που ασχολούνται µε δογµατικά ζητήµατα. Καθώς τα συγκεκριµένα µαθήµατα 
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είναι και τα τελευταία στα οποία οι µαθητές µελετούν βασικά στοιχεία του ορθόδοξου δόγµατος, 
θέσαµε ως διδακτικούς στόχους το να κατανοήσουν οι µαθητές, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή 
τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, «δύσκολα» (από διδακτική άποψη) θεολογικά ζητήµατα, 
όπως τη γνωριµία του Θεού από τον άνθρωπο µέσω της σχέσης, την ενανθρώπιση, και τη 
δυνατότητα εικονισµού των αγίων προσώπων. 
 

 
Πίνακας 1: Αναπαράσταση βασικών θεολογικών ζητηµάτων και διακρίσεων 

Η επίτευξη των παραπάνω διδακτικών στόχων επιδιώκεται να γίνει µε την οικοδόµηση ενός 
εποικοδοµηστικού µαθησιακού περιβάλλοντος και µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούµε το εκπαιδευτικό λογισµικό «Κασταλία» (εγκεκριµένο από το 
Π.Ι., σχεδιασµός και υλοποίηση από τα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας και ΕΚΠΑ) και δίνουµε στους 
µαθητές το ρόλο του κριτικού αναγνώστη κειµένων (κατάλληλων για το επίπεδο της τάξης τους) 
αλλά και άλλων πηγών σε µορφή εικόνας. Στη συνέχεια τους καλούµε να εµπλακούν (µέσα από 
δοµηµένες δραστηριότητες) στην κριτική επεξεργασία των πηγών αυτών, σε συζήτηση του 
νοήµατός τους µε τους συµµαθητές και µε τον καθηγητή τους και τέλος, στην παραγωγή (µε 
συνεργατικό τρόπο), µικρών σε έκταση κειµένων πάνω στα συγκεκριµένα θεολογικά ζητήµατα. 

Μέσα από τη µελέτη και το στοχασµό στα κείµενα αυτά, µας ενδιαφέρει οι µαθητές να 
εµπλουτίσουν και να εµπεδώσουν το περιεχόµενο των παραπάνω θεµάτων, αλλά και να 
διορθώσουν τυχόν παρανοήσεις τους από όλη τη διάρκεια της µέχρι τώρα γνωστικής επαφής 
τους µε θέµατα δογµατικού περιεχοµένου. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, µε τη διδακτική αυτή 
δραστηριότητα επιδιώκεται να δηµιουργήσουν µια συνεκτική αναπαράσταση για τα βασικότερα 
σηµεία της ορθόδοξης πίστης: των δύο φύσεων του Χριστού (ενανθρώπιση) αλλά και της 

Μονοφυσιτισµός: Ο Χριστός
δεν έχει σώµα. 

∆όγµα ενανθρώπισης: Ο Χριστός
είναι τέλειος Θεός και άνθρωπος
(έχει σώµα). 

Εικονοµαχία: Ο Χριστός δεν
εικονίζεται (αφού δεν έχει
σώµα). 

Αντίπαλοι ησυχασµού: Η θεότητα 
δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή από 
τον άνθρωπο - είναι απρόσιτη. 

Εικονολατρία: ο Χριστός 
εικονίζεται (εφόσον έχει σώµα). 

Ησυχασµός: Η θεότητα µπορεί να
γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο (όχι
ως ουσία) αλλά ως ενέργειες. 

Ορθοδοξία: Ο θεός είναι το «άλλο»
Πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει ότι αγαπά και
βοηθά ο Ίδιος, τον άνθρωπο να τον
συναντήσει – Ο άνθρωπος ζει µε την
ελπίδα. 

Αίρεση: Ο Θεός είναι κάτι «άλλο»
και τελείως άγνωστο. Ο άνθρωπος
ψάχνει χωρίς ελπίδα και βοήθεια να
τον βρει. Ο Θεός είναι εκεί και
περιµένει – ο άνθρωπος είναι µόνος. 
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εικονοµαχίας (που αποτελεί σε µεγάλο βαθµό διαφορετική έκφραση του πρώτου). Η 
δραστηριότητα µπορεί να εµπλουτισθεί περαιτέρω και µε κείµενα σχετικά µε την ησυχαστική 
έριδα (το ζήτηµα του αν είναι µεθεκτός ο Θεός µέσω της ουσίας Του ή των ενεργειών Του), 
καθώς στη βάση και των τριών αυτών ζητηµάτων, υπάρχουν πολλά κοινά δογµατικά δεδοµένα. 

Τα κείµενα που θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία είναι των Ιωάννου ∆αµάσκηνου, Αγίου 
Θεοδώρου του Στουδίτη, Κάλλιστου Ware, Olivier Clement, Χρήστου Γιανναρά. 
 

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
∆ρ. Παπαχρήστου Μαρία 

Νοµικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση θεωρείται ως αποφασιστική καµπή στη ζωή των ατόµων. Σε αυτό 
το στάδιο οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν το µέλλον τους µε βάση τις προτιµήσεις 
τους. Το σχολείο έχει καθήκον να οδηγήσει τους µαθητές αφενός να αποκτήσουν στάσεις ζωής 
και αφετέρου δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στη δυναµική της εξέλιξης της 
κοινωνίας και στην αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση της επιστήµης µέσα στο πλαίσιο της διαρκούς 
ανθρώπινης ανάπτυξης. Όµως για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ καθηγητών και µαθητών που 
θα στηρίζονται στην αλληλεπίδραση, στον αλληλοσεβασµό και στην αλληλοεκτίµηση.  

Οι καλές σχέσεις µέσα στην τάξη απαιτούν από τον εκπαιδευτικό ευρύτητα πνεύµατος, 
εγκαρδιότητα, επιµονή και υποµονή. Ακόµη είναι απολύτως απαραίτητη η οργάνωση του 
µαθησιακού υλικού µε παιδοκεντρική αντίληψη η οποία θα υποστηρίζει ένα φιλικό και ήρεµο 
περιβάλλον µάθησης, ώστε να διαµορφωθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλά κίνητρα και 
επιδόσεις των µαθητών.  

∆υστυχώς όµως τη διαµόρφωση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στους 
καθηγητές και τους µαθητές, οι οποίες αποκτώνται µε πολλή προσπάθεια, δυσκολεύουν και ίσως 
κάποιες φορές ανατρέπουν ορισµένοι µαθητές που νοιώθουν ανία, πλήξη, αδιαφορία για το έργο 
του σχολείου.  

Πρόσφατη έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. για την εκπαίδευση και συγκεκριµένα για τα 
προβλήµατα συµπεριφοράς των εφήβων στη σχολική τάξη, παρουσιάζει ότι η Ελλάδα έχει τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα πειθαρχίας στο µαθητικό πληθυσµό από όλες τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.. 
Όπως είναι φανερό οι διαπροσωπικές σχέσεις καθηγητών-µαθητών στην Ελλάδα δοκιµάζονται 
εξ’ αιτίας της έλλειψης πειθαρχίας στη σχολική τάξη. Έρευνα δική µας µε συµµετοχή 260 
µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Πειραιά έδειξε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις  
επηρεάζονται από τα προβλήµατα πειθαρχίας στη σχολική τάξη και ακόµη ότι οι µαθητές 
επιθυµούν διακαώς τη βελτίωση των σχέσεων µε τους καθηγητές. Όταν αυτές υπάρχουν, τότε 
παρατηρείται αύξηση της συµµετοχής των µαθητών στο µάθηµα, µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός 
να αισθάνεται αποτελεσµατικός στο έργο του.  

Στη σύγχρονη κοινωνία τα εκπαιδευτικά συστήµατα των περισσοτέρων χωρών 
αναγνωρίζοντας την επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων στη µάθηση και στη δηµιουργία 
ενός αποτελεσµατικού σχολείου προτείνουν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε τεχνικές 
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καθοδήγησης και έλεγχου της τάξης, στην κοινωνική ψυχολογία, στην οργάνωση και διοίκηση 
της εκπαίδευσης.  
 

ΤΟ ∆ΙΠΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

∆ρ. ∆εληγιάννης Ευάγγελος 
Θεολόγος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Καθώς το καινούριο βιβλίο των Θρησκευτικών της Α΄ Γυµνασίου δίδει έµφαση στην 
ιστορικότητα της Θείας Αποκαλύψεως, ο µαθητής εθίζεται σιγά - σιγά στην κατανόηση της 
συµπράξεως θείου και ανθρωπίνου παράγοντος στη διαµόρφωση των ιστορικών γεγονότων ή 
αντίθετα, των οδυνηρών συνεπειών µέσα στην ιστορία από τη διάσταση των δύο αυτών 
παραγόντων (µε υπαίτιο τον άνθρωπο). Επιπλέον, η είσοδος στην ιστορία της ακτίστου θείας 
ενεργείας οδηγεί τον άνθρωπο σε κρίση συνειδήσεως καθώς καλείται να πει το ναι ή το όχι στην 
θεία κλήση για σωτηρία µε ταυτόχρονο εξαγιασµό των προσπαθειών του για τη δηµιουργία 
πολιτισµού ή, αντίθετα, µε απόρριψη όποιων στοιχείων της βιωτής του δε συνάδουν µε το 
ηθικώς δέον της κλήσεως αυτής. 

Επιβάλλεται, συνεπώς, η συνεξέταση του ιστορικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος 
εντός του οποίου διαδραµατίσθηκαν τα γεγονότα εκείνα που αποτέλεσαν στάδια της 
Αποκαλύψεως του Θεού στον άνθρωπο προς πραγµάτωση του σχεδίου της Θείας Οικονοµίας. Η 
ιστορία των λαών της Εγγύς Ανατολής, η ιστορία της Αιγύπτου, οι Ελληνιστικοί χρόνοι, η 
µελέτη του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και εκείνου όλων των λαών της Ανατολής, αποτελούν 
αναγκαία στοιχεία για την κατανόηση των περιγραφοµένων γεγονότων στα βιβλία των 
Θρησκευτικών.  

Ως παράδειγµα, προς θεµελίωση της ανωτέρω θέσεως, µπορεί να προσαχθεί η εκ µέρους 
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου καταδίκη του ρατσισµού ο οποίος κυριαρχούσε στα χρόνια 
του στην εβραϊκή κοινωνία. απευθυνόµενος στους Φαρισαίους τόνισε χαρακτηριστικά πως δε θα 
έπρεπε να επαναπαύονται στο γεγονός ότι ήσαν απόγονοι του Αβραάµ, και συνεπώς στο ότι 
ήσαν ήδη σωσµένοι, αλλά θα έπρεπε να δείξουν έµπρακτα τη µετάνοιά τους για τα όποια 
αµαρτήµατά τους προκειµένου να τύχουν της σωτηρίας. Η τοποθέτηση αυτή του Βαπτιστού, την 
οποία ο έφηβος διδάσκεται στη Β΄ Γυµνασίου, προϋποθέτει γνώση του βάθους της κλήσεως της 
Αγίας Τριάδας προς τον Αβραάµ και όλων των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν τελικώς στη 
διαµόρφωση ενός ενιαίου εβραϊκού έθνους και κράτους των οποίων η µελέτη έχει ήδη γίνει στην 
Α΄ Γυµνασίου. Ο ρατσισµός αυτός επίσης χρήζει ερµηνείας η οποία επίσης δίδεται στα τελευταία 
κεφάλαια του βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου (Ελληνιστικοί χρόνοι, σύγκρουση Ελλήνων και 
Εβραίων, νίκη των Εβραίων, ήττα τους από τους Ρωµαίους και υποδούλωσή τους σε αυτούς). 

Μια τέτοια µελέτη της ιστορίας, σαφώς διαθεµατική, οδηγεί και στην εξέταση του ηθικού 
παράγοντος ο οποίος διακρίνεται σε κάθε ανθρώπινη ενέργεια µε εξαγωγή συµπερασµάτων ως 
προς τις συνέπειες, βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες, από συγκεκριµένες ενέργειες των 
ανθρώπων. Έτσι, αναδεικνύεται η διαφορετική οπτική των γεγονότων την οποία έχουν άνθρωποι 
και λαοί και οι µαθητές µπορούν να κάνουν συγκρίσεις  αναπτύσσοντας τα ηθικά τους κριτήρια 
µε άµεσες ευεργετικές συνέπειες για την κοινωνικοποίησή τους (ήδη αυτό επιχειρείται µε τις 
ειδικές δραστηριότητες «Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο» του βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου). 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ PROJECT ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Κοταρίνου Παναγιώτα, Μαθηµατικός, Μ.∆.Ε. - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

Κουτλή ∆έσποινα, Φυσικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Χρυσανθάκη-Αποστολοπούλου Νατάσσα, Φιλόλογος, Μ.∆.Ε. - Εκπαιδευτικός ∆.Ε.

 
Τόσο στα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα όσο και στη συνείδηση εκπαιδευτικών και µαθητών, 
τα Μαθηµατικά φαίνεται να µη σχετίζονται µε τις ∆ραµατικές Τέχνες και τη Λογοτεχνία. Σε µια 
προσπάθεια σύνδεσής τους, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονταν µε τα Μαθηµατικά, σε ένα τµήµα της Α΄ Λυκείου µε στόχο την τροποποίηση των 
στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών για τη Γεωµετρία και γενικότερα για τα Μαθηµατικά.  

Για να καλύψουµε τις διαφορετικές εµπειρίες, γνώσεις, κλίσεις και ενδιαφέροντα των 
παιδιών σχεδιάσαµε και εκπονήσαµε µια ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως θεατρική παράσταση, 
“Εκφραστική ανάγνωση” διαλόγου, ανάγνωση και αφήγηση αποσπασµάτων από έργα 
µαθηµατικής ή µη, λογοτεχνίας και τέλος αγώνα επιχειρηµατολογίας. Οι πολιτιστικές αυτές 
δραστηριότητες είχαν στόχο να προσεγγίσουν τα παιδιά τη Γεωµετρία µε βιωµατικό τρόπο, να 
την εντάξουν στο ιστορικό της πλαίσιο, να τη δουν ως προϊόν της ανθρώπινης εµπειρίας και 
γενικότερα να νιώσουν ότι τα Μαθηµατικά δεν είναι ψυχρή γνώση, αλλά µπορούν να συγκινούν 
και να συνεπαίρνουν. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τις διάφορες δραστηριότητες 
καθώς και το διαθεµατικό-διεπιστηµονικό project το οποίο έγινε µε αφορµή τη θεατρική 
παράσταση, στα µαθήµατα της Ιστορίας, των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, των Μαθηµατικών, 
των Θρησκευτικών, των Αγγλικών και της Πληροφορικής. Το project αυτό είχε στόχο να 
διαπιστώσουν τα παιδιά την καθολικότητα της γνώσης, να εργαστούν δηµιουργικά και οµαδικά, 
να ασκηθούν στη χρήση νέων τεχνολογιών, να καλλιεργηθεί η συνεργασία ανάµεσα στα µέλη 
της σχολικής κοινότητας και να αναδειχθεί η βιβλιοθήκη σε κέντρο µάθησης διαφορετικό από 
την κλασική αίθουσα διδασκαλίας. 

Τέλος στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε την αξιολόγηση του project, βάσει του 
ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε στα παιδιά σε σχέση µε την επίδραση των συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων στις αντιλήψεις και τη στάση των παιδιών στα µαθηµατικά. 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ Η΄ ΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Βαµβούρη-∆ηµάκη Χριστίνα 
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραµµα της τρίτης Γυµνασίου η διδασκαλία 
της Τοπικής Ιστορίας. Ο τίτλος του µαθήµατος καταδεικνύει την ελαστικότητα στην επιλογή και 
την παρουσίαση του θέµατος, που θα επιλέξει ο διδάσκων, ανάλογα µε το ιστορικό υπόβαθρο 
κάθε µικροκοινωνίας. 
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Είναι, πρωταρχικά, αναγκαία η κατανόηση από τον καθηγητή του όρου «Τοπική Ιστορία» 
και των εκφάνσεων του πολιτισµού που εµπεριέχει αυτός. Στη συνέχεια θα πρέπει να οργανώσει 
το διαθέσιµο χρόνο των δέκα διδακτικών ωρών και να καθορίσει τους διδακτικούς του στόχους. 
Καλό θα είναι ο καθορισµός του θέµατος να γίνει σε συνεννόηση µε τους µαθητές, µε την 
οµαδο-συνεργατική µέθοδο, ώστε να ελκύσει το ενδιαφέρον τους ανάλογα, βέβαια, µε τις 
δυνατότητες κάθε τόπου. Οι µαθητές θα αναλάβουν να συλλέξουν αρχειακό πληροφοριακό 
υλικό, αν είναι δυνατόν πρωτογενές και αν το διδασκόµενο θέµα αφορά στην πρόσφατη ιστορία 
της περιοχής θα έχουν να συγκεντρώσουν και συνεντεύξεις από µάρτυρες των γεγονότων που 
εξετάζουν. Η επεξεργασία των πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί από κοινού µε το διδάσκοντα 
και στη συνέχεια θα γίνει η σύνθεση της εργασίας. Η επιτόπια επίσκεψη στους τόπους όπου 
διαδραµατίστηκαν γεγονότα της Τοπικής Ιστορίας, θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόησή 
της. Σπουδαίο ρόλο, όµως, θα παίξει για την κατανόηση της ιστορίας της µικροκοινωνίας, η 
αναβίωση του παρελθόντος µε δραµατοποίηση, την οποία θα αναλάβουν να δηµιουργήσουν και 
να παρουσιάσουν οι µαθητές. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ανάµεσα στους διδακτικούς στόχους της διδασκαλίας της 
Τοπικής Ιστορίας είναι να γνωρίσουν οι µαθητές της τρίτης Γυµνασίου το παρελθόν της περιοχής 
τους αλλά και να µάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη του στόχου τους.  

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να δοθεί ένα δείγµα διδασκαλίας του µαθήµατος, ώστε να 
επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι και, µέσω ενός διδακτικού παραδείγµατος, να καταγραφούν 
τα συµπεράσµατα σχετικά µε τη διδακτική του µαθήµατος. 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  
VENSIM PLE 

 
∆ρ. Μπίλλα Πολυξένη 

Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο, οι 
µαθητές καλούνται να παραγάγουν γραπτό λόγο σχετικά µε θέµατα που άπτονται ευρύτερων 
κοινωνικών και πολιτικών ζητηµάτων. Ως εκ τούτου, ο διδάσκων, αξιοποιώντας κείµενα τα 
οποία είτε ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια είτε προέρχονται από άλλες πηγές, επιχειρεί 
µέσω της επικοινωνιακής µεθόδου να καλλιεργήσει τον προβληµατισµό και την κριτική σκέψη 
των µαθητών, ώστε να διεισδύσουν στη φύση και τις ποικίλες προεκτάσεις των σύγχρονων 
προβληµάτων σε κοινωνικό, πνευµατικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. 

Η δυσκολία του όλου εγχειρήµατος πιστοποιείται από το γεγονός ότι η γραπτή επίδοση 
των µαθητών στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας αναδεικνύεται συχνά σε καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς είναι αυτή που διαφοροποιεί τη 
συνολική εικόνα υποψηφίων µε αντικειµενικά υψηλές επιδόσεις σε άλλα µαθήµατα 
οριοθετηµένων γνώσεων. Φράσεις, όπως «δεν έγραψα καλά στην Έκθεση, επειδή δεν είχα 
διδαχθεί το θέµα», ακούγονται συχνά, αποδεικνύοντας ότι ηµιδιαµορφωµένες απόψεις και 
µονόδροµες προσεγγίσεις από το εκάστοτε ζήτηµα προς τα εκάστοτε αίτια και αποτελέσµατα 
περιχαρακώνουν τη σκέψη του µαθητή, η οποία δεν µπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά και 
συστηµικά. 
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Στην εργασία αυτή θα εστιάσουµε στην αξιοποίηση της συστηµικής-ολιστικής 
προσέγγισης των κοινωνικών προβληµάτων µέσω της χρήσης εξειδικευµένου software. Θα 
παρουσιάσουµε το Vensim της Ventana, το οποίο είναι διεθνώς γνωστό ως εργαλείο συστηµικής 
σκέψης και προσοµοίωσης, µε σκοπό την κατασκευή διαγραµµάτων αιτιότητας (Causal Loοp 
Diagrams – CLDs), τα οποία είναι ικανά να αποτυπώσουν σχηµατικά τις πολλαπλές 
αλληλεξαρτήσεις των κοινωνικών φαινοµένων. Πρόκειται για εργαλείο ανοιχτού τύπου (χωρίς 
προεγκατεστηµένα σενάρια), το οποίο είναι δυνατόν –τόσο σε επίπεδο µετωπικής όσο και 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας– να προαγάγει τη δηµιουργική σκέψη, την αλληλεπίδραση του 
µαθητή µε το σχήµα και την άσκησή του τόσο στον γόνιµο διάλογο όσο και στη σύνθεση 
νοητικών χαρτών που ευρύνουν τη σκέψη προς την κατεύθυνση της ολιστικής θεώρησης της 
πραγµατικότητας. 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ – ETWINNING: ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Νιάρρου Βασιλική 

Καθηγήτρια Πληροφορικής - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Το eTwinning είναι µία από τις δράσεις του e-Learning της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων. Πρόκειται για συνεργασία εκπαιδευτικής φύσεως δύο 
σχολείων από δύο διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες επιτυγχάνεται δηµιουργική 
ενασχόληση και εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες και διερεύνηση των 
δυνατοτήτων που παρέχουν για αποµακρυσµένη συνεργασία, συνεργατική διάσταση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στο τυπικό σχολικό περιβάλλον, δηµιουργική ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 
ευκαιρία για διαφυγή από τα τετριµµένα της καθηµερινής σχολικής πρακτικής. Η ενσωµάτωση 
του eTwinning στο Αναλυτικό πρόγραµµα όλων των βαθµίδων της Εκπαίδευσης, προσφέρει 
προστιθέµενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από τη Βιωµατική Μάθηση, καθώς 
µαθητές και εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε πραγµατικές καταστάσεις εργασίας µε πραγµατικούς 
συνεργάτες και κοινούς στόχους. Οι Πηγές Μάθησης εµπλουτίζονται από το καθηµερινό 
περιβάλλον και την τριβή µε µια άλλη κουλτούρα. Τα οφέλη της Συνεργασίας είναι σηµαντικά: 
οι µαθητές µαθαίνουν να επικοινωνούν, να κάνουν πλάνα και επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις 
από κοινού, να επιχειρηµατολογούν και να συµβιβάζονται. Μεταβαίνουν έτσι από τη µηχανική 
αναπαραγωγή γνώσεων στη δηµιουργική µάθηση. Η εκπαιδευτική διαδικασία λαµβάνει µια 
Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση, καθώς αναπτύσσονται ισχυροί δεσµοί µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών 
και θεµελιώνονται σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοσεβασµού, εξαλείφεται η ξενοφοβία και ο 
ρατσισµός, ενώ αναπτύσσεται κοινή Ευρωπαϊκή συνείδηση µεταξύ των εταίρων στο 
συνεργατικό έργο, µέσω κοινών προβληµατισµών, κοινών στόχων και επιδιώξεων. Οι Νέες 
Τεχνολογίες παρέχουν αµεσότητα στην επικοινωνία και δυνατότητα συνεργασίας των 
αποµακρυσµένων σχολείων µεταξύ τους. Ταυτόχρονα η χρήση τους προσφέρει επιπλέον κίνητρο 
για µάθηση στους µαθητές και µέσα από το eTwinning η επαφή µε αυτές είναι όχι µόνο 
ευχάριστη αλλά και επικοινωνιακά ασφαλής. Τέλος, προάγεται και η Επαγγελµατική Ανάπτυξη 
των Εκπαιδευτικών µέσω του διαµοιρασµού γνώσης και συνεργασίας µε εταίρους άλλων 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, την ανταλλαγή απόψεων και διδακτικών πρακτικών µεταξύ ειδικών 
ίδιας ειδικότητας, αλλά άλλης εκπαιδευτικής «κουλτούρας» και την ανανέωση διδακτικών 
µεθόδων. 
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∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

Πουλλά Ελένη 
Αγγλικής Φιλολογίας - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας είναι η ανάπτυξη του µαθητή σε γνωστικό και 
πνευµατικό επίπεδο. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού εντάχθηκε η διδασκαλία της σε ένα 
πολιτιστικό πρόγραµµα µε θέµα «Τα κάστρα της Κρήτης» που εκπονήθηκε από τους µαθητές της 
Γ΄ τάξης του Πειραµατικού Γ/σιου Ηρακλείου το σχολ. έτος 2005-06. 

Μέσα από βιωµατική µάθηση οι µαθητές έπρεπε να καταστούν ικανοί, χρησιµοποιώντας 
γραπτό και προφορικό λόγο, να µεταφέρουν πληροφορίες για µνηµεία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του τόπου τους σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα. 

Στους µαθητές έγινε ανάθεση να εκπονήσουν, ατοµικά ή σε ζευγάρια, µία εργασία στην 
αγγλική γλώσσα, µε θέµα ένα κάστρο της επιλογής τους. Τους δόθηκε σχετική ελληνική και 
αγγλική βιβλιογραφία, ενώ ενθαρρύνθηκαν να αναζητήσουν και δικές τους πηγές. 

∆ιδάχθηκαν υφολογία (genre) γραπτής περιγραφής ιστορικού µνηµείου, συναφή ορολογία, 
διαµεσολάβηση, µετάφραση και καταγραφή βιβλιογραφικών αναφορών. 

Οι µαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά από αυτό το πρόγραµµα καθώς, εκτός από τις 
προαναφερθείσες γνώσεις που απέκτησαν, ασκήθηκαν στην προσωπική έρευνα και µελέτη πηγών, 
έµαθαν να αυτοαξιολογούνται και να αξιολογούν τις εργασίες των συµµαθητών τους, να 
καταχωρούν την εργασία τους σε CDRom και να την παρουσιάζουν σε power point. 

Επιπλέον, µέσα από την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση της εκπόνησης του project έµαθαν 
να συνεργάζονται, να διαπραγµατεύονται, να παίρνουν συλλογικές αποφάσεις και να είναι 
ευέλικτοι.  

Τέλος εκτιµάται ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία έµαθαν πώς να µαθαίνουν (προσωπική 
έρευνα και µελέτη πηγών), ανέπτυξαν κριτική ικανότητα σκέψης µαθαίνοντας να επιλέγουν την 
χρήσιµη κάθε φορά πληροφορία, καλλιέργησαν τη γλωσσική τους ικανότητα στο µάθηµα - στόχο 
που ήταν η Αγγλική γλώσσα και εµπλούτισαν τις γνώσεις τους σε θέµατα τοπικής ιστορίας και 
πολιτισµού αποκτώντας παραγωγικές δεξιότητες  επικοινωνιακού γραπτού και προφορικού λόγου. 
 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.) 
 

Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος Βασίλειος, Φυσικός, Μ∆Ε, ∆ιευθυντής Σχ. Μονάδας 
Στεργίου Αναγνώστης, Φυλάκης Αθανάσιος, Στεργίου Χαράλαµπος 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα Φυσικής ΑΠΘ 
 
Στο Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και στην Επαγγελµατική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) που ιδρύθηκαν 
µε το Νόµο 3475/2006, το µάθηµα των Αναλογικών Ηλεκτρονικών, που είναι βασική γνώση που 
παρέχει ο Τοµέας των Ηλεκτρονικών στην ΤΕΕ (Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση) όπως 
αυτό διδάσκεται στον Α΄ κύκλο του, είναι και βασικό και αναγκαίο κοµµάτι ύλης. 
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Μοντέλο προτεινόµενο είναι φυσικά το πρότυπο διδασκαλίας που συνθέτουν οι 
πολυµεσικές εφαρµογές και όχι µόνο, αφού ο µαθητής καλείται να εξασκηθεί και σε εφαρµογές 
θεωρητικές και σε ασκήσεις στο εργαστήριο που µέχρι τώρα φαίνονταν ασύνδετες λόγω 
χαοτικής σχέσης θεωρίας και εργαστηρίου. 
 Η διδασκαλία των Αναλογικών Ηλεκτρονικών που θα διδαχθούν, προτείνουµε να 
ολοκληρώνεται µε την ουσιαστική οργάνωση και πληρότητα εκπαιδευτικού πακέτου θεωρίας και 
άσκησης εργαστηριακής µε τον Η/Υ, (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή) στοχεύοντας στη µάθηση µε 
κάθε είδους κεφαλαίων, ενοτήτων, παραγράφων, διαγωνισµάτων, ασκήσεων, test, ενοτήτων 
µέσα από ένα ηλεκτρονικό βοήθηµα, σε µορφή ψηφιακή φυσικά dvd, σε έντυπη ταυτόχρονα 
µορφή και σε δικτυακή µορφή. 

Στόχος να είναι υλοποιήσιµη η διαδραστικότητα, η προσθήκη, η διαµόρφωση του υλικού 
όχι µόνο από απόσταση αλλά και µέσα από τις προσωπικές επιλογές του εκπαιδευτικού µε την 
σύγχρονη δηµιουργία τράπεζας θεµάτων εξετάσεων, υλικού πειραµατικού και µη, θεµάτων 
εργαστηριακών ασκήσεων όπου θα υπάρχουν καταχωρηµένα τα αποτελέσµατα µετρήσεων και 
αποτελεσµάτων ώστε να είναι εύχρηστη η βάση από εκπαιδευτικούς και µαθητές και στο σπίτι 
και στο σχολείο δίνοντας κύρος στην µαθησιακή διαδικασία µέσα στο εργαστήριο. 
Λέξεις κλειδιά: (ΕΠΑ.Λ.), (ΕΠΑ.Σ), εκπαιδευτικού πακέτου θεωρίας, διαδραστικότητα, 
εργαστηριακών ασκήσεων, µαθησιακή διαδικασία 
 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 

 
Πλιάκης Ηρακλής 

Οικονοµολόγος, Msc  
Τραϊανού Ευδοξία 

Φιλόλογος, Μετ. Φοιτήτρια  
 
Η εισήγηση έχει ως θέµα την παρουσίαση του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης 
µίας διαθεµατικής πρότασης διδασκαλίας µίας ενότητας του µαθήµατος Κοινωνιολογίας Γενικής 
Παιδείας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, µε τη συνδροµή των φιλολογικών µαθηµάτων της Γ΄ Ενιαίου 
Λυκείου και ειδικότερα των Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Σκοπός της διαθεµατικής διδασκαλίας είναι η διέγερση του ενδιαφέροντος των µαθητών 
για τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα, η αποτελεσµατικότερη πρόσληψη του µαθήµατος µε την 
εµπλοκή περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειµένων, η προσέγγιση ενός θέµατος, που 
άπτεται της κοινωνιολογικής επιστήµης, µε τη συνδροµή ενός γλωσσικού µαθήµατος, η 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των µαθητών, η όξυνση της κριτικής τους ικανότητας, η κατανόηση 
ότι ανάµεσα στα σχολικά µαθήµατα µπορούν να µην υπάρχουν στεγανά, η καλλιέργεια της 
κοινωνικής συνείδησης των παιδιών και τέλος η δηµιουργία κινήτρων για µία ευρύτερη γνωριµία 
µε λογοτεχνικά κείµενα κοινωνικού προβληµατισµού, ώστε να καλλιεργηθεί η κοινωνική 
ευαισθησία τους. 

Συγκεκριµένα η διαθεµατική πρόταση διδασκαλίας πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις 
διδακτικές ώρες στην Γ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου Πάστρας, Κεφαλονιάς, την τρέχουσα 
σχολική χρονιά από τους εισηγητές. Η διδακτική ενότητα που θα προσεγγίζεται µε τη συνδροµή 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας έχει θεµατική και τίτλο: «Οικογένεια». Στην εισήγηση θα 
παρουσιάζεται η σκοποθεσία και στοχοθεσία της διδασκαλίας, ο αναλυτικός σχεδιασµός της, η 
υλοποίηση/εφαρµογή της διδακτικής πρότασης από τους εκπαιδευτικούς µέσα στη σχολική τάξη 
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και στη συνέχεια η αξιολόγησή της αφενός µε ερωτηµατολόγιο από τους µαθητές και αφετέρου 
περιγραφικά από τους ίδιους τους διδάσκοντες/ εισηγητές.  
 

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
∆ιαµάντη Αρίστη 

Γαλλικής Φιλολογίας - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Η πρόσφατη εξέλιξη στη διδακτική των γλωσσών, µας οδήγησε σε νέες µεθόδους και µορφές 
διδασκαλίας. Όπως είναι λογικό, η εκµάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας δεν έµεινε 
ανεπηρέαστη απ’ αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες µας οδήγησαν και στη διδασκαλία του 
πολιτισµού, της κουλτούρας και του διαπολιτισµού. 

Ποια είναι όµως η διαφορά των όρων «πολιτισµός» και «κουλτούρα»; Ο όρος 
«πολιτισµός» αναφέρεται στα δηµιουργήµατα του ανθρώπου όπως οι τέχνες, η λογοτεχνία και οι 
επιστήµες, ενώ ο όρος «κουλτούρα» στον τρόπο ζωής, στη συµπεριφορά και στις αξίες.  
Στη διδασκαλία µας συνήθως αναφερόµαστε στον πολιτισµό καθώς σ’ αυτόν αναφέρονται τα 
σχολικά εγχειρίδια και όχι στην κουλτούρα. Πρέπει εµείς οι εκπαιδευτικοί να αποτελέσουµε τη 
γέφυρα που θα ενώσει την ξένη γλώσσα και την αντίστοιχη κουλτούρα, µε τη γλώσσα και την 
κουλτούρα των µαθητών µας. Πρέπει να οδηγήσουµε τους µαθητές µας στο διαπολιτισµό, 
δηλαδή στην κατανόηση αρχικά της δικής τους κουλτούρας και στη συνέχεια της ξένης καθώς 
και στην ανακάλυψη των οµοιοτήτων και των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των δύο. Η 
γνώση της ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται µόνο στο να γνωρίζει κάποιος να τη µιλάει καλά, 
αλλά και στο να ξέρει να τη χειρίζεται σε βάθος. Οι µαθητές µας πρέπει να καταλάβουν ότι 
υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν καθώς και στόχοι που πρέπει να φθάσουν. ∆εν 
πρέπει να θεωρούµε ότι η γνώση της γλώσσας αποτελεί µόνο το µέσον επικοινωνίας µε τους 
ανθρώπους µίας άλλης χώρας, αλλά και το µέσον για να γνωρίσουµε τον πολιτισµό και την 
κουλτούρα της, ώστε να προσεγγίσουµε τον τρόπο ζωής και σκέψης των κατοίκων της για να 
κρατήσουµε οτιδήποτε χρήσιµο και ενδιαφέρον παρουσιάζει. Η κουλτούρα µιας χώρας είναι 
εµφανής στη χρήση της γλώσσας της αλλά και της γραµµατικής της. Η γραµµατική της Γαλλικής 
υπέστη αλλαγές µέσα στους αιώνες καθώς ακολούθησε και αυτή τόσο την εξέλιξη της γλώσσας 
όσο και την εξέλιξη της κουλτούρας του λαού. 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 
Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος Βασίλειος, Φυσικός, Μ∆Ε, ∆ιευθυντής Σχ. Μονάδας 

Στεργίου Αναγνώστης, Φυλάκης Αθανάσιος, Στεργίου Χαράλαµπος 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα Φυσικής ΑΠΘ 

 
Στο νέο τύπο σχολείου που είναι το Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), η Φυσική του προσδίδει 
νέο χαρακτήρα, αφού η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι πλέον ισότιµη και από το 
νέο αυτό τύπου Λυκείου. Αναγκαία είναι λοιπόν η αναβάθµιση της ύλης και η βαθιά κατανόηση 
των φυσικών εννοιών και του περιεχοµένου της Φυσικής που θα διδάσκεται εδώ ώστε και 
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ελκυστική να είναι και κατάλληλη για τους µαθητές που ταυτόχρονα θα εξασκούνται σε 
µαθησιακές δεξιότητες στα Εργαστήρια του Επαγγελµατικού Λυκείου από τον πρώτο κιόλας 
χρόνο για το ένα τρίτο των ωρών διδασκαλίας του Αναλυτικού τους Προγράµµατος. 

Μοντέλο κατάλληλο είναι το πρότυπο διδασκαλίας που παρουσιάζεται µε τις πολυµεσικές 
εφαρµογές και όχι µόνο αφού ο µαθητής καλείται να εξασκηθεί και σε εφαρµογές και ασκήσεις 
εµπέδωσης της ύλης σε πρώτο επίπεδο συναγωνισµού µε τους µαθητές του Γενικού Λυκείου και 
σε ανάλογη προφανώς ύλη. 

Η διδασκαλία της Φυσικής που θα διδαχθεί προτείνουµε να υλοποιείται µε την ουσιαστική 
συνδροµή του Η/Υ (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή) και να στοχεύει στη µάθηση µε ενότητες, 
υποενότητες, παραγράφους, διαγωνίσµατα, ασκήσεις, test, ενότητες µέσα από ένα ηλεκτρονικό 
βοήθηµα, σε µορφή dvd ή cd,σε έντυπη µορφή και ταυτόχρονα σε δικτυακή µορφή, ώστε να 
είναι υλοποιήσιµη η προσθήκη και η διαµόρφωση του υλικού όχι µόνο από απόσταση αλλά και 
µέσα από τις προσωπικές επιλογές του εκπαιδευτικού. 
Λέξεις κλειδιά: έννοιες φυσικής, διαθεµατικός χαρακτήρας, εσωτερικός κόσµος, εγχειρίδιο 
µάθησης, δικτυακή παρουσίαση. 
 

 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ: 
«ΕΜΑΘΑ OFFICE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ …» 

 
Παπαδάκης Σταµάτης, Msc 
Καθηγητής Πληροφορικής 
Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

∆ρ. Καλογιαννάκης Μιχάλης 
Ερευνητής, Πανεπιστήµιο Παρίσι 5-Rene Descartes

 
Τα προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ένα από τα βασικότερα έργα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 
κατά τη διάρκεια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς σχεδιάζεται η επιµόρφωση και η 
πιστοποίηση δεξιοτήτων για περισσότερους από 75.000 εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα. 
Βασικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων της 
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επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και η αποτίµηση της υλοποίησης του έργου 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» για τους 
εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το πρόγραµµα στο Νοµό Ηρακλείου. Στις µέρες µας, 
βασικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, αφού είναι εκείνοι που υλοποιούν κάθε εκπαιδευτική 
καινοτοµία και οι στάσεις τους αποτελούν ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασµών, των διδακτικών 
επιλογών αλλά και των πρακτικών στην τάξη. Στην ανακοίνωση αυτή, παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην πρώτη 
φάση του προγράµµατος επιµόρφωσης στις ΤΠΕ στο νοµό Ηρακλείου. Η έρευνα διενεργήθηκε 
σε 338 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
αντιστοιχούσαν στο 100% του δείγµατος των εκπαιδευτικών που συµµετείχε στην εισαγωγική 
αυτή επιµόρφωση και είναι βασισµένη σε ειδικά δοµηµένο ερωτηµατολόγιο απευθυνόµενο στους 
εκπαιδευτικούς. Από τα σηµαντικότερα πρώτα αποτελέσµατα που προέκυψαν, αξιοσηµείωτη 
κρίνεται η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν την επιµόρφωση γύρω από τις 
βασικές δεξιότητες για τις ΤΠΕ, η επιθυµία τους για µελλοντική επιµόρφωση γύρω από την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά και ο υψηλός δείκτης αυτεπάρκειάς τους στα λογισµικά 
στα οποία καταρτίστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί 
της έρευνας, τονίζουν ιδιαίτερα τη σηµαντικότητα του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, αφού µια τεχνολογικού τύπου επιµόρφωση, ανεξαρτήτως των πλεονεκτηµάτων 
που αδιαµφισβήτητα αυτή επιφέρει, δεν αποτελεί από µόνη της ικανή και αναγκαία συνθήκη για 
την εισαγωγή και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθηµερινή σχολική πρακτική 
στην τάξη.  
 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

Ρουσοµάνης Κωνσταντίνος 
Μαθηµατικός, Καθηγητής Πληροφορικής - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Στη σηµερινή εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» η εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να 
αλλάξει ριζικά µορφή και να βελτιωθεί σηµαντικά, αν ενσωµατωθούν κατάλληλα σε αυτήν οι 
νέες δυνατότητες, που µπορούν να προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.). Αυτό όµως προϋποθέτει εκπαιδευτικούς ικανούς στη χρήση των υπολογιστών και 
στους τρόπους αξιοποίησης και ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα µέρος έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια 
διπλωµατικής εργασίας για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) την περίοδο 
Φεβρουαρίου – Απριλίου 2006. Στόχος του επιµέρους αυτού τµήµατος ήταν η καταγραφή και 
ανάλυση της στάσης των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, απέναντι στην 
επιµόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες και την εισαγωγή τους στη διδακτική πρακτική. 

Ως εργαλείο συλλογής των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που 
δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και συµπληρώθηκε από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 
εκπαιδευτικών ∆.Ε. που υπηρετούν στο Νοµό Θεσσαλονίκης Συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδοµένα 
και εφαρµόσθηκε µια συνήθης περιγραφική µέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα: η επισκόπηση. 

Από τα ευρήµατα της έρευνας διαπιστώθηκε η έντονα ευνοϊκή στάση και ταυτόχρονα η 
µεγάλη επιθυµία των καθηγητών για την επιµόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να 
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καταστούν ικανοί να χρησιµοποιούν τις εφαρµογές των Τ.Π.Ε και ακόµη να τις ενσωµατώνουν 
κατάλληλα στη διδασκαλία τους. 

Η εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσµα για µελλοντικές περισσότερο διευρυµένες 
γεωγραφικά έρευνες, συνεισφέροντας στη δηµιουργία εµπειρικών δεδοµένων, τα οποία θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασµό και οργάνωση των 
αντίστοιχων επιµορφωτικών προγραµµάτων. Φιλοδοξεί επίσης να συµβάλει στη 
συνειδητοποίηση της ανάγκης για επέκταση των δράσεων αυτών και για την ανάπτυξη ευέλικτων 
και αποδοτικών µηχανισµών επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.. 
 

e-EΚΦΕ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 
Φυσικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

Χαρακόπουλος Καλλίνικος 
Φυσικός - Υπεύθ. ΕΚΦΕ 

 
Οι σύγχρονες κοινότητες µάθησης µπορούν να ωφεληθούν πολύπλευρα από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τοµέα των διαδικτυακών επικοινωνιών. Τρεις πολύ σηµαντικές καινοτοµίες 
δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωµένων εφαρµογών ηλεκτρονικής µάθησης και 
υποστήριξης για µαθησιακές οµάδες και οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων όπως αυτή των 
εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών: 

Α) Η ανάπτυξη λογισµικού ανοιχτού κώδικα, λογισµικού δηλαδή που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ελεύθερα χωρίς άδεια χρήσης. 
Β) Η διάδοση της ευρυζωνικών συνδέσεων και των ευρυζωνικών δικτύων 
Γ) Η ραγδαία ανάπτυξη των δικτυακών εφαρµογών σε αντικατάσταση των παραδοσιακών 
µεµονωµένων εφαρµογών γραφείου  
Υπό το παραπάνω πλαίσιο στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µια ολοκληρωµένη εφαρµογή 

που στοχεύει στο να επεκτείνει τις κλασικές υπηρεσίες των ΕΚΦΕ (Εργαστηριακά Κέντρα 
Φυσικών Επιστηµών) στην υποστήριξη των εργαστηριακών δραστηριοτήτων εµπλουτίζοντας τες 
µε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα λειτουργούν συµπληρωµατικά. Παράλληλα µέσω της 
εφαρµογής θα γίνει µια προσπάθεια να επεκταθεί η µαθησιακή βάση ώστε να περιλαµβάνει 
εκτός από τους καθηγητές Φ.Ε., µαθητές αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την 
εργαστηριακή Φυσική, Χηµεία και Βιολογία.  

Η σύνθεση της εφαρµογής περιλαµβάνει: 
Α) Τη µονάδα ∆ιαχείρισης Πληροφοριακού και Ενηµερωτικού Περιεχοµένου (Opensource 
Mambo Content Management System) Η µονάδα αυτή θα διαχειρίζεται την πληροφόρηση 
της κοινότητας σε θέµατα όπως ανακοινώσεις, συνέδρια, σεµινάρια, συναντήσεις, εξελίξεις, 
ηλεκτρονική υποβολή προγραµµατισµού και απολογισµού από τους υπεύθυνους των 
εργαστηρίων των σχολικών µονάδων κλπ.  
B) Tη µονάδα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου και Περιεχοµένου Ηλεκτρονικής 
µάθησης (Opensource Moodle Learning management System). Η µονάδα αυτή θα 
διαχειρίζεται το µαθησιακό υλικό της κοινότητας όπως µέθοδοι, οδηγοί, πολυµέσα, 
εργαστηριακές ασκήσεις, µαγνητοσκοπηµένα πειράµατα, flash tutorials, manuals κλπ. 
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Γ) Τη µονάδα ∆ιαχείρισης της Επικοινωνίας της Μαθησιακής Κοινότητας (Οpensource 
bBulletin) H µονάδα αυτή θα διαχειρίζεται τα διάφορα θεµατικά φόρουµ και το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο των µελών της κοινότητας. 
∆) Τη Μονάδα ∆ιαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης  (Οpensource WIKI). Στην µονάδα αυτή 
θα αναπτύσσεται συµµετοχικά µια βάση γνώσης και δεδοµένων η οποία θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της µαθησιακής κοινότητας των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών. 
Όλες οι παραπάνω µονάδες υπάγονται στην σελίδα www.e-ekfe.gr, η οποία και θα αποτελεί 

την πύλη στο πληροφοριακό σύστηµα.  
Στην εργασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι φάσεις σχεδιασµού ανάπτυξης και 

υλοποίησης της εφαρµογής. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους τεχνολογιών που 
απαρτίζουν την εφαρµογή και της συµβολής τους στην υποστήριξη της εργαστηριακής 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. Θα γίνει επίδειξη της χρήσης του συστήµατος στην 
εκµάθησης του συστηµάτων multi – log και παλµογράφου που αποτελούν σχετικά πρόσφατες 
προσθήκες στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών.  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ: 
Α. ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
Β. ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ Η ΕΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ. 

 
∆ρ. Σκοταράς Νίκος, Χηµικός Μηχανικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12 

Καλτσάς Ιωάννης, MSc Στατιστικής, ∆/ντης Σχολικής Μονάδας 
Κανίδης Ευάγγελος, MSc, Καθηγητής Πληροφορικής - Εκπ/κός ∆.Ε. 

Μαντά Τίνα, Καθηγήτρια Πληροφορικής - Εκπ/κός ∆.Ε. 
 
Στη συγκεκριµένη εισήγηση θα παρουσιαστεί ένα πρωτότυπο πρόγραµµα που κατασκευάσαµε, 
το οποίο µε απλουστευµένο τρόπο, προσιτό σε όλους τους εκπ/κούς που έχουν απλές γνώσεις 
Η/Υ : 

 Αποτυπώνει σε εύχρηστα διαγράµµατα την απόδοση των µαθητών ενός τµήµατος. 
 Αξιολογεί τις ερωτήσεις ενός τεστ η διαγωνίσµατος ως προς το δείκτη δυσκολίας τους 
και το βαθµό διακριτότητάς τους. 

Το πρώτο µέρος του προγράµµατος, αποτυπώνει µε τη µορφή εύχρηστων διαγραµµάτων 
(σε διαγωνίσµατα, βαθµούς τετραµήνων, τελικές εξετάσεις και συγκριτικά µεταξύ τους) την 
απόδοση ενός τµήµατος, ενώ παράλληλα εµφανίζει πλήθος στατιστικών πληροφοριών, όπως πχ: 

 Ποιο είναι το ποσοστό των µαθητών που έχουν «σχετικά καλή» βαθµολογία σ’ ένα 
διαγώνισµα ή στους βαθµούς τετραµήνου κλπ, ή  έχουν βαθµούς πάνω από 15.5, ή 
ανεπαρκή απόδοση; 
 Ποια είναι η επικρατούσα βαθµολογία, ποια η διακύµανση της βαθµολογίας, το εύρος 
της, η µεγαλύτερη και η µικρότερη τιµή της κλπ; 
 Ποια είναι η σχέση της βαθµολογίας µεταξύ πρώτου, δεύτερου τετραµήνου και τελικών 
εξετάσεων; 

Για όλες τις παραπάνω πληροφορίες και πολλές άλλες που θα αναλυθούν κατά την 
παρουσίαση, η µόνη απαίτηση του προγράµµατος είναι η πληκτρολόγηση από τον εκπ/κό των 
ονοµάτων των µαθητών ενός τµήµατος και της βαθµολογίας τους. Απαίτηση που σχεδόν όλοι οι 
εκπ/κοί µπορούν να εκπληρώσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που στον τίτλο της εισήγησης, 
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αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα έχει απλουστευµένη και φιλική προσέγγιση. Όλες τις υπόλοιπες 
εργασίες τις ολοκληρώνει το πρόγραµµα µόνο του µε την επιλογή κατάλληλων συνδέσεων-
εικονιδίων. 

Με το δεύτερο µέρος του προγράµµατος, δίνεται επίσης µία σηµαντική βοήθεια στον εκπ/κό 
να αυτοαξιολογήσει τις ερωτήσεις ενός τεστ ή ενός διαγωνίσµατος µε ιδιαίτερα απλό τρόπο. Το 
πρόγραµµα µας παρουσιάζει το δείκτη δυσκολίας κάθε ερώτησης κλειστού τύπου ή και όλου του 
τεστ ή διαγωνίσµατος και το βαθµό διακριτότητας δηλαδή το εάν η ερώτηση «διαχωρίζει» 
καλούς από τους µέτριους ή αδύνατους µαθητές. Παράλληλα αξιολογεί τις ερωτήσεις (ποιες 
είναι ικανοποιητικές και ποιες απαιτούν διόρθωση). Η µελέτη του δείκτη δυσκολίας και του 
βαθµού διακριτότητας βοηθά τον εκπ/κό να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για τη βελτίωση των 
ερωτήσεων, για τον τρόπο διδασκαλίας του κλπ. 

Κατά την παρουσίαση του προγράµµατος θα διανεµηθεί δωρεάν το πρόγραµµα σε CD. 
 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Γιάννης Ρες 
∆άσκαλος, Μ∆Ε 

Υ. ∆. Παιδαγωγικής 

Βαρσαµίδου Αθηνά 
Γαλλικής Φιλολογίας,  

Med - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 

Η κίνηση της ολικής αξιολόγησης του εκπαιδευοµένου εκφράζεται στην αγγλική βιβλιογραφία 
µε τον όρο «αυθεντική αξιολόγηση». Κεντρικά σηµεία της τάσης αυτής αποτελούν η 
πολλαπλότητα των κριτηρίων, των µέσων και των υλικών αξιολόγησης, η διαχρονικότητα- 
εξελικτικότητα και η συνέχεια των διαδικασιών (∆ηµητρόπουλος, 2003˙ Ανδρεαδάκης, 2005). 
Κατά τη διαδικασία της µάθησης, ιδιαίτερη βαρύτητα κατέχει η συµµετοχή του εκπαιδευοµένου 
και η αλληλεπίδρασή του µε το δάσκαλο. Ο συµµετοχικός τοµέας αναφέρεται, σύµφωνα µε τον 
Burk (1979) στη σχολική εργασία και περιλαµβάνει χαρακτηριστικά, όπως η πρωτοβουλία, η 
ικανότητα σκέψης, η αυτόνοµη µάθηση, αλλά και το κλίµα συνεργασίας, η αµοιβαία 
εµπιστοσύνη µεταξύ δασκάλου- µαθητή, η φιλική διάθεση. Ο Klafki (1987) τονίζει την 
ικανότητα του παιδιού να κρίνει, να αποφασίζει, να ενεργεί, σύµφωνα µε τα δικά του κριτήρια. 
Στα πλαίσια της κοινωνικής µάθησης και της ενεργούς συµµετοχής του µαθητή έχουν προκύψει 
εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης, όπως η αυτοαξιολόγηση, η αλληλοαξιολόγηση, η 
αξιολόγηση βάσει φακέλου, η συστηµατική παρατήρηση, οι εργασίες σε οµάδες, τεχνικές, οι 
οποίες, σαφώς, διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές και που αποσκοπούν στην ποιοτική και 
πραγµατική αποτίµηση της αξίας του εκπαιδευοµένου, απαλλαγµένη από στοιχεία αυθαίρετης 
και υποκειµενικής κρίσης.  

Με το παραδοσιακό σύστηµα, δεν αξιολογείται παρά η επίδοση σε γραπτές και προφορικές 
δοκιµασίες. Ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται να χρησιµοποιεί  παραδοσιακές τεχνικές, µέσα σε ένα 
κατεξοχήν δασκαλοκεντρικό σύστηµα διδασκαλίας και δεν είναι σε θέση να αξιολογεί µε 
επιστηµονικό τρόπο την ατοµική και κοινωνική συµπεριφορά του µαθητή. Ο Mac Beath (2001) 
αναφέρει πως ένα υγιές εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να είναι ανοικτό και να δίνει τη 
δυνατότητα απολογισµού και βελτίωσής του,  ώστε να αποτελεί εγγύηση της δυνατότητας των 
παιδιών να παρακολουθούν την εξέλιξη της γνώσης. Στην πρόκληση αυτή, η απάντηση είναι η 
υιοθέτηση και εφαρµογή της αυθεντικής αξιολόγησης, µιας διαδικασίας που, πρωτίστως, 
εµπλέκει τους µαθητές στον αξιολογικό µηχανισµό, προσφέροντας τους ποικίλα εφόδια.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 
ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
∆ρ. Κιουλάνης Σπύρος  

Θεολόγος, Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης 
 
Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση των νέων 
χαρακτηριστικών που µπορεί να προσλάβει η επιµόρφωση των καθηγητών στα πλαίσια της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Εκτίθενται στοιχεία από το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση ενός καινοτόµου περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης καθηγητών το οποίο 
εφαρµόστηκε σε ένα δείγµα τριακοσίων (300) εκπαιδευτικών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2005-2006 φιλοδοξώντας να δώσει µία νέα διάσταση στη 
διαδικασία της επιµόρφωσης.  

Για την υλοποίηση του έργου χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα ειδικά εργαλεία όπως η 
πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class µαζί µε όλες τις µορφές ασύγχρονης κυρίως, 
αλλά και σύγχρονης επικοινωνίας που αυτή διαθέτει.  

Βασικά δοµικά στοιχεία του περιβάλλοντος αποτέλεσαν η αλληλεπίδραση επιµορφωτών 
και επιµορφούµενων, η συνεργασία, η ενίσχυση της ενεργητικής µάθησης, η µάθηση µέσω της 
επίλυσης πραγµατικών προβληµάτων. Πραγµατικά προβλήµατα τα οποία παρουσιάζονταν ως 
µελέτες περίπτωσης ήταν εκείνα τα οποία καθοδηγούσαν συχνά τη µάθηση. Οι συµµετέχοντες 
στην επιµόρφωση έπρεπε να αναζητήσουν και να αξιολογήσουν σχετικές πληροφορίες για την 
επίλυσή τους.  

Από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε µεταξύ των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο 
περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, απορρέει η ανάγκη δηµιουργίας και εφαρµογής ενός 
µοντέλου διαρκούς και συστηµατικής εξ αποστάσεως επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς 
και η πεποίθηση ότι αυτό µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην υποστήριξη 
και επιµόρφωσή τους. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. 
 

Βασιλοπούλου Νικολέτα 
Βιολόγος - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Στην ιστορική προσέγγιση της Γαλλικής Σχολής της µοριακής βιολογίας περιγράφεται η εξέλιξή 
της λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες και τις δραστηριότητες των επιστηµόνων, οι 
οποίες συνδέονται µε ερευνητικά παραδείγµατα και προγράµµατα έρευνας. 

Η επιστηµολογική έρευνα που υιοθετείται στοχεύει να φανερώσει αφενός µε ποιο τρόπο 
οικοδοµήθηκαν οι έννοιες της µοριακής βιολογίας στην πρώιµη της εποχή (πριν από τη 



 35

γονιδιωµατική, πριν µετατοπιστεί το ενδιαφέρον στους ανώτερους οργανισµούς, πριν ακόµη 
αρχίσει να αποκρυπτογραφείται ο γενετικός κώδικας) από τους γάλλους ερευνητές και αφετέρου 
ότι η οικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης από τους µαθητές συµφωνεί και ακολουθεί την 
προσέγγιση του λεγόµενου «εποικοδοµητικού ρεύµατος». 

Οι ερευνητές επιστήµονες και οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν για τα επιστηµολογικά 
εµπόδια και τις δυσκολίες που αναδύονται στην έρευνα και στη διδασκαλία των εννοιών ενός 
επιστηµονικού κλάδου. 

Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στα επιστηµολογικά εµπόδια που αναδύθηκαν στην 
πορεία της ανάπτυξης των βασικών εννοιών της µοριακής βιολογίας στη Γαλλία και της 
διδακτικής των ανωτέρω εννοιών µέσα από τα γαλλικά και ελληνικά αντίστοιχα σχολικά 
εγχειρίδια της Γ΄ τάξης του Λυκείου. 

Σε αυτή την έρευνα, η καθαρά επιστηµολογική θέση χρησιµοποιεί την έννοια του 
επιστηµολογικού εµποδίου, όπως έχει οριστεί από τον Bachelard και έχει ξεκινήσει από τον 
Kuhn µε το «παράδειγµα», χωρίς να ξεχνούν ότι η γνώση είναι κοινωνική κατασκευή και η 
επιστήµη περιέχει ιδεολογία.  

Οι υπεύθυνοι των παιδαγωγικών προγραµµάτων συνειδητοποίησαν  αφενός την 
αναγκαιότητα της συµφιλίωσης της επιστήµης και της κοινωνίας, της κλασικής και της 
επιστηµονικής παιδείας και αφετέρου ότι το σχολείο αποτελεί τον κύριο πόλο για την 
πραγµατοποίηση αυτής της συµφιλίωσης. 

Η έρευνα στηρίχθηκε στα δύο βασικά επίπεδα γνώσης της διδακτικής πράξης που 
αφορούν: την οικοδόµηση της ίδιας της επιστηµονικής γνώσης (επιστηµολογική ιστορική 
προσέγγιση της οικοδόµησης των εννοιών της µοριακής βιολογίας), τη διδάξιµη σχολική γνώση 
των εργαλείων της διδακτικής πράξης (έρευνα και ανάλυση των αντιλήψεων των σχολικών 
εγχειριδίων). 

Με την ανάλυση των αντιλήψεων που φέρνουν τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 
σχολικά εγχειρίδια και την επιστηµολογική προσέγγιση καταλήξαµε ότι η επικοινωνία, ο 
διάλογος, η διαπραγµάτευση νοηµάτων και εννοιών, η οικοδόµηση και η συνοικοδόµηση 
κατανοητών και αποδεκτών εξηγήσεων τοποθετούνται στις προϋποθέσεις της µάθησης . 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ 

 
∆ρ. Τζάµου Κατερίνα 

Φιλόλογος, Ιστορικός της Τέχνης - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Είναι γνωστό πως τα έργα τέχνης στολίζουν συχνά τόσο τα διδακτικά εγχειρίδια όσο και τις 
επιστηµονικές εκδόσεις. Η σχέση τέχνης και επιστήµης έχει αποτελέσει συχνά αντικείµενο 
µελέτης διατριβών, συγγραµµάτων, εικαστικών εκθέσεων αλλά και συνεδρίων. Καλλιτέχνες 
εµβαθύνουν σε θέµατα της επιστήµης για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν και επιστήµονες 
ανατρέχουν στη δύναµη της τέχνης για να ανακαλύψουν. Όλα αυτά είναι γνωστά, η εισήγηση 
αυτή δεν προτίθεται να κοµίσει γλαύκα εις Αθήνας συσχετίζοντας επιστηµονικά αξιώµατα µε 
καλλιτεχνικά ρεύµατα, ούτε να µιλήσει για το αυτονόητο: τη σχέση της τέχνης µε τα γράµµατα 
και τα άλλα πεδία των ανθρωπιστικών επιστηµών.  
 Αυτό που προτίθεται να διερευνήσει η εισήγησή µας είναι ο τρόπος µε τον οποίο το έργο 
τέχνης µπορεί να βοηθήσει τον µαθητή να κατανοήσει πληρέστερα τα διάφορα επιστηµονικά 
πεδία που προσεγγίζουν τα σχολικά εγχειρίδια σε κάθε σχολικό µάθηµα. Και κυρίως: ο τρόπος 
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µε τον οποίο το έργο τέχνης µπορεί να βοηθήσει το διδάσκοντα να αποκαλύψει αυτό που η 
επιστήµη του προσπαθεί να αποδείξει. 
 Αν «η φαντασία είναι πιο σηµαντική από τη γνώση», όπως µας διαβεβαίωσε ο Αϊνστάιν, 
τότε η σχολική τάξη έχει πολλά να ωφεληθεί από τον αποκαλυπτικό λόγο του έργου τέχνης. Και 
οι διδάσκοντες κάθε ειδικότητας έχουν κάθε λόγο να σκύψουν πάνω από τα έργα τέχνης και να 
θέσουν σ’ αυτά τα ερωτήµατα που θα οδηγήσουν τους µαθητές τους στη γνώση. 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

∆ρ. Γιαλούρης Παρασκευάς. 
Χηµικός - Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 

 
1. Κριτική θεώρηση του υπάρχοντος συστήµατος.  
Το συγκεκριµένο σύστηµα βασίσθηκε στη φιλοσοφία που ήθελε τον απόφοιτο του Λυκείου να 
έχει πολύ καλή γενική παιδεία παράλληλα µε τις εξειδικευµένες γνώσεις της κατεύθυνσης που θα 
ακολουθούσε. Ταυτόχρονα έδινε στον υποψήφιο τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε 
σχολή, ασχέτως αν ήταν συγγενής ή όχι µε την κατεύθυνση που είχε ακολουθήσει. 
Το σύστηµα αυτό είχε πολλά µειονεκτήµατα αν και αρχικά εµφανίστηκε συγκροτηµένο. 
Συγκεκριµένα ήταν: 

I. Εξαντλητικό για τους µαθητές. 
II. Μη αποδεκτό από την πλειονότητα των µαθητών. 

III. Χωρίς εύστοχη  επιλογή µαθηµάτων βαρύτητας.  
IV. Ασύµβατο µε τα δεδοµένα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

Τα παραπάνω οδήγησαν σε εκπτώσεις ώστε στη σηµερινή µορφή του συστήµατος να έχει 
εκλείψει η αρχική φιλοσοφία.  
2. Πρόταση για ένα νέο σύστηµα πρόσβασης. 
Ένα νέο σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να αναθερµάνει τον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να εφοδιάζει µε επιστηµονική 
επάρκεια τον νεοεισερχόµενο φοιτητή. Συνεπώς θα πρέπει να διέπεται από το ακόλουθο πλαίσιο:  

♦ Το Λύκειο επαναποκτά το χαρακτήρα σχολείου γενικής Παιδείας µε κατάλληλη 
αναθεώρηση των Προγραµµάτων Σπουδών.  

♦ Η απαιτούµενη σύνδεση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την τριτοβάθµια γίνεται σε 
ένα και µόνο σχολικό έτος µε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα όπου οι µαθητές θα 
διδάσκονται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά µαθήµατα συµβατά προς την 
κατεύθυνση τους.  

♦ Το πρόγραµµα σπουδών του προπαρασκευαστικού έτους θα καθορίζεται µε βάση τις 
ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά η υλοποίηση του θα γίνεται από τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

♦ Οι κατευθύνσεις πρέπει να είναι τρεις. Θεωρητική, Οικονοµική και Θετική-Τεχνολογική. 
♦ Τα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα θα είναι 6, δηλαδή η Έκθεση και 5 µαθήµατα 

ειδικότητας. 
♦ Για τη διαµόρφωση του βαθµού εισαγωγής κάθε µάθηµα θα πρέπει να υπολογίζεται µε 

συντελεστή βαρύτητας διαφορετικό για κάθε Πανεπιστηµιακό τµήµα  
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♦ Η επίδοση στο Λύκειο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε πολύ µικρό όµως συντελεστή 
βαρύτητας. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ 

ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

∆ρ. Αργυρίου Αργύριος 
Χηµικός – ∆/ντής Σχολικής Μονάδας 

 
Η εµπειρική έρευνα που διεξήχθη αφορά την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και είχε τη µορφή 
του πειράµατος. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας εναλλακτικής 
διδασκαλίας για τη χηµική αντίδραση, όταν το περιεχόµενο της διδασκαλίας της έννοιας αυτής 
διαµορφωθεί µε βάση στοιχεία από τη σωµατιδιακή θεωρία. Η υπόθεση της έρευνας προέκυψε 
από το συνδυασµό παρατήρησης µέσα στη σχολική τάξη και µελέτη αντίστοιχων ερευνών από τη 
βιβλιογραφία. 

Το δείγµα µας χαρακτηρίζεται ως συµπτωµατικό, µε 44 µαθητές της Α΄ τάξης του 1ου 
Ενιαίου Λυκείου Ελευσίνας. Θεωρούµε ότι τα όποια προβλήµατα δηµιουργήθηκαν από το ρόλο 
του ερευνητή στο σχολείο, το χρονοδιάγραµµα και τις πηγές πληροφόρησης αντιµετωπίστηκαν 
κατά το δυνατόν µε επιτυχία, ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η 
σχετικότητα της έρευνας. Όργανο παραγωγής των δεδοµένων είναι το ερωτηµατολόγιο µε 
ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Η ερευνητική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε τρία στάδια, εκ 
των οποίων το πρώτο και το τρίτο περιελάµβαναν τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους 
µαθητές και το δεύτερο τη διδακτική µας παρέµβαση. Για να ελέγξουµε τις µεταβολές στις 
απαντήσεις των µαθητών του δείγµατος µεταξύ του προ-τεστ και του µετά-τεστ 
χρησιµοποιήσαµε µια αξιολογική κλίµακα µε τέσσερα ή τρία επίπεδα. ∆όθηκαν πίνακες 
κατανοµής των µαθητών για τις διάφορες κατηγορίες της έρευνας σε απόλυτους αριθµούς και 
ποσοστά. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Excel. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στο προ-τεστ ελάχιστοι µαθητές του δείγµατος 
όρισαν τη χηµική αντίδραση έτσι που να περιέχει και τις τρεις επιµέρους µακροσκοπικές 
διαστάσεις. Μετά τη διδακτική µας παρέµβαση τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν την 
υπόθεσή µας σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου στην πλειονότητά 
τους, όταν διδαχθούν τη χηµική αντίδραση µε βάση τη σωµατιδιακή θεωρία, είναι σε θέση να 
ξεπερνούν τις δυσκολίες που εµφανίζει η κατανόηση της έννοιας αυτής σε µακροσκοπικό 
επίπεδο, δεδοµένου ότι διατύπωσαν συλλογισµούς για να ορίσουν τη χηµική αντίδραση και οι 
οποίοι αναφέρουν και τις τρεις επιµέρους διαστάσεις αυτής σε µακροσκοπικό επίπεδο. 
 

«ΤΕΙΣΙΑΣ»: 
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 
Λουτριανάκη Βάλια, Φιλόλογος, DEA - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

Θεοδωρόπουλος Θέµης, Μαθητής Γ΄ Γυµνασίου, µέλος ρητορικού οµίλου 
Παπαϊωάννου Ελεάννα Μαθήτρια Γ΄ Γυµνασίου, µέλος ρητορικού οµίλου 

 
Το σύγχρονο σχολείο έχει, ή θα έπρεπε να έχει, ως στόχο τη διαµόρφωση µαθητών-ενεργών 
πολιτών «υποψιασµένων» για ό,τι συµβαίνει γύρω τους. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία η 
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ικανότητα επεξεργασίας των παντοειδών πληροφοριών που δέχονται και η κριτική τοποθέτηση 
απέναντί τους. Ακόµη, η αποτελεσµατική επικοινωνία, τόσο σε επίπεδο δυνατότητας διαχείρισης 
κρίσεων όσο και σε επίπεδο συναισθηµατικής έκφρασης, κρίνεται απαραίτητη για την 
ψυχοσωµατική ισορροπία. Και βέβαια, ο προφορικός λόγος, σε µια γενιά µαθητών που 
επικοινωνούν συνήθως µέσω γραπτών µηνυµάτων, έχει χάσει λίγο τη σηµασία του, 
παρασέρνοντας µαζί του τη συνήθεια του «διαλέγεσθαι». Η ένταξη της ρητορικής σε όλα τα 
µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, πρακτική που εφαρµόζεται στις ΗΠΑ και στη Μ. 
Βρετανία πάνω από πέντε δεκαετίες, µπορεί να συµβάλει θετικά σε όλα τα παραπάνω. 

Η ρητορική στην τάξη έχει καθαρά παιδαγωγική διάσταση και δε σχετίζεται µε το είδος 
της ρητορικής που αξιοποιεί ο δικηγόρος, ο πολιτικός, ο διαφηµιστής – αν και οι µαθητές 
σταδιακά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις διανοητικές «παγίδες». Πιστεύουµε ότι επιτυγχάνει 
κατεξοχήν, λόγω της καθ’ όλα ενεργητικής συµµετοχής του µαθητή, την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης. Παράλληλα, καλλιεργεί τη δηµιουργική σκέψη, ωθώντας συνεχώς τους µαθητές να 
αναζητούν πολλές, καλές και πρωτότυπες ιδέες, ώστε να λύσουν προβλήµατα, να 
αντιµετωπίσουν διλήµµατα, να λάβουν αποφάσεις. Ο απώτερος στόχος είναι να εµβαθύνουν µε 
ευχάριστο και ζωντανό τρόπο στην ουσία του µαθήµατος. Πρακτικά ο όρος περιλαµβάνει 
δραστηριότητες προφορικού λόγου, ρητορικά αγωνίσµατα, ασκήσεις δηµιουργικής σκέψης, 
θεατρικές ασκήσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικού δράµατος κ.ά. 

Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί το προσχέδιο του αναλυτικού προγράµµατος «Τεισίας», 
που εφαρµόζεται σε επίπεδο απογευµατινών οµίλων, καθώς και παραδείγµατα εφαρµογής σε 
φιλολογικά µαθήµατα, αλλά και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στα θρησκευτικά, στη 
βιολογία κ.α. (βάσει των νέων σχολικών βιβλίων). Θα παρίστανται, µάλιστα, εφόσον επιτραπεί, 
δύο µαθητές-µέλη ρητορικού οµίλου και θα λάβουν το λόγο στην παρουσίαση των 
παραδειγµάτων. 
 

ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Η/Υ 

 
Καραγιάννης Βασίλης  

Μαθηµατικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Το θέµα της εργασίας είναι η διδακτική προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών και διαδικασιών µε 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διδασκαλία. Συγκεκριµένα η εργασία περιλαµβάνει 
εφαρµογές οι οποίες κατασκευάστηκαν στο περιβάλλον του µαθηµατικού πακέτου Sketchpad. 

Σκοπός είναι η δηµιουργία προβληµατισµού και εικασιών στο µαθητή µε χρήση 
κατάλληλων αναπαραστάσεων. Ο ρόλος της εικασίας στην ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης 
είναι πολύ σηµαντικός. Όµως η δηµιουργία εικασιών απουσιάζει πλήρως από τη διδασκαλία των 
Μαθηµατικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Για να αποδείξουµε ένα µαθηµατικό θεώρηµα 
πρέπει πρώτα να προκύψει ως εικασία. Στην δηµιουργία της εικασίας σηµαντικό ρόλο µπορούν 
να παίξουν οι αναπαραστάσεις. Η κατανόηση µιας µαθηµατικής αφηρηµένης έννοιας µόνο από 
τη διατύπωση του ορισµού της είναι ελλιπής και πολλές φορές προβληµατική για το µαθητή. Στο 
µαθητή πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ενσάρκωσης αυτού του ορισµού. Η δυνατότητα αυτή 
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από κατάλληλες αναπαραστάσεις. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του πακέτου Sketchpad είναι η δυνατότητα της κίνησης. Η 
κίνηση είναι καθοριστική για την αναπαράσταση ορισµένων δυσνόητων µαθηµατικών εννοιών, 
όπως είναι το όριο και η παράγωγος. 
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Οι εφαρµογές που περιέχονται στην εργασία αφορούν τις παρακάτω διδακτικές ενότητες: 
• Συµµετρία ως προς κέντρο, συµµετρία ως προς άξονα 
• Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx+β. Μελέτη τριωνύµου 
• Τριγωνοµετρικοί αριθµοί, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις 
• Κωνικές τοµές 
• Συνέχεια συνάρτησης 
• Η έννοια της παραγώγου. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση ως 1η και 2η παράγωγος του 

διαστήµατος. Μονοτονία, σηµεία καµπής και µελέτη συνάρτησης µε χρήση παραγώγων 
• Η έννοια του ορισµένου ολοκληρώµατος 

Με την χρήση των συγκεκριµένων εφαρµογών κατά τη διδασκαλία το µάθηµα γίνεται πιο 
ελκυστικό, ο µαθητής αναπτύσσει προβληµατισµούς, δηµιουργεί εικασίες και τελικά όχι µόνο 
αφοµοιώνει µια αφηρηµένη µαθηµατική έννοια, αλλά διευκολύνεται και στη µετάβαση της 
χρήσης της για την επίλυση προβληµάτων.  
 

Η ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

∆ρ. Σκοταράς Νικόλαος 
Χηµικός Μηχανικός - Σχ. Σύµβουλος ΠΕ12 

 
Το σχολείο έχει την υποχρέωση να βοηθήσει κάθε µαθητή (άριστο, καλό, µέτριο ή «αδύνατο») 
να βελτιωθεί σύµφωνα µε τις ειδικές ικανότητες και δυνατότητές του. 
Κάθε µαθητής διαφοροποιείται ως προς: 

 την ετοιµότητα (το σηµείο εισόδου σε µια έννοια ή δεξιότητα, δηλ. τα «κενά» που έχει ο 
µαθητής). 
 τα ενδιαφέροντα (η έλξη, η περιέργεια ή και το πάθος για ένα συγκεκριµένο θέµα ή 
δεξιότητα) 
 το µαθησιακό προφίλ (ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνει). 

Ο εκπαιδευτικός που καλείται να δράσει σε αυτές τις συνθήκες και να διαµορφώσει το 
κατάλληλο µαθησιακό κλίµα, αντιλαµβάνεται, ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι πλέον 
µία αναγκαιότητα. 
Συνήθως όµως ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού γίνεται µε βάση το µέτριο µαθητή, οπότε: 

α. Οι «αδύνατοι» µαθητές ακόµη και µετά από φιλότιµες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, 
συνήθως µένουν «µόνοι» και εγκαταλείπουν. 
β. Οι άριστοι µαθητές βαριούνται, επειδή εργάζονται σε θέµατα, που ήδη κατέχουν. 
Αυτό το βασικό διαχρονικό µειονέκτηµα έρχεται να εξαλείψει η διαφοροποιηµένη 

διδασκαλία και να βοηθήσει όλους τους µαθητές βελτιώνοντας την απόδοσής τους. 
Ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει διαφοροποίηση στη διδασκαλία του, έχει διαγνώσει τη 

διαφορετικότητα των µαθητών του και διδάσκει µε τρόπους, που βοηθούν όλους τους µαθητές. 
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα πρώτα στάδια παρουσιάζεται µε την περιστασιακή 

προσφορά βοήθειας σε κάποιο µαθητή στο διάλειµµα ή στην παροχή «δύσκολων» ερωτήσεων σε 
ένα άριστο µαθητή. Σε τελικό στάδιο καταλήγει  στην οργανωµένη, έγκαιρη διάγνωση στην αρχή 
της χρονιάς των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών και στη χάραξη συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 
στρατηγικής. 

∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν σηµαίνει, ότι ο εκπ/κός πρέπει να διαφοροποιεί το κάθε 
τι για τον κάθε µαθητή κάθε ηµέρα. Αυτό εκτός από αδύνατο θα ήταν και καταστροφικό για την 
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συνοχή της τάξης. ∆ιαφοροποίηση σηµαίνει ότι ο εκπ/κός επιλέγει στην πορεία της διδασκαλίας 
κάποιες στιγµές για διαφοροποίηση στηριζόµενος σε έγκαιρη διάγνωση αλλά και αξιολόγηση. 

Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία δεν είναι απλά µια µοντέρνα καινοτοµία, αλλά το φυσικό 
επακόλουθο της γνώσης που έχουµε σήµερα, για τον τρόπο που µαθαίνουν οι µαθητές. 

Οι γνώσεις αυτές έχουν προέλθει τόσο από την ανάπτυξη της ψυχολογίας και τις µελέτες για 
τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όσο και από επιστηµονικές παρατηρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας 
[πολλαπλή νοηµοσύνη (Gardner), τρόποι µάθησης των µαθητών (Felder)]. 

Τα παραπάνω είναι ορθές, αλλά θεωρητικές προσεγγίσεις του νέου αυτού τρόπου 
διδασκαλίας. Φαίνεται δύσκολο να εφαρµοστούν στην τάξη, στην πραγµατικότητα όµως µε 
σχετική προσπάθεια του εκπ/κού είναι εφικτό. Αυτός είναι και ο λόγος, που κατά την εισήγηση 
θα παρουσιαστεί και ανάλογο παράδειγµα. 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

∆ρ. Παπανικολάου Παναγιώτης  
Φυσικός - ∆/ντής Σχολικής Μονάδας 

 
Ο βασικός νόµος που καθορίζει τα θέµατα εκπαίδευσης στη Χώρα µας, είναι ο νόµος πλαίσιο 
1566/1985. Στους στόχους της Εκπαίδευσης σύµφωνα µε το νόµο, εντάσσεται η ολόπλευρη, 
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, 
ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά.  

Η εκπαιδευτική εµπειρία και παρατήρηση δείχνει ότι κατά ένα µεγάλο ποσοστό, οι στόχοι 
που ο νόµος πλαίσιο θέτει, δεν επιτυγχάνονται. ∆ύο ενδεικτικά στοιχεία εκτός των άλλων της 
αποτυχίας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος είναι: 

 η αρνητική στάση των µαθητών της Β/θµιας Εκ/σης απέναντι στην ουσιαστική γνώση, 
καθώς και  

 η τεράστια οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών τους για την αντιµετώπιση των 
εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σε ένα σύστηµα δηµόσιας 
δωρεάν εκπαίδευσης. 

Οι παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος µπορούν να 
προσδιοριστούν. Ανάµεσα στους κυριότερους για τη Β/θµια Εκ/ση, κατά την άποψή µας, είναι 
αυτή η ίδια εκπαιδευτική λειτουργία όπως καθορίζεται από τα προγράµµατα σπουδών καθώς και 
τα προεδρικά διατάγµατα τα οποία µε τη σειρά τους εξειδικεύουν και ρυθµίζουν τις γενικές 
κατευθύνσεις του νόµου 1566. Ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης για κάθε 
έτος φοίτησης, πραγµατοποιείται πρακτικά µέσα από ένα σύστηµα εξετάσεων στα γνωστικά 
αντικείµενα που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράµµατα. Τα προεδρικά διατάγµατα 
(Π.∆.) που αναφέρονται στην αξιολόγηση των µαθητών είναι, για τα Γυµνάσια το 409/1994 και 
για τα Ενιαία Λύκεια το Π.∆. 60/2006.  

Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να αναδειχθεί η ανακολουθία ανάµεσα στους 
διακηρυγµένους στόχους του νόµου πλαισίου 1566/1985 και στα Π.∆. που υλοποιούν τις 
λειτουργίες του νόµου.  

Η αποκατάσταση της ανακολουθίας αυτής, προϋποθέτει πολιτική βούληση και απαιτεί 
αλλαγές και στο προσανατολισµό και στη δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, αν σαν 
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κεντρικός στόχος της εκπαίδευσης εξακολουθεί να παραµένει αυτός που διακηρύσσεται στο 
προοίµιο του νόµου πλαισίου 1566/1985. 
 

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ»  
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ; 

 
∆ρ. Κοτρέτσου Σταµατία, Χηµικός, Νοσ/τρια - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Φιλιοπούλου Ειρήνη, Μαθηµατικός Msc - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

Μαρκαντώνη-Ντουράκη Μαρία, Νοσηλεύτρια - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθεί µια αποτελεσµατική καλλιτεχνική, 
παιδαγωγική και καινοτόµος διαθεµατική διδακτική προσέγγιση βασισµένη στη δηµιουργικότητα 
και τη θεατρική έκφραση. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζεται ο ρόλος του Θεάτρου ως 
µεθοδολογικό εργαλείο σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται στην πρωτοτυπία και την 
πρωτοβουλία των µελών της οµάδας. 

Η θεατρική έκφραση έχει τα χαρακτηριστικά της βιωµατικής, ενεργητικής και 
συνεργατικής µάθησης, η οποία συντελείται στο πλαίσιο µιας οµάδας. Έτσι προωθείται η 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των µαθητών όπου η οµάδα µπορεί να χτίσει 
τη δική της ιστορία, να τη ζωντανέψει µέσα από τη δράση και να διδαχθεί µέσα από αυτή. 

Επίσης καταδεικνύεται ο τρόπος αντιµετώπισης σχετικών προβληµάτων όπως είναι η 
σύνθεση και το χτίσιµο µιας οµάδας, το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και ο φιλικός χώρος που 
θα στεγάσει το παιχνίδι της έκφρασης, η δραµατοποίηση ή η δηµιουργία και το ζωντάνεµα µιας 
ιστορίας, η διανοµή των ρόλων, η κατασκευή των σκηνικών, των κοστουµιών, ιδίως όταν τα 
µέσα που διαθέτουµε είναι ελάχιστα. 

Μέσα από τη λειτουργία των «εικονικών υπολογιστικών συστηµάτων» µπορούν οι 
µαθητές να αντιληφθούν τις λειτουργίες και εφαρµογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την 
λειτουργία της τηλεδιάσκεψης και την εφαρµογή της στις τεχνικές προσέγγισης της αγοράς 
εργασίας (τηλεσυνέντευξη). 

Συµπεράσµατα: Η συγκεκριµένη διδακτική προσέγγιση κατάφερε τον απεγκλωβισµό των 
µαθητών από την ανασφάλειά τους όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνίας. Επίσης σηµαντική ήταν η απελευθέρωση των µαθητών από το στίγµα ότι οι 
νέες τεχνολογίες αφορούν τους «λίγους» και «ταλαντούχους». 
 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ∆ΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Κορρές Κωνσταντίνος  
Μαθηµατικός, MSc - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

Καραστάθης Παναγιώτης 
Μαθηµατικός - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Η χρήση του Η/Υ ως γνωστικού ή νοητικού εργαλείου στα σχολικά µαθήµατα, προτείνεται από 
τη διεθνή βιβλιογραφία ως το περισσότερο υποσχόµενο µοντέλο για να υποστηρίξει την 
ανακαλυπτική–κατασκευαστική µάθηση από τους µαθητές. Τα εργαλεία κατασκευής της 
γνώσης, ειδικότερα τα «υπερµέσα», µπορούν να βοηθήσουν το µαθητή να οικοδοµήσει τη γνώση 
µέσω της κατασκευής εξωτερικών αντικειµένων ή αντικειµένων που µπορούν να «µοιραστούν».  
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Στην παρούσα εργασία προτείνεται η διδασκαλία µαθηµατικών εννοιών µε τη βοήθεια 
υπερµέσων. Ειδικότερα, παρουσιάζεται δραστηριότητα για τη µελέτη της συνάρτησης y = αx + β 
στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου. Η δραστηριότητα εφαρµόστηκε στο Γυµνάσιο του Κολεγίου 
Ψυχικού, κατά το 3ο τρίµηνο του σχολικού έτους 2005 – 2006, στα πέντε τµήµατα της Β΄ 
Γυµνασίου από τους διδάσκοντες των αντίστοιχων τµηµάτων.  

Για τις ανάγκες της δραστηριότητας, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε υπερµεσικό 
εκπαιδευτικό λογισµικό και αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Επίσης σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
ένα ερωτηµατολόγιο γνώσεων – διαθέσεων, το οποίο συµπληρώθηκε από τους µαθητές µετά την 
εφαρµογή της δραστηριότητας.  

Στην εργασία παρουσιάζεται σύντοµα το λογισµικό και δίνονται επιπλέον σχόλια για τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του. Επίσης περιγράφεται η δραστηριότητα και η πορεία 
διδασκαλίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία στατιστική µελέτη των αποτελεσµάτων του 
ερωτηµατολογίου για ένα από τα τµήµατα στα οποία εφαρµόστηκε η δραστηριότητα και 
παρουσιάζονται παρατηρήσεις – συµπεράσµατα από την εφαρµογή της δραστηριότητας. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

Χαβάκης Γεώργιος 
Μαθηµατικός, Μ∆Ε - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Σήµερα η σχολική εκπαίδευση έχει µια σειρά από αδυναµίες που µεταξύ άλλων έχουν σχέση µε 
εκείνα τα στοιχεία στα οποία η συµβατική εκπαίδευση δεν παρέχει πρόσβαση στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, όπως π.χ. µαθητές που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές, µαθητές µε κινητικές και 
άλλες αναπηρίες, µαθητές που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο ή στο σπίτι κ.ά.  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ελλάδα. 
Εξελίσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο µε ολοκληρωµένη εκπαιδευτική και παιδαγωγική οντότητα, 
διατρέχει δε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα µε συνέπεια να «διεκδικεί» τη θέση της και στη 
σχολική εκπαίδευση. Η εισαγωγή της στη σχολική πραγµατικότητα, είναι στα πρώτα της βήµατα, 
όµως έχουν ήδη αρχίσει κάποιες προσπάθειες µέσω κυρίως προγραµµάτων που εφαρµόζονται 
στην εκπαίδευση, όπως περιβαλλοντικά και άλλα. 

Σύµφωνα µε κάποιες απόψεις η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εµπλουτίζει το σχολικό 
πρόγραµµα µε µαθήµατα που δε διδάσκονται στο συµβατικό σχολείο, δίνει δυνατότητα 
συνεργασίας σχολείων, καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των µαθητών, εποµένως, µπορεί να 
αποτελέσει µια λύση αντιµετώπισης των αδυναµιών του συµβατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 
και είναι δυνατόν να λειτουργήσει είτε αυτόνοµα είτε συµπληρωµατικά προς τη συµβατική 
εκπαίδευση. Είναι σηµαντικό εποµένως να γίνουν εφαρµογές της εξ αποστάσεως στη σχολική 
εκπαίδευση, για να τεκµηριωθεί, εάν µπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση αυτή στο σχολείο.  

Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε µια εφαρµογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα 
Μαθηµατικά µέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος, που περιλάµβανε σχεδιασµό-
ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και αξιολόγησή του από τους µαθητές. Στην 
εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδιασµού - ανάπτυξης περιγράφονται τα µοντέλα 
σχεδιασµού και οι θεωρίες µάθησης και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης 
παρουσιάζεται η µεθοδολογία αξιολόγησης, γίνεται περιγραφή των αποτελεσµάτων και 
διατυπώνονται και σχολιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, τα οποία έδειξαν  πως, οι 
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µαθητές της Γ΄ Λυκείου ήταν ικανοποιηµένοι από το ειδικό υλικό που µελέτησαν τόσο ως προς 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όσο και ως προς την κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου. 
 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
 

Θεοφανέλλης Τιµολέων, Καθηγητής Πληροφορικής - ∆/ντής Σχολικής Μονάδας 
Καραγεωργίου Ελένη - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Πανσεληνά Γιασεµή - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 

 
Παρουσιάζεται η διαθεµατική µέθοδος διδασκαλίας «Σχέδιο ∆ράσης» ή «Project», όπως 
εφαρµόζεται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε). Τα Σ∆Ε αποτελούν ένα καινοτόµο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µέσω του οποίου, παρέχεται η δυνατότητα σε άτοµα 18 ετών και άνω, 
που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν 
απολυτήριο Γυµνασίου και να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνική, οικονοµική και επαγγελµατική 
ζωή. Η διδακτική στα Σ∆Ε στοχεύει να µετατρέψει τα σχολεία από τόπο µετάδοσης της γνώσης 
σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Η επιδίωξη αυτή προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών 
µεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευόµενους στην άµεση και ενεργό εµπλοκή τους στη 
διαδικασία της µάθησης. Η διαθεµατικότητα και η διεπιστηµονικότητα αναγνωρίζονται σήµερα 
ως απαραίτητες µεθοδολογικές αρχές για τη σφαιρική προσέγγιση των επί µέρους γνωστικών 
αντικειµένων. Η µέθοδος project ή σχέδιο δράσης πληροί αυτές ακριβώς τις προδιαγραφές της 
διαθεµατικότητας. Η µέθοδος project είναι, επιπρόσθετα, πολύ πρόσφορη για ενηλίκους, καθώς 
προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους των εκπαιδευόµενων, την ανακαλυπτική 
µάθηση, την οµαδική εργασία, την εξατοµίκευση της διδασκαλίας, τη συνέχεια της εργασίας σε 
περισσότερη από µία σχολική ώρα, την τελική της παρουσίαση, την αλλαγή του ρόλου του 
εκπαιδευτή από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εµψυχωτή της εργασίας. Με τη µέθοδο 
project πριµοδοτείται η παραγωγή πρωτότυπου υλικού, η έρευνα στο πεδίο ή στις βιβλιοθήκες 
και το άνοιγµα του σχολείου στην κοινότητα εντός της οποίας λειτουργεί.  
 

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΜΙΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

∆ρ. Γκιρτζή-Μπάφα Μαρία 
Αρχαιολόγος, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 

 
Στην αυγή του 21ου αιώνα, του οποίου την πρώτη δεκαετία µόλις διανύουµε, θεωρείται 
κεφαλαιώδους σηµασίας ότι κοντά στα τεράστια άλµατα των τεχνολογικών εξελίξεων, που 
αναµφίβολα διευκολύνουν και κάποιες φορές αυτοµατοποιούν βολικά την καθηµερινότητα µας, 
γίνονται και κάποια µικρότερα ίσως, εξίσου σηµαντικά όµως, βήµατα προς την πολιτιστική µας 
αναβάθµιση, η οποία προσφέρει ποιότητα σπάζοντας έτσι την ρουτίνα της «αυτοµατοποίησης». 
Προκειµένου η αξία του τελευταίου να γίνει αντιληπτή από την πλειονότητα της κοινωνίας µας η 
προσοχή πρέπει να στραφεί προς την εκπαίδευση, η οποία οφείλει να σηκώσει, αρχικά 
τουλάχιστον, το βάρος της ευθύνης της εξοικείωσης των γαλουχούµενων πολιτών µε το 
πολιτιστικό µεγαλείο, που βλέπουν να τους περιβάλλει χωρίς όµως στην ουσία να το κατανοούν. 
 Αισιόδοξο µήνυµα αποτελεί φυσικά το γεγονός ότι στις µέρες µας τα προαιρετικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια, στα οποία 
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περιλαµβάνονται και τα πολιτιστικά προγράµµατα, αυξάνονται σε αριθµό και ποικιλία µε 
γοργούς ρυθµούς. Με αυτό τον τρόπο και µέσα από µια µοντέρνα προσέγγιση της ιστορία, όπου 
επιδιώκεται η καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης σε άµεση σχέση µε την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης, το µέλλον τόσο των νεότερων γενεών, αλλά και της κοινωνίας που αυτές θα 
οργανώσουν, διαγράφεται ευοίωνο.  

Ακολουθώντας αυτή τη λογική κατατίθεται µια πρόταση εκπαιδευτικού προγράµµατος, που 
αφορά µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και θα µπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια του 
µαθήµατος της Τοπικής Ιστορίας. Το πρόγραµµα λαµβάνει χώρα στις Θεσσαλονίκη, την πόλη 
που ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο (γαµπρό του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου) και 
διαδραµάτισε τόσο σηµαντικό ρόλο στους κατοπινούς Ρωµαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους. Οι 
µαθητές, κινούµενοι µέσα στα κατάλοιπα του πολιτιστικού µας µεγαλείου και εµπλεκόµενοι 
ενεργά βάσει σεναρίου στα δρώµενα, αφενός µυούνται σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων, αφετέρου δε δύνανται να τις παραλληλίσουν µε τα 
σύγχρονα δεδοµένα. Τοιουτοτρόπως, επιτυγχάνεται η αφύπνιση της πολιτισµικής συνείδησης 
των πολιτών του µέλλοντος, µε την οποία θα προασπίσουν την ιστορική αλήθεια και θα 
προστατέψουν τα µνηµεία, τους κατεξοχήν φορείς της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, 
δηµιουργώντας έτσι έναν κόσµο πιο ποιοτικό και προσανατολισµένο περισσότερο στις αξίες του 
πνεύµατος και λιγότερο της ύλης! 
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 5ο ΚΑΙ 4ο αι. π.Χ.: 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 
∆ρ. Παυλοπούλου Ασπασία 

Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Λέκτορας Αρχαίας Ιστορίας (407), Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 
Η πρόσληψη του «αλλότριου» από την κοινωνία των κλασικών χρόνων είναι ένα θέµα που έλκει 
ιδιαίτερα έντονα τον προβληµατισµό των σύγχρονων «πολυπολιτισµικών» κοινωνιών µας. 
Παράλληλα αποτελεί κι ένα αντικείµενο που αφήνει ανοικτό το δρόµο για διαθεµατική 
προσέγγιση κι ανάλυση, αφού µας επιτρέπει αναφορές και συσχετισµούς προς τα σύγχρονα 
κοινωνικά στερεότυπα «βαρβαρότητας» ή έστω «διαφορετικότητας», προς τους νέους τρόπους 
πρόσληψης του έπηλυ, πρόσφυγα, ή οικονοµικού µετανάστη. 

Κατά τον 5ο αι. π.Χ. αλλά και σε όλη τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. ο Πειραιάς, ως 
«επίνειο» της Αθήνας, θα αναδειχθεί σε κέντρο της οικονοµικής και εµπορικής δραστηριότητας 
ολόκληρης της Αττικής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος το ακµαίο λιµάνι της αθηναϊκής πόλης 
επρόκειτο να αποτελέσει το σηµείο επαφής και σταδιακά τον ιδεώδη τόπο µόνιµης 
εγκατάστασης για διαφορετικούς πληθυσµούς αλλοεθνών. Στο πλαίσιο µάλιστα µίας 
γενικότερης αύξουσας πολιτικοκοινωνικής αναταραχής που δεσπόζει κατά την περίοδο αυτή στο 
εσωτερικό των πόλεων, και βέβαια µίας συνακόλουθης κινητικότητας των πληθυσµών, οι ξένοι 
έλκονται από τα µεγάλα κέντρα εµπορίου και βιοτεχνίας, στα οποία ο βιοπορισµός δεν 
συνδέεται µε την κατοχή γης. Έτσι ιδιαίτερα κατά τον 4ο αι. π.Χ. και κυρίως µετά τον 
Πελοποννησιακό Πόλεµο ένα πλήθος ξένων συρρέει στην Αθήνα µε κύριο σκοπό την 
αναζήτηση ασφάλειας κι εγκαθίσταται κατά κύριο λόγο στον Πειραιά. Η κοινωνία του λιµανιού, 
ως χώρος ανοικτός όχι µόνο σε εµπορεύµατα, αλλά και σε ιδέες, πνευµατικά ρεύµατα και 
πολιτισµικές παραστάσεις, επρόκειτο να ενσωµατώσει στους κόλπους της την πολυπληθή αυτή 
κοινωνία.  
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Η συγκριτική µελέτη φιλολογικών και αρχαιολογικών πηγών µας επιτρέπει να 
αναδείξουµε ενδιαφέρουσες πλευρές της ιστορίας του καθηµερινού βίου και να φωτίσουµε την 
ιστορία της σκέψης και των ιδεών κατά την αρχαιότητα. Ως σηµαντικότερο όλων αναδεικνύεται 
στο πλαίσιο αυτό ένα αντιφατικό αλλά άκρως ενδιαφέρον γεγονός: η Αθήνα, η πόλη-κράτος που 
προβλήθηκε ως εκπρόσωπος του ελληνικού τρόπου σκέψης και ζωής σε ιδεολογικό επίπεδο, 
εκείνη που εκπροσωπούσε την αντίθεση προς όλες τις εκφάνσεις τού «βαρβαρικού» και 
συνεπώς βρισκόταν σε άµεση ρήξη προς αυτό, ήταν παράλληλα κι εκείνη που για πρώτη φορά 
στην ιστορία της ανθρωπότητας θα στέγαζε στο «επίνειό» της και θα ενσωµάτωνε στην 
κοινωνία της οµάδες από όλα σχεδόν τα σηµεία της τότε γνωστής οικουµένης. 
 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  (Α)-
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Κονετάς ∆ηµήτρης, Μηχ/κός Η.Υ. & Πληροφορικής, Υ. ∆. - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Βιβίτσου Μαριάννα, Αγγλικής Φιλολογίας - Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
Λαµπροπούλου Νίκη, ∆ασκάλα, Υ.∆. - Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

 
Τη χρονική περίοδο από Οκτώβριο έως ∆εκέµβριο 2006 επιχειρήθηκε η πιλοτική υλοποίηση 
πρότυπου συνεργατικού τηλεµαθήµατος στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆). Αντικείµενο η 
παιδαγωγική µέθοδο σχεδίων δράσης (project). Το τηλεµάθηµα πραγµατοποιήθηκε στην 
πλατφόρµα ανοικτού λογισµικού µάθησης Moodle του ΠΣ∆. Στην αρχική πρόσκληση για 
συµµετοχή ανταποκρίθηκαν αρχικά 44 καθηγητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε η-εκπαιδευτές τους συγγραφείς της συγκεκριµένης εργασίας.  

Στην εισήγηση αυτή αφού παρουσιαστεί το παιδαγωγικό πλαίσιο (συνεργατική 
δοµητιστική προσέγγιση) και το τεχνολογικό πλαίσιο του τηλεµαθήµατος, θα επιδιωχθεί η 
διερεύνηση παραµέτρων του όπως: της σύνθεσης των συµµετεχόντων, των δεικτών συµµετοχής 
ανά κατηγορία χρηστών, των χαρακτηριστικών όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Η ανάλυση των 
στοιχείων καταδεικνύει ως σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της εξ αποστάσεως µάθησης την 
ταυτόχρονη διασφάλιση όχι µόνο του παιδαγωγικού και του τεχνολογικού πλαισίου αλλά και  
την αναγκαιότητα της κατοχύρωσης του θεσµικού πλαισίου που πρέπει να διέπει την εξ 
αποστάσεως µάθηση στην Ελλάδα.  
Λέξεις κλειδιά: Τηλεκπαίδευση, ∆οµητισµός, Συνεργατική µάθηση, Θεσµικό πλαίσιο, 
Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Τζουµέρκας Γιάννης 
Φιλόλογος, MSc - Σχεδιαστής Λογισµικού 

 
1. Σκοπός:  Η κατάκτηση από τους εκπαιδευτικούς τεχνογνωσίας σχετικά µε την κατασκευή 

ασκήσεων µε χρήση δυαδικών διακρίσεων 
2. Θεµατικές ενότητες: 
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•  Η µεθοδολογική αξία της δυαδικής διάκρισης (binary correlation) 
I. Χαρακτηρισµένο (marked) και µη-χαρακτηρισµένο (unmarked) σκέλος της 

αντίθεσης 
II. H έννοια της δυαδικής διάκρισης στο γραµµατικό, συντακτικό και 

σηµασιολογικό επίπεδο 
• Το παράδειγµα της επιρρηµατικής µετοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

I. Επιστηµική διαφορά παρελθόντος/παρόντος – µέλλοντος /δυνατότητας 
/επιθυµίας 

II. Εξωκεντρική/απόλυτη και ενδοκεντρική/σχετική χρήση του γραµµατικού 
χρόνου (διαφορά οριστικής και υπόλοιπων εγκλίσεων) 

III. Ποιόν Ενέργειας και χρονικός άξονας αναφοράς του – ενδιαφέρουσα και 
µη-ενδιαφέρουσα διάρκεια του γεγονότος 

IV. Σηµασιολογικές διακρίσεις (ακολουθίες χρόνου και αιτίας) – ενδιαφέρουσα 
και µη-ενδιαφέρουσα συσχέτιση γεγονότων  

• Κατασκευή Άσκησης Κατανόησης για την επιρρηµατική µετοχή µε χρήση 
δυαδικών διακρίσεων 

• Κατασκευή Άσκησης Εξέτασης για την επιρρηµατική µετοχή µε διάταξη 
δυαδικών διακρίσεων και πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση 

3. Συµπέρασµα: Η κατανόηση της λειτουργίας της επιρρηµατικής µετοχής της Αρχαίας 
Ελληνικής προϋποθέτει την κατανόηση των χρονικών αξόνων αναφοράς και των 
σηµασιολογικών σχέσεων µέσω δυαδικών διακρίσεων. 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
∆ρ. ∆άσιου Όλγα 

Φιλόλογος - Αρχαιολόγος, ∆ιευθύντρια Σχολικής Μονάδας 
 
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται παρουσίαση πρωτοβουλιών, θεσπισµένων συνηθειών, 
πρακτικών µέτρων και δράσεων του 4ου Γυµνασίου Συκεών για την όσο το δυνατόν πολυποίκιλη 
και ουσιαστικότερη γνωριµία και βίωση, από πλευράς των µαθητών του, στοιχείων που 
συγκροτούν τον παγκόσµιο πολιτισµό, αλλά και την ελληνική πολιτιστική κουλτούρα και 
παράδοση.  

Τι είναι τα «Πολιτιστικά Μονόλεπτα της Πρωινής Σύνταξης» και τα «Πολιτιστικά Quiz»; 
Ποιος είναι και πώς «αµείβεται» «Ο Καλύτερος Αναγνώστης» και τι βραβείο παίρνει το 
«Καλύτερο Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο»; Πώς τιµώνται και αµείβονται µαθήτριες και µαθητές µε 
αξιόλογες επιδόσεις, µέσα κι έξω απ’ το σχολείο, στον αθλητισµό και τον πολιτισµό;  Τι 
σηµαίνει για το σχολείο µας «Σχολικός Περίπατος» και «οµάδες δράσης»; Τι είναι τα πρωινά 
ένθετα πακέτα στα απουσιολόγια; Πώς συνδέεται ο Πολιτισµός και ο Ανθρωπισµός: Πώς 
λειτουργεί και τι επιτυγχάνει η διακλαδική πολιτιστική συνεργασία; Πώς στεκόµαστε απέναντι 
σε δωρητές και χορηγούς πολιτιστικών αγαθών του σχολείου µας και ποια σχέση αναπτύσσουµε 
µε πολιτιστικούς οργανισµούς και φορείς; Ποια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά έχει η 
οργάνωση και η συµµετοχή σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας; 
Ποιοι επισκέπτες είναι πολύ χρήσιµοι και πάντα καλοδεχούµενοι; 
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ΓΡΙΒΑΙΩΝ 6            106 80  ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210/3635701           Fax : 210/3610690 
e-mail: eef@otenet.gr www.eef.gr

 
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 

Καβάλα, 20 – 23 Μαρτίου 2008 
 

Η Φυσική στη ζωή µας 
 

(Η επίδραση της επιστήµης της Φυσικής στην εξέλιξη της κοινωνίας,  
στην παραγωγική διαδικασία και στην εκπαιδευτική πράξη) 

 
Στην κοινωνία εµπεριέχονται και διαµορφώνονται οι έννοιες της οικονοµίας, της 

φιλοσοφικής έρευνας, της τέχνης, της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στην 
παραγωγή, η έρευνα, η τεχνολογία και η εφαρµογή τους. Στην εκπαίδευση, η διδακτική της 
Φυσικής αναζητά νέες µεθόδους και µορφές. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 

1.         Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη   
Σωµατίδια 
1.1  Ατοµική και Μοριακή Φυσική  
1.2  Πυρηνική Φυσική 
1.3  Στοιχειώδη Σωµατίδια 
1.4  Φυσική των στερεών 
1.5  Οπτική 

4.       Φυσική στην εκπαίδευση 
4.1  Η Φυσική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
4.2  Η Φυσική στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
4.3  Η Φυσική στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
4.4  Η διδασκαλία µε τη χρήση Εποπτικών µέσων 
4.5  ∆ια βίου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση  

 
2.         Φυσική του ∆ιαστήµατος 
2.1  Αστρονοµία 
2.2  Αστροφυσική 
2.3  Φυσική του Χάους  
 

5.        Περιβάλλον 
5.1  Ήπιες µορφές ενέργειας 
5.2  Φυσική της ατµόσφαιρας 
5.3  Μετεωρολογία - Κλιµατολογία - Ωκεανογραφία 
5.4  Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη 
5.5  Οικολογική αντίληψη της υγείας   

3.           Εφαρµοσµένη Φυσική 
3.1  Γεωφυσική 
3.2  Μικροηλεκτρονική - Ηλεκτρονική 
3.3  Πληροφορική - Επικοινωνία 
3.4  Βιοφυσική - Ιατρική Φυσική 
3.5  ∆ορυφορικά συστήµατα 
3.6  Ενέργεια 

6.        Φιλοσοφία,  Τέχνη 
6.1  Ιστορική πορεία επιστήµης και τέχνης 
6.2  Φιλοσοφική διάσταση επιστήµης και τέχνης  
6.3  Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστηµών  
6.4  Φιλοσοφία και περιβάλλον  
6.5  Οι Φυσικές Επιστήµες στον αρχαίο κόσµο 

   6.6  Ιστορία της Φυσικής 
 

Υποβολή περιλήψεων µέχρι 5 ∆εκεµβρίου 2007 
Τελική υποβολή του πλήρους σώµατος της εργασίας µέχρι 20 Ιανουαρίου 2008 

 
Πληροφορίες στο site της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών :  www.eef.gr 


