ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ06

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ78

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πρόεδρος)

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ – Εκπαίδευση για την Αειφορία

ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ04

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ02

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ03

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70 – Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ87

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ60

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ86

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ60

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ11

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ08

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ84

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4ο

ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ02

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ06

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-Εκπαίδευσης για την Αειφορία

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ60

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ08

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ

Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης
Ομότιμος Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και
Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΗ

ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας,
Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας

ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΚΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΚΠΑ

ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΩΝ

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΚΠΑ

ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΣΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Αναπληρωτής καθηγητής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Ψυχολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΠΑ

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΙΗ

ΕΚΠΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΚΟΡΕΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΜΠΑΪΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΑΡΑ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΕΚΠ Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τμήμα Φιλολογίας,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία
Επίκουρος Καθηγητής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία
Επίκουρη Καθηγήτρια,
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ψυχολόγος

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ

έδρα
3ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ ΠΕ79

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ06

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ78

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-Εκπαίδευση για την Αειφορία

ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ04

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ02

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ03

ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

έδρα
2ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ80

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70 – Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ87

ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

έδρα
6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ91

ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ81

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ60

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ86

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ60

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ11

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ08

ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

έδρα
6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ89

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ84

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ70

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕ-ΠΕ02

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ86

7ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας

ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ86

2o Γενικό Λύκειο Καλλιθέας

ΓΟΥΡΝΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ86

Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΕ86

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ86

1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας

Επιμέλεια αφίσας, λογότυπο: Βασιλική Σοφρά

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της
σχολικής τάξης
2. Νομοθετικό πλαίσιο-Συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης
3. Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
4. Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία
διαχείρισης της σχολικής τάξης
5. Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
6. Συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της σχολικής κοινότητας
7. Οργάνωση του χώρου, παιδαγωγικό κλίμα και σχολική τάξη
8. Σχολική βία και εκφοβισμός: ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση
9. Σχολική αποτυχία - κοινωνικός αποκλεισμός
10. Δημοκρατία και δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

Περιεχόμενα
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Χρύσα Σοφιανοπούλου
Σχολικό κλίμα και επιδόσεις μαθητών: Η διεθνής εμπειρία του προγράμματος PISA ……….…….……..

1

Φαίη Αντωνίου
Σχεδιασμός διδακτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επίδοσης και τη
διαχείριση της τάξης …………………………………………………………………………………………………………..……………

2

Δημήτριος Γεωργιάδης
Συμβουλευτική ψυχολογία και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Δικαιώματα του παιδιού και
ανθρώπινα δικαιώματα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση …………………………………….………..…………….

3

Μαρία Δροσινού
Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και τα δικαιώματα των μαθητών
με αναπηρίες στο σύγχρονο σχολείο ……………………………………………………..……………………………..…………
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Χρύσα Σοφιανοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εθνική Συντονίστρια PISA

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PISA
Το διεθνές πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment)
πραγματοποιείται από το 2000, κάθε τρία χρόνια, και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό
ανελλιπώς. Το PISA αξιολογεί τις επιδόσεις 15χρονων μαθητών, σε ένα μεγάλο
αριθμό χωρών, στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Κατανόηση
Κειμένου.
Παράλληλα το PISA συλλέγει και μας παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για το
εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. Ανάμεσα σε αυτές είναι το σχολικό κλίμα.
Το κλίμα στα ελληνικά σχολεία διερευνάται μέσω α) ερωτήσεων, που απευθύνονται
στους μαθητές, σχετικά με την απουσία και αργοπορία στην άφιξή τους στο σχολείο,
τις απόψεις τους για την πειθαρχία εντός του σχολείου, την υποστήριξη που τούς
παρέχουν οι καθηγητές τους και τα φαινόμενα bullying και β) μέσω ερωτήσεων, που
απευθύνονται στους διευθυντές των σχολείων του δείγματος σχετικά με τις
συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών και των καθηγητών που, ενδεχομένως,
εμποδίζουν την πορεία της μάθησης. Επιπλέον, άλλοι παράγοντες που σχετίζονται
με το σχολικό κλίμα και πηγάζουν τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους
διευθυντές των σχολείων είναι η “αίσθηση του ανήκειν”, ο βαθμός αυτονομίας του
σχολείου και οι ελλείψεις σε επίπεδο προσωπικού και υλικών πόρων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PISA 2018 στις περισσότερες χώρες οι μαθητές
που ήταν θύματα (bullying) είχαν περισσότερες πιθανότητες να λείψουν
αδικαιολόγητα από το σχολείο. Ενώ αντίθετα οι μαθητές που εκτιμούσαν την αξία
του σχολείου, που φοιτούσαν σε σχολεία όπου επικρατούσε περισσότερη πειθαρχία
και ελάμβαναν συναισθηματική υποστήριξη από τους γονείς είχαν λιγότερες
πιθανότητες να λείψουν αδικαιολόγητα από το σχολείο.
Διερευνάται επίσης η συσχέτιση των παραγόντων αυτών με την επίδοση των
μαθητών.
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Φαίη Αντωνίου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων που
συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των διδακτικών προγραμμάτων που
εφαρμόζονται στο πλαίσιο τόσο της γενικής, όσο και της ειδικής τάξης.
Παρουσιάζονται διδακτικά προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση της επίδοσης
στην ανάγνωση και τη γραφή μαθητών από Α δημοτικού έως Γ´ γυμνασίου και ένα
παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης της τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
άμεση και σαφής διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε
συνδυασμό με τη χρήση προκαταβολικών οργανωτών συμβάλει στην αλλαγή στην
ακαδημαϊκή επίδοση και στη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στην τάξη.

2

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Δημήτριος Γεωργιάδης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας έντονος θεωρητικός διάλογος σχετικά με τα
δικαιώματα του παιδιού. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,
είναι η ∆ιεθνής Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού του 1989 που έχει υπογραφεί
από 191 χώρες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα
ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της
εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης,
της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Από τα
παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι, τα παιδιά δεν είναι απλώς μικρογραφίες των
ανθρώπων, με μικρότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ολοκληρωμένες οντότητες με
δικαιώματα ισάξια με αυτά των ενηλίκων. Σύμφωνα με την παγκόσμια διακήρυξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλιστα, τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν ότι τα παιδιά
δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συρρεύσει
μεγάλος αριθμός μεταναστών / προσφύγων από την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική μεταφέροντας ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα όπου
καθημερινά, στις χώρες αυτές, καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών λόγο
κουλτούρας, αυταρχικών καθεστώτων, χαμηλού επιπέδου μόρφωσης, φανατισμού και
άλλων αιτιών. Τα παραπάνω καθιστούν πασιφανές ότι ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης
πρέπει να καταστεί τελεσίδικα ανθρωπιστικός. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
διερεύνηση της προώθησης των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση μέσα από μια
διαπολιτισμική προσέγγιση.
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Μαρία Δροσινού
Δρ Κλινικής Ψυχολογίας, ειδική παιδαγωγός, Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών
Σπουδών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες ορίζουν ένα ευρύ
πεδίο επίκτητων καταστάσεων που παρεμβαίνουν και εμποδίζουν την μαθησιακή
διαδικασία στην σχολική τάξη. Σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008 για τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, οι μαθητές που έχουν υποστεί γονεϊκή
κακοποίηση, παραμέληση ή διαβιούν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας και
παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά δέχονται τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης.
Σκοπός: Με την παρούσα επιδιώκουμε να αναδείξουμε ζητήματα εκπαίδευσης
σύμφωνα με την Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 24)
και τις ανησυχίες που διατυπώνονται για αυτά.
Τεκμηρίωση: Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση προέρχεται από κείμενα σχετικά με την
νομοθεσία, τις στρατηγικές και την κατανομή κεφαλαίων για την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς, ιδίως όσον αφορά τη διά βίου μάθηση καθώς και από διαχρονικές
μελέτες μας από την μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία μας με τα σχολεία και τα
πανεπιστήμια.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
σχετικά με το ύψος των δημόσιων πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς στα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ρυθμιζόμενα
διαφανή πρωτόκολλα που αφορούν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, οι
συναφείς τεχνολογίες και μορφές επικοινωνίας για τη διασφάλιση της
προσβασιμότητας των σπουδαστών με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
είναι περιορισμένες. Ακόμη τα πανεπιστήμια διαθέτουν μερικώς ή ελάχιστα
προσβάσιμα και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα, κτίρια, εκπαιδευτικό υλικό,
υπηρεσίες, εξοπλισμό, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και
εξατομικευμένη στήριξη που παρέχεται σε σπουδαστές με αναπηρίες. Τέλος η
πρόσβαση των παιδιών Ρομά με αναπηρίες και των παιδιών προσφύγων, αιτούντων
άσυλο και μεταναστών με αναπηρίες, καθώς και των ασυνόδευτων στην εκπαίδευση
είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

4

1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αποστόλης Καλτσάς
Δημήτριος Κοτσιφάκος
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά

Εισαγωγή: Η βασική κοινωνική και παιδαγωγική προσφορά ενός εσπερινού
σχολείου έγκειται στο ότι παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε άτομα τα οποία δεν
έχουν ούτε τις δυνατότητες, ούτε και την πρόσβαση να σπουδάσουν στην ημερήσια
εκπαίδευση. Τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι «δυναμικά» σχολεία
με παρουσία στην επαγγελματική εκπαίδευση της πόλης στην οποία λειτουργούν.
Αποτελούν σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε όλους τους
πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους ή άνεργους,
όπως και σε άνεργες μητέρες ανήλικων και/ή ενήλικων παιδιών. Η στήριξη των
εργαστηριακών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ γίνεται από αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα
(ΕΚ). Με το άρθρο αυτό, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, επιχειρούμε την
αναψηλάφηση των προσδοκιών και των επαγγελματικών επιδιώξεων των μαθητών
και των μαθητριών των Εσπερινών ΕΠΑΛ.
Σκοπός: Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποτυπώσει δημόσια τα
στοιχεία εκείνα τα οποία διαμορφώνουν τη θετική αλλαγή παραδείγματος μέσα από
την εργαστηριακή υποστήριξη των εσπερινών ΕΠΑΛ προς τους μαθητές και τις
μαθήτριες της Ειδικότητας Μηχανολόγοι Οχημάτων.
Τεκμηρίωση: Η καταγραφή των συμπερασμάτων αφορά την αποδελτίωση
συμπερασμάτων σε κλίμακα εφαρμογής – μελέτη περίπτωσης (1ο Εργαστηριακό
Κέντρο Πειραιά – Ειδικότητα Μηχανολόγος Οχημάτων). Η τεκμηρίωση των
παρατηρήσεων γίνεται μέσα από σχάρες παρατήρησης κατά την εφαρμογή της
διδασκαλίας στο 1ο ΕΚ Πειραιά και μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις των
μαθητών και των μαθητριών του τμήματος.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με
την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων τα αποτελέσματα είναι ορατά,
κυρίως, στην αντίληψη και στις ζωές των μαθητών και των μαθητριών.
μαθητευομένων καθώς, μέσα από την τεχνική εξειδίκευση συντελείται η ατομική
ενδυνάμωση τους και επιτελείται η κοινωνική ανάπτυξη τους.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ 4ΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρήστος Πολίτης
Δημήτριος Κοτσιφάκος
Εισαγωγή: Μετά από τρία χρόνια πετυχημένης λειτουργίας του θεσμού του
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξεις Μαθητείας μπορούμε να αποφανθούμε ότι η
μαθητεία στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλείο
«πασπαρτού» για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Η εξοικείωση
των μαθητευομένων με τις νέες τεχνολογίες, ο χειρισμός των σύγχρονων
μηχανημάτων και η υποστήριξη του εκπαιδευτή – επόπτη, τους διδάσκουν εκτός από
γνώσεις, και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Η αυτοπεποίθηση και η υψηλή
αυτοεκτίμηση θεωρούνται από τα κύρια συστατικά για την αυτοπραγμάτωση τους
καθώς, διαμορφώνει την προσωπικότητά τους και ενισχύει τον αυτοσεβασμό τους.
Σκοπός: Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποτυπώσει δημόσια τα
στοιχεία εκείνα τα οποία διαμορφώνουν τη θετική αλλαγή παραδείγματος μέσα από
την εφαρμογής του προγράμματος της μαθητείας και να αποδελτιώσει σε κλίμακα
εφαρμογής – μελέτη περίπτωσης (1ο ΕΠΑΛ Περάματος), όλα αυτά τα στοιχεία τα
οποία προσδιορίζουν την επιτυχία της.
Τεκμηρίωση: Η καταγραφή των συμπερασμάτων αφορά την πετυχημένη εφαρμογή
του θεσμού της μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος. Η τεκμηρίωση των
παρατηρήσεων γίνεται μέσα από σχάρες παρατήρησης των καθηγητών οι οποίοι
ασκούν εποπτεία στο θεσμό, στους μαθητευόμενους αλλά και στους χώρους
εργασίας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με
την υλοποίηση του θεσμού τα αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην αντίληψη
και στις ζωές των μαθητευομένων καθώς, μέσα από τις μορφές συνεργασίας της
Μαθητείας συντελείται η ατομική ενδυνάμωση τους και επιτελείται η κοινωνική
ανάπτυξη τους.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ: ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Μαρία Ράπτη
Δημήτριος Κοτσιφάκος
Εισαγωγή: Μία από τις πολλές μορφωτικές και παιδαγωγικές προσφορές ενός
τεχνικού σχολείου στις μαθήτριες και στους μαθητές της Ειδικότητας της
Νοσηλευτικής έγκειται στο ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων
κατευθύνσεων υποστήριξης σε σημαντικά ανθρώπινα ζητήματα, όπως αυτό της
διαχείρισης της απώλειας. Η Ειδικότητα της Νοσηλευτικής θεωρείται μία από τις πιο
«δυναμικές» Ειδικότητες στο τεχνικό σχολείο, με έντονη κοινωνική ζήτηση των
αποφοίτων. Κυρίως όμως αυτό το οποίο οικοδομείται είναι η κινωνική
συναισθηματική ανάπτυξη ώστε ο.η απόφοιτος να διαδραματίζει σοβαρό ρόλο σε
ζητήματα ψυχικής υγείας. Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων από τα
Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) αλλά και από προγράμματα Αγωγής Υγείας (ΑΥ)
αποτελούν πυλώνες για νοηματοδοτήσεις σε καίρια πνευματικά και φιλοσοφικά
ζητήματα όπως αυτό της απώλειας.
Σκοπός: Με το άρθρο αυτό, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, την υλοποίηση ενός
προγράμματος ΑΥ επιχειρούμε την αποδελτίωση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος όπως αυτά παρουσιάστηκαν μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών
και των μαθητριών του 7ου ΕΚ Πειραιά, της Ειδικότητας της Νοσηλευτικής, οι οποίοι
συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Τεκμηρίωση: Η τεκμηρίωση του άρθρου συντελείται μέσα από την αποδελτίωση
συμπερασμάτων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η τεκμηρίωση των
παρατηρήσεων γίνεται μέσα από αναστοχασμό στα παραδοτέα του προγράμματος
και για αυτό την χαρακτηρίζουμε μεταγνωστική.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με
την εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΥ τα αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην
αντίληψη των μαθητών και των μαθητριών καθώς, μέσα από την έκφραση, τη
διαχείριση και την εκδραμάτιση των συναισθημάτων του συντελείται η ατομική
ενδυνάμωση τους και επιτελείται η κοινωνική ανάπτυξη τους.
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ
Παναγιώτα Παπαλεωνίδα
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Εισαγωγή: Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει σε πολύ μικρό βαθμό
απασχολήσει την εκπαιδευτική έρευνα. Τα επαγγελματικά σχολεία, «η αθέατη όψη
της εκπαίδευσης», ήταν το αντικείμενο της έρευνας που εκπονήσαμε με τους
μαθητές της Α΄ τάξης, τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Ζώνης Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων (2016/17) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Προσεγγίσαμε τη
μαθητική κοινωνία στην οποία και οι ίδιοι ανήκουν, αποτυπώνοντας βασικά
χαρακτηριστικά της μέσα από μια έρευνα πεδίου.
Σκοπός: Η ενεργοποίηση και λειτουργική ένταξη των μαθητών στη σχολική κοινότητα
και παράλληλα η επαφή με τις πραγματικές παραμέτρους μιας έρευνας και η
απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και αναγκαίων γνώσεων από πολλούς
επιστημονικούς τομείς για την ολοκλήρωση και την παρουσίασή της.
Τεκμηρίωση: Ο μαθητικός πληθυσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατά
προσέγγιση το ένα τρίτο του συνολικού στο β΄ κύκλο της δευτεροβάθμιας, ακολουθεί
μια αφανή πορεία διαγράφοντας μια σχολική τροχιά που διαφέρει ως προς τα
σημεία εκκίνησης και τις θέσεις άφιξης σε σχέση με το μαθητικό πληθυσμό της
γενικής εκπαίδευσης. Σπανίζουν οι έρευνες που αποκαλύπτουν πτυχές του κόσμου
των απόψεων των μαθητών αυτών. Συνήθως «διαφεύγουν από τη σκέψη» όσων
συγκροτούν τον επίσημο λόγο για την εκπαίδευση, υπάρχουν «ξεχασμένοι» και
αποτελούν μια άγνωστη κοινωνία για το ευρύ κοινό.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας ένα σύνθετο παιδαγωγικό έργο
(νοητικό και βιωματικό), με επίκεντρο το μαθητή, πολλές ήταν οι μαθησιακές
επιτεύξεις. Αναφέρω δύο σημαντικές:
Πετύχαμε να αξιοποιούν οι μαθητές προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, όπως για
την επιτυχή δημιουργία του ερωτηματολογίου – εργαλείου της έρευνας, αλλά και να
προσεγγίζουν φιλικά καινούριες.
Πετύχαμε την «αποενοχοποίηση» σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, οι οποίες έγιναν καλύτερα αντιληπτές υπό το πρίσμα κοινωνικοοικονομικών και μορφωτικών παραγόντων, της προηγούμενης σχολικής τους
πορείας αλλά και των συνθηκών ζωής τους.
Η σταδιακή οικειοποίηση των ευρημάτων της έρευνας λειτούργησε συμφιλιωτικά.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παναγιώτα Τομπά
Αδάμος Αναστασίου
Εισαγωγή: Η διαχείριση της σχολικής τάξης επιβάλλει τη δημιουργία κάποιων
κανόνων συμπεριφοράς που να δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση.
Η σημασία της διαχείρισης της τάξης αναδείχθηκε λόγω της ανάγκης να
προσαρμοσθεί η διδασκαλία στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και
να δημιουργηθεί μια περισσότερο εύκαμπτη οργάνωση της σχολικής ζωής. Τα πιο
κοινά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη είναι η έλλειψη προσοχής των
μαθητών, η προκλητική συμπεριφορά, η παρενόχληση των άλλων μαθητών και η μη
συμμόρφωση.
Σκοπός: Να εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στη
σχολική τάξη. Ειδικότερα, ερευνώνται οι προσεγγίσεις διαχείρισης της σχολικής
τάξης στη διδασκαλία και τη συμπεριφορά, τις οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 205 εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε το
ερωτηματολόγιο της Kλίμακας Διαχείρισης της Συμπεριφοράς και της Διδασκαλίας
των Martin και Sass (2010), που μετρά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις
προσεγγίσεις τους στη διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθούν σε παρόμοιο βαθμό
παρεμβατικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και της
διδασκαλίας στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται να χρησιμοποιούν
παρεμβατικές προσεγγίσεις τόσο στη διαχείριση της συμπεριφοράς όσο και της
διδασκαλίας. Επιπλέον, εναλλάσσουν τεχνικές με δασκαλοκεντρικό αλλά και
μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Τέλος,
χρησιμοποιούν τη συνεργατική μάθηση, τη διερευνητική μάθηση αλλά και την
άμεση διδασκαλία, και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ατομικές ανάγκες των
μαθητών.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ, ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚOΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αθηνά Κλαδά
Εισαγωγή: Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από
την εφαρμογή ενός προγράμματος δώδεκα (12) παρεμβάσεων, που βασίστηκε στη
δραματική τέχνη στην εκπαίδευση· υλοποιήθηκε σε ένα από τα Δημόσια Δημοτικά
Σχολεία του Ναυπλίου, σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ δημοτικού.
Σκοπός: Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει τα ερευνητικά δεδομένα
μιας μελέτης, η οποία ανέδειξε το πώς οι διάφορες τεχνικές της δραματικής τέχνης
στην εκπαίδευση, μπορούν να αλλάξουν τις στάσεις των μαθητών /μαθητριών ως
προς την επαφή τους με το βιβλίο, καθώς και το πώς η δραματική τέχνη στην
εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας.
Τεκμηρίωση: Την πειραματική ομάδα του δείγματος απετέλεσαν δεκαέξι (16)
μαθητές και μαθήτριες, ενώ η ομάδα ελέγχου συνίστατο από δεκαεννιά (19) μαθητές
και μαθήτριες· και οι δύο ομάδας υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση pre test και post test.
Τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου
ερωτηματολογίου, του οποίου τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό
πρόγραμμα STATA. Συμπληρωματικά και για την εγκυρότερη εξαγωγή
αποτελεσμάτων συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα μέσω της συμμετοχικής
παρατήρησης.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η τριγωνοποίηση των ευρημάτων οδήγησε στο
συμπέρασμα, πως η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, ενταγμένη σταθερά στη
σχολική καθημερινότητα, μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της
φιλαναγνωσίας σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Δημοτικού, να βελτιώσει την επαφή
τους με τον χώρο της βιβλιοθήκης και να προάγει τη δημιουργικότητα, τον
αυτοσχεδιασμό και την επικοινωνία τους.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μαριάνθη Πλατσή
Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λειτουργούν με
βάση τη διακρατική συμφωνία ‘Το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων’ (The
Statute of the European School). Σήμερα είναι 5 στο Βέλγιο (4 στις Βρυξέλλες και 1
στο Μολ), 2 στο Λουξεμβούργο, 3 στην Γερμανία (Φρανκφούρτη, Καρλσρούη,
Μόναχο), 1 στην Ισπανία (Αλικάντε), 1 στην Ιταλία (Βαρέζε) και 1 στην Ολλανδία
(Μπέργκεν), με 24.000 μαθητές περίπου.
Το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτά τα σχολεία βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο
όπου ο διευθυντής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την λειτουργία των σχολείων
αυτών.
Με δεδομένη όμως την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την αυξημένη πίεση
προς τους Διευθυντές για
απολογισμό και αύξηση των ακαδημαϊκών
αποτελεσμάτων των μαθητών, ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να τα κάνει όλα μόνος
του. Στην συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Vrije Universiteit Brussel
τo 2013 έως το 2018 σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε το πραγματικό είδος της
ηγεσίας που εφαρμόζεται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος έρευνας με ερωτηματολόγια
σε 8 Ευρωπαϊκά Σχολεία της Κεντρικής Ευρώπης: 5 στο Βέλγιο, 2 στο Λουξεμβούργο
και 1 στο Bergen της Ολλανδίας. Από το σύνολο του πληθυσμού N = 1805 απάντησαν
753 εκπαιδευτικοί από τους 1780 (42,30%), 4 από τους 8 διευθυντές (50%) και 12
από τους 17 υποδιευθυντές (70,59%), δηλαδή απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 769
άτομα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο Διευθυντής δεν διοικεί μόνος του αλλά
με τον υποδιευθυντή και με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους προς όφελος των σχολείων τους.
Συνεπώς είναι αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου το υποδιευθυντή με συγκεκριμένο
καθηγοντολόγιο στο επίσημο καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, κάτι που
λείπει σήμερα, για να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη ρόλων.
Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων φαίνεται να
επενδύουν στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και στις συνεργατικές σχέσεις
επενδύοντας στο μέλλον και δημιουργόντας κοινότητες επαγγελματικής μάθησης
(PLC-Professional Learning Communities) μεταξύ κυρίως των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Ένα ακόμα άποτέλεσμα της έρευνας αυτής υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση και υποστήριξη στην επαγγελματική τους εξέλιξη
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες τεχνολογίες και να ενισχύσουν τις
δεξιότητές τους (Leithwood et al, 2010).
Ωστόσο, η περιορισμένη αυτονομία και η εκτεταμένη γραφειοκρατία είναι δύο
παράμετροι που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Εσωτερική αυτονομία της
σχολικής μονάδος και περιορισμός της υπάρχουσας γραφειοκρατίας θα ήταν
σκόπιμες ώστε να καταστούν αυτά τα σχολεία περισσότερο καινοτόμα και
ανταγωνιστικά.
4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταυρούλα Πετροπούλου
M.Εd. Σπουδές στην Εκπαίδευση: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
M.Mus. Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Εισαγωγή: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω του συγκεντρωτικού του
χαρακτήρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς για
εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αντιστάσεων
στην εφαρμογή τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
προκειμένου να αναδειχτούν οι παράγοντες και οι λόγοι που συμβάλλουν στην
αποτυχημένη εφαρμογή τους.
Τεκμηρίωση: Η εργασία πραγματοποιείται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το
ερευνητικό. Στο θεωρητικό, αποσαφηνίζεται ο όρος «αντίσταση στην αλλαγή»,
αναδεικνύονται οι παράγοντες και τα αίτια που συμβάλλουν στην αποτυχημένη
εφαρμογή της καινοτομίας και προβάλλεται ο ρόλος του Διευθυντή και των
εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας κατά την εισαγωγή και εφαρμογή
καινοτομιών. Στο ερευνητικό, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα και η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς και τα
αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι κυριότεροι
παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων
προγραμμάτων είναι η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών και η έλλειψη κινήτρων
και κατάλληλης παρώθησης. Οι κυριότεροι λόγοι αντίστασης των εκπαιδευτικών
στην εισαγωγή καινοτομιών είναι το κυνήγι της ύλης, η ανεπαρκής σχετική
επιμόρφωση, η δημιουργία άγχους και φόβου για τις νέες γνώσεις και δεξιότητες
που θα απαιτηθούν, η απουσία συνεργατικού κλίματος μεταξύ τους και η έλλειψη
συνεργασίας και στήριξης από το Διευθυντή.
Συμπεράσματα: Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση και
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί με σπουδές πέρα
του βασικού τους πτυχίου, υποστηρίζουν περισσότερους παράγοντες και λόγους για
τους οποίους αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών.
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1η Θεματική Ενότητα: Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ “ODYSSEY” ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM. ΑΡΧΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Φωτεινή Εγγλέζου
ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

To ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Odyssey: Οxford Debates for
Youths in Science Education εισάγει τους αγώνες αντιλογίας αναφορικά με θέματα
STEM στα ευρωπαϊκά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απώτερος
εκπαιδευτικός στόχος είναι η καλλιέργεια του επιστημονικού, επιχειρηματολογικού
και κριτικού γραμματισμού καθώς και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας
και ομαδικής εργασίας μαθητών/τριών (13-19 ετών). Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του
προγράμματος κατά την πιλοτική φάση διεξαγωγής (Οκτώβριος 2019-Ιούνιος 2020),
συνδέθηκε με την κριτική θεώρηση σύγχρονων, αμφιλεγόμενων επιστημονικών
ζητημάτων . (π.χ. οφέλη και αρνητικές συνέπειες της νανοτεχνολογίας και της
βιοτεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον κ.ά.) από τους/τις
μαθητές/τριες χάρη στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν δεκαοχτώ εκπαιδευτικοί
STEM και εκατόν είκοσι έξι μαθητές/τριες από έντεκα δημόσια και ιδωτικά Γυμνάσια
και Λύκεια. Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τις επιδόσεις των
μαθητών/τριών. Η στατιστική ανάλυση (paired sample T-test) των ερωτηματολογίων
έδειξε ότι οι μαθητές/τριες βελτίωσαν: α) τις δεξιότητες συλλογιστικής στο STEM, β)
την επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, γ) τις γλωσσικές δεξιότητες, δ) τις
επιχειρηματολογικές δεξιότητες καθώς και ε) τη δημόσια παρουσία. Επιπλέον,
παρατηρήθηκε βελτίωση: α) της δεξιότητας έκφρασης επιστημονικών δηλώσεων
σύμφωνα με τη γλωσσική κουλτούρα, β) της ανάλυσης και ερμηνείας επιστημονικού
υλικού και γ) αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση STEM. Με άλλα λόγια,
τα πρώτα ερευνητικά ευρήματα από την εφαρμογή του προγράμματος ήταν
ενθαρρυντικά. Συμπερασματικά, θα υποστηριχθεί ότι η ρητορική στροφή στη
διδασκαλία των επιστημών μέσω των αγώνων αντιλογίας προωθεί εναλλακτικούς
τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης της εκπαίδευσης STEM παρά τα εμπόδια που
δυσχεραίνουν αντίστοιχες προσπάθειες.
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2η Θεματική Ενότητα: Νομοθετικό πλαίσιο - Συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης
ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος
Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός ΠΕ80

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ο ελλαδικός χώρος υποδέχεται σημαντικό αριθμό
προσφύγων, οι οποίοι συναθροίζονται στο διαρκές μεταναστευτικό ρεύμα προς το
εσωτερικό της χώρας. Στο διαμορφωθέν αυτό πλαίσιο, αναφύονται και πρέπει να
ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς οι
προσφυγοπαίδες, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, διατηρούν το νομικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα της φοίτησης στο σχολείο.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα προβλήματα
και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην προσπάθεια να ενταχθούν τα
προσφυγόπουλα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και να προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση ή άμβλυνσή τους.
Τεκμηρίωση: Στο πλαίσιο της εργασίας μελετήθηκε διεξοδικά το νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει την προσφυγική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο και
πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με Συντονιστές Εκπαίδευσης
Προσφύγων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν
τα προσφυγόπουλα, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Συμπεράσματα: Η εργασία κατέληξε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον,
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς που
δυσχεραίνουν την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση. Δεύτερον, η
ίδρυση δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων
υποδοχής (T.Y) πραγματοποιείται συνήθως με σημαντική χρονική καθυστέρηση.
Τρίτον, σε αρκετές περιπτώσεις οι σχολικές μονάδες και οι τοπικές κοινωνίες
αντιδρούν στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στο σχολείο και τέταρτον, ο τρόπος
στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π και των T.Y προκαλεί περαιτέρω δυσκολίες και αστοχίες
στην προσπάθεια να ενταχθούν το συντομότερο και πιο ομαλά τα παιδιά των
προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
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2η Θεματική Ενότητα: Νομοθετικό πλαίσιο - Συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Χρυσούλα Κολέσια
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Εισαγωγή: Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού των ΠΕΚΕΣ,
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
στις οποίες διαπιστώθηκε πως ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία
ολόκληρη τη σχολική μονάδα είναι η δυσκολία διαχείρισης προβλημάτων
συμπεριφοράς των μαθητών. Το φαινόμενο προϋπήρχε, αλλά τα τελευταία χρόνια,
οι αλλαγές στην κοινωνία έχουν εντείνει το πρόβλημα. Υπάρχει, λοιπόν, έντονη
ανάγκη να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να
μπορέσουν να διαχειριστούν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ορισμένων μαθητών.
Σκοπός: Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών οδήγησε στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση μιας σειράς επιμορφωτικών ημερίδων από ομάδα Συντονιστών, με
θέμα την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη διαχείριση
συμπεριφοράς. Μία από τις προσεγγίσεις που επιλέχτηκε είναι η Λειτουργική
Ανάλυση και Τροποποίηση Συμπεριφοράς, για την οποία η μελέτη της βιβλιογραφίας
έδειξε πως είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, τόσο από δασκάλους όσο και από
ειδικούς ψυχικής υγείας.
Τεκμηρίωση: Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη
συγκεκριμένη προσέγγιση, διαμορφώθηκε επιμορφωτικό υλικό το οποίο
περιλάμβανε θεωρητικό πλαίσιο, τα βήματα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
τροποποίησης συμπεριφοράς και τέλος, μελέτες περίπτωσης τις οποίες οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να επεξεργαστούν, σε μικρές ομάδες 4-6 ατόμων.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση του προγράμματος
διαπιστώθηκε πως οι τεχνικές της συγκεκριμένης προσέγγισης μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, για να είναι, όμως, αποτελεσματικές θα
πρέπει να μη γίνονται αποσπασματικά, αλλά να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα τροποποίησης συμπεριφοράς.

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

15

2η Θεματική Ενότητα: Νομοθετικό πλαίσιο - Συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ UNESCO
Bέρα Δηλάρη
Η UNESCO αποτελεί τον εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την
εκπαίδευση. Από το 1972 με την Έκθεση Faure ως το 1996 με την Έκθεση Delors, σε
κάθε σημαντική χρονική περίοδο όπου διαφαίνεται ότι χρειάζεται να διαμορφωθεί
ένα νέο όραμα και να τεθεί νέο πλαίσιο δράσεων και πολιτικών των κρατών-μελών,
ηγείται πρωτοβουλιών με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων μερών.
Η νέα πρωτοβουλία «Μελλοντικές όψεις της εκπαίδευσης» έχει σκοπό τη
διαμόρφωση ενός παγκόσμιου διαλόγου, έρευνας και δράσης προκειμένου να
διερευνηθεί προς τα πού κατευθύνεται η εκπαίδευση, σε ποια κοινωνία και με ποια
ανάπτυξη, σε έναν κόσμο σύνθετο, αβέβαιο και εύθραυστο. Στο διάλογο αυτό
καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν την άποψή τους για το πώς
βλέπουν το μέλλον της εκπαίδευσης σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και
συνθήκες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η UNESCO διοργανώνει πολυμερείς διαβουλεύσεις, έτσι
ώστε στην Έκθεση που θα συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή η οποία έχει
συσταθεί από το διεθνή οργανισμό, να αντανακλώνται όσο το δυνατόν περισσότερες
απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για την εκπαίδευση.
Για τη διεξαγωγή του διαλόγου κινητοποιεί τα Δίκτυά της μεταξύ των οποίων το
Δίκτυο των Συνδεδεμένων Σχολείων. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξε συγκεκριμένο
πρόγραμμα για με στόχο να ακουστούν οι απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων μέσα από συζητήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες εστίασης.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΓΧΟΥΣ:
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ,
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρία Αρτσάνου
Αδριανός Γ. Μουταβελής
Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία ενός «σχολείου για όλους»,
στο οποίο θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες όλοι οι μαθητές,
ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και δυσκολιών. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη
διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη, ενώ
ταυτόχρονα εξετάζει αν τα επίπεδα του άγχους τους συντελούν στη διαμόρφωση των
στάσεων τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια
αυτοαναφοράς «Κλίμακα Στάσεων σχετικά με τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Μαθητών με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» και «Ερωτηματολόγιο Άγχους
του Spielberger». Στην έρευνα συμμετείχαν 110 εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται
στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δομές γενικής και ειδικής
αγωγής, σε δημόσια σχολεία της Αττικής. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν θετικές
στάσεις απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, ενώ αναδείχθηκε ως σημαντικός
παράγοντας η κατάρτιση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς επίσης, η
εμπειρία με μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον,
φάνηκε ότι το μόνιμο άγχος των εκπαιδευτικών, συνδέεται με λιγότερο θετική στάση
απέναντι στη συμπερίληψη.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γεώργιος Μητρόπουλος
Γεωργία Μπαβέλη
Εισαγωγή: Ο ενταξιακός θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης παρέχει
ένα ενισχυτικό και υποστηρικτικό γίγνεσθαι στη μαθησιακή διαδικασία, το οποίο σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί χαρακτήρα φύλαξης του/της μαθητή/τριας.
Διαμέσου αυτού, η Πολιτεία ευελπιστεί ότι ο/η μαθητής/τρια θα καταφέρει
σταδιακά να σταθεί ως αυτόνομη παρουσία στο σχολικό περιβάλλον.
Τεκμηρίωση: Αναντίρρητα, ο θεσμός εισήγαγε στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα ένα μοντέλο συνδιδασκαλίας, το οποίο στην πράξη εφαρμόζεται ως
εξής: ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής έχει καθοδηγητικό και ηγετικό ρόλο στην
τάξη, ενώ ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής περιορίζεται αποκλειστικά στην
υποστήριξη του συγκεκριμένου μαθητή. Συνεργατική διδασκαλία όμως αποτελεί
ουσιαστική σύμπραξη των δύο εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχεδιασμού, διδασκαλίας
και αξιολόγησης των μαθητών. Επιπροσθέτως, απαιτεί την ανάληψη κοινής ευθύνης
για όλους τους μαθητές της τάξης.
Συμπεράσματα: Η παραπάνω πρακτική μπορεί να υλοποιηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο
της συνεκπαίδευσης (inclusion). Σε αυτή την παιδαγωγική πρακτική, ο εκπαιδευτικός
της ειδικής αγωγής δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στο μαθητή για τον
οποίο έχει κληθεί να βρίσκεται εντός της τάξης, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά σε
όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σκοπεύοντας να τους στηρίζει
ενισχύοντας το έργο του συνεργάτη εκπαιδευτικού. Η γόνιμη συνεργασία τους
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εφαρμογής επιτυχημένων προγραμμάτων
ένταξης. Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αποτελεί μια βέλτιστη
ευκαιρία για την διάχυση της συνεργατικής διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες με
πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή του ειδικού παιδαγωγού. Οι αλλαγές σε
στερεότυπα, ρόλους, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες για την επίτευξη των κοινών
στόχων και την επίλυση προβλημάτων είναι αναμενόμενες και πρέπει να
υλοποιηθούν.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Γεωργία Κανελλοπούλου
Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

Αικατερίνη Βάσιου
ΕΔΙΠ Σχολικής Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος
στη σχολική τάξη είναι οι ίδιοι οι μαθητές και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν ο ένας
τον άλλον. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα αναφέρεται
στις προδιαθέσεις της συμπεριφοράς και στις εκτιμήσεις του ατόμου για τις
συναισθηματικές του ικανότητες και φαίνεται ότι επηρεάζει τις σχέσεις που
αναπτύσσουν τα παιδιά στο σχολείο. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, στα πλαίσια
ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σχολείο, οι σχολικές τάξεις
αποτελούνται τόσο από παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και από παιδιά με αναπηρία.
Η μελέτη εξετάζει τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης μαθητών/τριών Α/θμιας
Εκπ/σης, καθώς και τις στάσεις τους απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην έρευνα συμμετείχαν 50 μαθητές/τριες
Δημοτικών Σχολείων του Ν. Φλώρινας, που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο
αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από την κλίμακα αξιολόγησης της συναισθηματικής
νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (TEIQ; Petrides & Furhum,
2003) και το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των στάσεων μαθητών απέναντι σε
παιδιά με ειδικές ανάγκες (Gash, 1994). Οι αναλύσεις των δεδομένων έδειξαν, ότι
όσο μεγαλύτερη ήταν η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/τριών, τόσο πιο
θετικές ήταν οι στάσεις τους προς έναν/μία φανταστικό/ή συμμαθητή/τρια τους με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά
στα πλαίσια μελέτης και ανάπτυξης των συναισθηματικών ικανοτήτων των
μαθητών/τριών, προκειμένου να διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα κοινωνικών
σχέσεων και αρμονικής συνύπαρξης παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με
αναπηρία μέσα στη σχολική τάξη.

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

19

3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΑΦ
Σοφία Σουέρεφ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Εισαγωγή: Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την εκπόνηση εξατομικευμένου
προγράμματος παρέμβασης σε μαθητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτισμό
μέσης λειτουργικότητας, που φοιτά σε ειδικό σχολείο. Συχνά, τα άτομα με αυτισμό
επιζητούν τη σταθεροποίηση ενός απρόβλεπτου για αυτά περιβάλλοντος και
προσκολλώνται σε ρουτίνες και εμμονές. Αν η ρουτίνα τους διαταραχθεί, βιώνουν
έντονη συναισθηματική φόρτιση και λόγω έλλειψης συμπεριφορικού αυτοελέγχου,
οδηγούνται στην εκδήλωση απρόσφορων συμπεριφορών.
Σκοπός: Σκοπός του εν λόγω προγράμματος αποτέλεσε η σταδιακή απόκτηση
ευελιξίας και δεκτικότητας εκ μέρους του μαθητή αναφορικά με τις αλλαγές στο
καθημερινό του πρόγραμμα, ώστε να βιώνει λιγότερο άγχος κατά τις αλλαγές αυτές
και να περιορίσει την εμφάνιση των επιθετικών συμπεριφορών του.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Έπειτα από την τριετή εφαρμογή του
προγράμματος και των στρατηγικών που το διέπουν, καθώς και συμβολή της γονικής
συμμετοχής σε αυτό, ο μαθητής διαχειρίζεται πλέον αποτελεσματικότερα τις
αλλαγές που συμβαίνουν τόσο στη σχολική όσο και στην εξωσχολική του
καθημερινότητα, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και σαφώς ηπιότερες
αντιδράσεις κατά την εμφάνιση αυτών.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΤΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Σοφία Σουέρεφ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Εισαγωγή: Η παρούσα εισήγηση εστιάζεται στη χρήση οπτικοποιημένων
προγραμμάτων και υλικού, καθώς και στη δημιουργία ρουτίνων σε τάξη μαθητών
ειδικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αυτισμό μέσης και χαμηλής
λειτουργικότητας.
Σκοπός: Η εν λόγω εισήγηση στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής των ανωτέρω
στην ομαλή διαχείριση τάξης μαθητών με αυτισμό, καθώς και στην ενίσχυση των
επικοινωνιακών και προσαρμοστικών κοινωνικών δεξιοτήτων τους, της κοινωνικής
τους αλληλεπίδρασης και τον περιορισμό των στερεοτυπικών ή απρόσφορων
συμπεριφορών τους.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Με την κατάλληλη χρήση συγκεκριμένων
οπτικοποιημένων προγραμμάτων και υλικού, καθώς και μέσα από συγκεκριμένες
δομημένες ρουτίνες, επιτυγχάνεται η ομαλή διαχείριση της τάξης και
διαμορφώνεται η απαραίτητη συναισθηματική ασφάλεια, που επιτρέπει στον
μαθητή με αυτισμό να σταθεροποιήσει ένα απρόβλεπτο για εκείνον περιβάλλον και
έτσι να μπορέσει να καλλιεργήσει τις κοινωνικές και γνωστικές του δεξιότητες.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης
Διδάκτωρ Επιστημών της Εκπαίδευσης, ΣΕΠ ΕΑΠ, Διευθυντής σχολικής μονάδας

Εισαγωγή: Μια θεμελιώδης συνιστώσα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αποτελεί η λειτουργία των
υποστηρικτικών δομών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην
καθημερινότητα και τις προτεραιότητες της σχολικής ζωής. Με το ΦΕΚ 315 Β/12-22014 ιδρύθηκαν στις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν Τμήματα Ένταξης οι
ΕΔΕΑΥ, οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, με
σκοπό την άμεση αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων που αναφύονται στις
σχολικές μονάδες όσο και την αποφόρτιση του έργου των πρώην ΚΕΔΔΥ και πλέον
ΚΕΣΥ.
Σκοπός: Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να σκιαγραφήσει τα προβλήματα που
αναδύθηκαν κατά τα 2 τελευταία χρόνια λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ, σε πρακτικό
επίπεδο, να αναδειχθεί ο πολυποίκιλος ρόλος τους και να κατατεθούν προτάσεις
υπέρβασης των ποικίλων δυσλειτουργιών τους.
Τεκμηρίωση: Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που να αφορούν
στη λειτουργία των νέων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ, ΣΕΕ, ΠΕΚΕΣ,
ΕΔΕΑΥ) και, επομένως, κρίνεται αναγκαίος ένα δημόσιος διάλογος που να
καταδεικνύει τις υφιστάμενες ανεπάρκειες.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: H εισήγηση ολοκληρώνεται τονίζοντας την έλλειψη
πρόβλεψης από την πλευρά της Πολιτείας στη λήψη μέτρων ενίσχυσης του πλαισίου
λειτουργίας του θεσμού αυτού, αδυνατώντας να επιφέρει δραστικές αλλαγές στην
επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων αλλά και
στην αντιμετώπιση των αυξημένων παιδαγωγικών αναγκών μαθητών, γονέων και
εκπαιδευτικών.
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3η Θεματική Ενότητα: Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αδριανός Γ. Μουταβελής
4ο ΠΕΚΕΣ Δ΄ Αθήνας

Μαρία-Ιουλία Κωτσή
ΕΚΠΑ, Τμήμα Ψυχολογίας

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την
αυτοαποτελσματικότητά τους, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής συμπερίληψη
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Οι απόψεις των
εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, έχει
αναδειχθεί ως καθοριστικός παράγοντας για την πραγμάτωση της στις τυπικές
τάξεις. Επιπλέον, η αίσθηση αυτεπάρκειας τους, κατά πόσο δηλαδή οι ίδιοι νιώθουν
ικανοί, έτοιμοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, φαίνεται να σχετίζεται με την αποδοχή
της συμπερίληψης. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν ήταν οι απόψεις τους για την
αυτοαποτελσματικότητά τους σε σχέση με την πρότερη εμπειρία τους με την ειδική
αγωγή, το φύλο, η ηλικία, καθώς και η πρότερη επαφή τους με άτομα που
βρίσκονταν στην ομάδα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παρούσα έρευνα
έγινε με τη χορήγηση των σταθμισμένων ερωτηματολογίων, Attitudes Towards
Inclusion Scale (Wilscenski,1992∙1995), Teacher Efficacy Scale-TSES των ΤschannenMoran & Woolfolk-Hoy (2001), καθώς και ενός ερωτηματολογίου δημογραφικών
παραγόντων. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη ήταν
ευκαιριακό και το αποτέλεσαν 102 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Αττικής. Οι αναλύσεις των ερωτηματολογίων, ανέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έτειναν
να είναι θετικοί στη συμπερίληψη, κυρίως μαθητών με σωματικές και κοινωνικές
δυσκολίες, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητάς
τους. Η υψηλή αίσθηση αυτεπάρκειας τους φάνηκε να αυξάνει την αυτοπεποίθηση
τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται πιο ικανοί να διαχειριστούν μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και να χρησιμοποιούν κατάλληλες εκπαιδευτικές
στρατηγικές. Τέλος, η πρότερη εμπειρία και επαφή τους, είτε στο οικογενειακό, είτε
στο φιλικό πλαίσιο, με άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών ή της αναπηρίας, έδειξε να σχετίζεται θετικά με την
αποδοχή της συμπερίληψης. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει την υψηλή δυναμική
της προσωπικής θεώρησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματικότητα
της συμπερίληψης. Παράλληλα καταδεικνύει αυτούς ως κρίσιμο πληθυσμό, στους
οποίους είναι ανάγκη να εστιάσουν οι προσπάθειες της Πολιτείας.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΔΙΑΔΣΚΑΛΙΑ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ιγνάτιος Καράμηνας
Δρ Διδακτικής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της σύγχρονης
διδακτικής με βασικό στόχο την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις ανάγκες όλων
των μαθητών. Ο σχεδιασμός, όμως, και η εφαρμογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στην τάξη και στην πράξη προϋποθέτει την εξοικείωση των
εκπαιδευτικών τόσο με το θεωρητικό πλαίσιο όσο και με τη μεθοδολογία εφαρμογής
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της
σχολικής τάξης.
Έχοντας κατά νου ότι η διδασκαλία είναι μια σκόπιμη, συστηματική και μεθοδευμένη
διαδικασία, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη βασικές
παραμέτρους, όπως η ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των
μαθητών του, ώστε να είναι αποτελεσματικότερο το έργο του στη σχολική τάξη.
Με βάση τα παραπάνω, στόχος της εν λόγω εισήγησης είναι η εστιασμένη αναφορά
στις βασικές θεωρητικές αρχές και κυρίως στη μεθοδολογία σχεδιασμού, εφαρμογής
και αναστοχασμού της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με παρουσίαση επιλεγμένων
τεχνικών εφαρμογής στην τάξη και στην πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο μέρος με ευσύνοπτο τρόπο προσδιορίζεται η έννοια
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γίνεται αναφορά στις θεωρητικές παραδοχές
και σε ερευνητικά δεδομένα και περιγράφεται το πλαίσιο και το περιεχόμενό της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση δύο άξονες (μαθητής και Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών) και τέσσερις διαστάσεις (περιεχόμενο, διαδικασία, τελικό
προϊόν, μαθησιακό περιβάλλον).
Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται συγκεκριμένα μεθοδολογία εφαρμογής της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (στρατηγικές και τεχνικές) και κυρίως προτείνονται
και επεξηγούνται αναλυτικά σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής διαφοροποίησης της
διδασκαλίας στην τάξη και στην πράξη στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού
Σχολείου.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ουρανία - Αναστασία Μπελτέ
ΣΕΕ-ΠΕ87, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον η προσέγγιση των μαθητών και των
κινήτρων τους για μάθηση θεωρούνται σημαντικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε
οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης προκειμένου να κινητοποιήσει τους μαθητές
είναι καθοριστικός. Από τις επικρατούσες προσεγγίσεις στην κινητοποίηση του
μαθητή, η παλαιότερη περιλαμβάνει κινητοποίηση με εξωτερικά κίνητρα. Η δεύτερη
πλέον σύγχρονη, υιοθετεί την κινητοποίηση του μαθητή με βάση εσωτερικά κίνητρα
και αποβαίνει πολύ σημαντική, διότι οδηγεί σε μάθησης υψηλής ποιότητας και σε
ενισχυμένη προσωπική ανάπτυξη και προσαρμογή. Αυτή η εσωτερική κινητοποίηση
του μαθητή εξαρτάται από την εκπλήρωση τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών
του, που περιγράφονται από την θεωρία του αυτο-προσδιορισμού (SDT).
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται πρακτικές προσεγγίσεις για την προαγωγή
της εσωτερικής κινητοποίησης του μαθητή, μέσω διδασκαλίας βασισμένης στη
θεωρία του αυτο-προσδιορισμού. Προτείνονται στον εκπαιδευτικό προκειμένου να
καλλιεργηθούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, να αυξηθεί η μάθηση, να
βελτιωθεί το κλίμα στην τάξη και να μειωθεί η σχολική διαρροή".
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Μαρία Σαλαγιάννη
ΣΕΕ ΠΕ 60, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Η έννοια της Αυτό-Αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy) των εκπαιδευτικών
αναφέρεται στις προσωπικές τους εκτιμήσεις αναφορικά με την προσωπική τους
αποτελεσματικότητα στην κινητοποίηση των μαθητών και στην προαγωγή της
μάθησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τόσο το μαθησιακό περιβάλλον όσο και
το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων των μαθητών .
Στηνπαρούσα εργασία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της διερεύνησης της
εργασιακής αυτοαποτελεσματικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών, των
προσωπικών και εργασιακών παραγόντων που την επηρεάζουν και της επίδρασης
της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασηςτων εκπαιδευτικών, στην αίσθηση
αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της τάξης.
Το δείγμα της συγχρονικού τύπου έρευναςπου διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2016
αποτέλεσαν 3955 εκπαιδευτικοί. Αναρτήθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και
στους εκπαιδευτικούς ιστότοπους ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο
περιελάμβανε ερωτήσεις προσωπικών και εργασιακών στοιχείων και τις κλίμακες α)
Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών TSES, β) ΕνσυναίσθησηςTEQ, γ)
Στάσεων Ενεργητικής Ακρόασης ALAS και δ) Ενσυναισθητικής Ενεργητικής Ακρόασης
AELS.
Η πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε σημαντικά
υψηλότερες επιδόσεις στους άνδρες εκπαιδευτικούς, στους Δ/ντές σχολικών
μονάδων, σε εκείνους που είχαν επιμορφωθεί στην προαγωγή ψυχικής υγείας, σε
όσους δήλωναν ότι υποστηρίζονται από τους Σχολικούς τους Συμβούλους, αλλά και
σε όσους είχαν αυξημένα επίπεδα Ενσυναίσθησης και Δεξιοτήτων Ενεργητικής
Ακρόασης.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και
σε Δεξιότητες Ενσυναίσθησης και Ενεργητικής Ακρόασης, κατά τη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών τους ή μέσω μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, αλλά και η
ενίσχυση των Δομών και των Θεσμών που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο
έργο τους, φαίνεται ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της
Αυτό-Αποτελεσματικότητάς τους στη διαχείριση της τάξης.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ευδοκία Σαμουηλίδου, Βασιλική Σοφρά
ΣΕΕ Φυσικής Αγωγής και ΣΕΕ Καλλιτεχνικών, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την ανάδειξη του Λαικού μας Πολιτισμού μέσα από
μια διαθεματική προσέγγιση των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής .Μέσα από
δραστηριότητες και ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια της Άυλης πολιτιστικής μας
κληρονομιάς .Παιχνίδια που περικλείουν στοιχεία της καθημερινής ζωής ενός λαού
και της κοσμοθεωρίας του. Λαϊκά δρώμενα παιχνίδια εθιμικά που ανήκουν στις
εκδηλώσεις της Σύμβασης της UNESCO 2003 (καταγραφές )
Η εικαστική απεικόνιση των ομαδικών παραδοσιακών παιχνιδιών που εμπεριέχουν
στοιχεία δημιουργικότητας και εκφραστικότητας μέσα από κίνηση έδωσαν την
ευκαιρία και τα ερεθίσματα , σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά και
μαθητών να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν..Εργαλεία η εκφραστικότητα
μέσα από παιχνίδια και κίνηση , που βοηθάει είτε με τη γλώσσα του σώματος να
εκφράσουν οι μαθητές τις προθέσεις τους σε άλλους , καθώς η γλώσσα του σώματος
βοηθάει τους μαθητές να εκφραστούν μεταξύ τους και να ενισχύσουν αισθήματα
αυτοεκτίμησης , αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης .
Με αρωγό τη δημιουργική κίνηση με εκτέλεση κινητικών μοντέλων, που λειτουργούν
ως απαντήσεις σε εκφράσεις ιδεών , η αξιοποίηση του σώματος αποτελεί εργαλείο
για δράση και επικοινωνία αποσκοπεί στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού (Gruber,
1986) . Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Αττικής .Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι οι μαθητές έγιναν περισσότερο δημιουργικοί κάτι που θα τους βοηθήσει στην
ενήλική ζωή τους όπως αναφέρει ο Gardner <<ένα δημιουργικό άτομο λύνει
προβλήματα , σχεδιάζει θέτει νέα ερωτήματα εντός ενός πεδίου με τρόπο που
αρχικά θεωρείται ασύνηθες , αλλά καθίσταται αποδεκτός τουλάχιστον για μια
πολιτιστική ομάδα >>
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ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΗ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΛΛΙΩΣ»
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αλεξάνδρα Μένου Χατζηγεωργίου
Αναστασία Βοσνάκη
Εισαγωγή: Στο σύγχρονο σχολείο, η υποστήριξη από τον/την εκπαιδευτικό καθώς και
η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μαθητών συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη
τους και την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση «μοντέλων» που αφορούν
Στη διαχείριση τάξης τα οποία υλοποιήθηκαν σε Δ τάξη. Συγκεκριμένα, αφορά στην
προσπάθεια διαμεσολάβησης «το παγκάκι της φιλίας» και τη δημιουργία ταινίας
μικρού μήκους από τους μαθητές/ τις μαθήτριες της τάξης .
Τεκμηρίωση: Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου οι οποίοι
αντιμετώπιζαν έντονα αρνητικά συναισθήματα για οποιοδήποτε λόγο ή ήθελαν να
δημιουργήσουν φιλίες ή να διευρύνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, κάθονταν στο
παγκάκι και ομάδα υποστήριξης παιδιών τους βοηθούσε. Επίσης, υπήρξαν
ανατροφοδοτήσεις και εποπτεία τόσο από τις εκπαιδευτικούς όσο και από τον
«κύκλο» της τάξης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσω της κινηματογραφικής ταινίας ήρθαν σε επαφή με
τη διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων, σκηνογράφησαν, σκηνοθέτησαν,
βίωσαν συναισθήματα και μπήκαν στη διαδικασία ενσυναίσθησης και κριτικής
σκέψης καθώς ενσάρκωναν το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου
«Ποδοσφαιρομανία».
Αποτελέσματα: Από τη συμμετοχική και την άτυπη παρατήρηση, το κοινωνιόγραμμα
(έναρξη και λήξη προγραμμάτων) και τις συνεντεύξεις των μαθητών/μαθητριών
φάνηκε ότι υπήρξε αλλαγή στη στάση των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα
και τον τρόπο αντιμετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός συνδιδασκαλίας (γενικής και ειδικής εκπαίδευσηςπαράλληλη στήριξη), προγραμμάτων διαμεσολάβησης και κινηματογραφικής
εκπαίδευσης επιδρούν θετικά τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην ένταξη
και συμπερίληψη όλων των μαθητών στην τάξη.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Παρασκευή Γάτου
Εισαγωγή: Η παρουσίαση αφορά την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας
στο Δημοτικό με βάση την παιδαγωγική Φρενέ και τη Θεσμική Παιδαγωγική, αλλά
και απόπειρες συνεργασίας εκπαιδευτικών και παιδιών με ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους. Οι παρατηρήσεις αφορούν το μάθημα των γαλλικών, αλλά δεν
περιορίζονται από το αντικείμενο της διδασκαλίας.
Σκοπός: Βασικός σκοπός είναι να καταδειχτεί η διαφορά παιδαγωγικής και
διδακτικής. Καθώς και η αξία της χρήσης ανοιχτών παιδαγωγικών. Αλλά επίσης να
γίνει μία απόπειρα τυποποίησης των προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει μία
τέτοια «πραξική» προσέγγιση.
Σε μία ανοιχτή μαθησιακή κατάσταση και ειδικά στο πλαίσιο μίας ετερογενούς
ομάδας, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί. Η διαδικασία γίνεται λιγότερο
προβλέψιμη όταν αφήνει ελεύθερες τις επιλογές των μαθητών ως προς τον
προσδιορισμό των στόχων, των μέσων και των μεθόδων.
Τεκμηρίωση: Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια πάνω στην Παιδαγωγική Φρενέ και
τη Θεσμική Παιδαγωγική και ταυτόχρονα, εμβαθύνοντας στη θεωρητική μελέτη της
Παιδαγωγικής έχω εντοπίσει μία σειρά από προκλήσεις που απορρέουν από τη
χρήση «ανοιχτών» παιδαγωγικών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η προσπάθεια δεν διεκδικεί ταυτότητα
πρωτοπορίας και προοδευτικότητας αλλά προσπαθεί να εστιάσει στην ουσία της
σχέσης της ομάδας. Το ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε τις αντιρρήσεις και τις
αντιστάσεις. Πού συναντά τις περισσότερες προκλήσεις η εφαρμογή; Πώς μπορεί το
εγχείρημα να ενισχυθεί; Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ομάδες των
«πραξικών» επαγγελματιών; Πώς αξιολογείται τέλος η διαδικασία, καθώς και το
αποτέλεσμα της μάθησης;
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ:
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ
Χριστίνα Νομικού
Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διευθύντρια 7ου Δ. Σχ. Αγίου Δημητρίου

Γιώργος Κέκερης
Πολιτικός επιστήμονας- εκπαιδευτικός, MSc Εκπαίδευση για την Αειφορία

Εισαγωγή: Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου θα έπρεπε να είναι η
ενδυνάμωση των μαθητών/τριών στην ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή
τους σε δράσεις που αποφασίζονται με συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες.
Άλλωστε, σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική η χειραφέτηση του ατόμου είναι ο
σκοπός της αγωγής. Ο όρος χειραφέτηση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου
για αυτοπραγμάτωση και για συμμετοχή στη διαμόρφωση και τη συνδιαχείριση της
κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Χειραφετημένο είναι το άτομο, όταν είναι ικανό
να σκέφτεται αυτόνομα και να αποδεσμεύεται από περιττές σχέσεις εξάρτησης και
εξουσίας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό σε επίπεδο σχολείου χρειάζεται η μαθησιακή
διαδικασία να υπερβεί θεωρητικές αναλύσεις και να εφαρμοστούν δημοκρατικές
πρακτικές με στόχο τη χειραφέτηση.
Σκοπός της εργασίας: Η παρούσα έρευνα δράσης, που εφαρμόζεται από
εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-20, σε
μαθητές/τριες Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου της Αττικής, σκοπό έχει αφενός να
γίνουν κατανοητές οι προβληματικές καταστάσεις που εμφανίζονται στη
συγκεκριμένη τάξη και αφετέρου να αλλάξουν με τη συμμετοχή των παιδιών και αν
είναι δυνατόν με την αυτοδιαχείριση. Ειδικότερα, διερευνάται αν η λειτουργία του
συμβουλίου της τάξης, με την έννοια της ολομέλειας της τάξης, καλλιεργεί
ικανότητες εμπλοκής και ανάληψης δράσης από τα ίδια τα παιδιά, με σκοπό την
επίλυση των προβληματικών καταστάσεων και αν συμβάλλει στη χειραφέτησή τους.
Ταυτόχρονα, αναζητούνται οι δυσκολίες που προκύπτουν σε μία προσπάθεια
χειραφέτησης των παιδιών, μέσω της συνειδητοποίησης των αντιλήψεων και των
αξιών που καθοδηγούν τα ίδια και τον εκπαιδευτικό. Στην τάξη φοιτούν 17
μαθητές/τριες, μεταξύ τους και παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, το συμβούλιο
τάξης πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα για μία έως δύο διδακτικές ώρες.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι μαθητές/τριες έχουν σοβαρές δυσκολίες
να διαχειριστούν τα προβλήματα, να συμμετέχουν σε δημιουργικό διάλογο χωρίς να
διαταράσσεται η διαδικασία του συμβουλίου και τελικά να παρεμβαίνει ο
εκπαιδευτικός. Σταδιακά ωστόσο, το συμβούλιο τάξης, σε εβδομαδιαία βάση,
συμβάλλει ώστε οι μαθητές/τριες να εκπαιδευτούν στη συνεργατική επίλυση των
προβλημάτων που τους απασχολούν, ταυτόχρονα καλλιεργούν δεξιότητες όπως,
οικειοθελής ανάληψη ευθύνης, διαλόγου, διαπραγμάτευσης, οργάνωσης και
αποδοχής συμβιβασμών. Επίσης, αυξάνονται οι πρωτοβουλίες τους για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση της σχολικής ζωής σε
επίπεδο τάξης και σχολείου. Τελικά, η διαδικασία του συμβουλίου αποκτά έναν
στοχαστικό-κριτικό χαρακτήρα, καθώς η εκπαιδευτική πράξη προσεγγίζεται όχι ως
μέσο ελέγχου αλλά δυναμικού μετασχηματισμού της πραγματικότητας, με μια
χειραφετική προοπτική.
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PARETO
Δημήτρης Ξηντάρας
Υποδιευθυντής ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δάσκαλος, Κοινωνιολόγος, Συγγραφέας

Στα πτυχία των δασκάλων υπάρχει η φράση: «ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ …». Είναι γνωστό πως η έρευνα αποτελεί πρωταρχικής σημασίας
διαδικασία για την ανάδειξη, συγκρότηση και προαγωγή των επιστημών. Έτσι, η
κυρίαρχη τάση της εισήγησης θέλει τον εκπαιδευτικό ερευνητή και όχι παθητικό
αντικείμενο των συμπερασμάτων διαφόρων ελληνικών και διεθνών ερευνών ή
των άκαμπτων αναλυτικών προγραμμάτων.
Η υλοποίηση προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Σχολείο και τα συγκεκριμένα άτομα που
εμπλέκονται. Τα προκατασκευασμένα μοντέλα στην εκπαίδευση δεν είναι σχέδια
που μπορούν να αναπαραχθούν πανομοιότυπα κάτω από διαφορετικές
συνθήκες. Μ’ άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παράγει «ποιότητα σε
τοπικό επίπεδο» αλλά και το Σχολείο μπορεί να γίνει πραγματικά ο οργανισμός
που μαθαίνει (learning organization).
Όπως τόνισε ο Stenhouse: «Μόνο ο εκπαιδευτικός μπορεί να παράγει γνώση
χρήσιμη για τη δράση, υιοθετώντας τη δράση μέσα στη τάξη του ως συστημική
μέθοδο έρευνας».
Αν οι εκπαιδευτικοί δεν προβληματιστούν, δεν μπορούν να αναπτυχθούν
επαγγελματικά. Θα οδηγηθούν σε προκατειλημμένες και αβασάνιστες πρακτικές.
Χρειάζονται αναστοχασμό, αυτοαξιολόγηση και προσωπική έρευνα, σε
συνεργασία πάντα με τους «ειδικούς» και τους συναδέλφους τους. Άλλωστε η
έρευνα – δράση οφείλει να είναι ομαδική υπόθεση. Απαιτεί Συνεργασία και
Εμπιστοσύνη.
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστεί το διάγραμμα Pareto
σαν μια πρωτότυπη πρόταση εφαρμοσμένης έρευνας δράσης. Έτσι, αφού
παρουσιαστεί η βασική θεωρία καθώς και οι εφαρμογές της σε οικονομία,
επιστήμες, καθημερινή ζωή, θα γίνει προσπάθεια, μέσα από ερωτήσεις –
παραδείγματα, να φανεί ή να πιθανολογηθεί η χρησιμότητα του διαγράμματος
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος θα παρουσιαστεί σχετικός πίνακας και
στατιστικό διάγραμμα ως παράδειγμα εφαρμογής.
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ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αθανασία Βεργέτη, Ευσταθία Χριστοπούλου
Εισαγωγή: Οι λειτουργίες του μουσείου (Η Συλλογή, η Συντήρηση, η Έρευνα, η
Έκθεση και η Ερμηνεία) μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικές εναλλακτικών
μορφών διδασκαλίας, εντασσόμενες στο ευρύτερο πλαίσιο της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Πρόκειται για μια πρόταση σύνδεσης και αλληλεπίδρασης του
περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του Δημοτικού Σχολείου με τις Συλλογές
των Μουσείων και ενεργού εμπλοκής των μαθητών και μαθητριών στη μαθησιακή
διδασκαλία
Σκοπός: Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες με διαφορετικές
Θεματικές Συλλογές μουσείων της χώρας μας και να τις χρησιμοποιήσουν ως
εργαλείο μάθησης αξιοποιώντας τους διαφορετικούς τρόπους έκθεσης των
συλλογών (φωτογραφίες, σχέδια, ταινίες, διαγράμματα κ.ά.) και τα επεξηγηματικά
μέσα μεταφοράς μηνυμάτων των μουσείων.
Τεκμηρίωση: Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και προτάσεις αξιοποίησης
μουσειακών συλλογών ανά τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Βασιζόμενοι πάντα στη
σχετική βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Οι Συλλογές των μουσείων βοηθούν τα παιδιά να σχηματίσουν
αντίληψη του κόσμου. Ευαισθητοποιούνται να προστατεύουν την υλική και άυλη
πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από την ερευνητική δουλειά, τη βιωματική
προσέγγιση, τα παιχνίδια ρόλων στους χώρους των μουσείων ενισχύουν τις νοητικές,
σωματικές, κοινωνικές τους δεξιότητες και αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Η
γνωριμία με τα επεξηγηματικά μέσα μεταφοράς μηνυμάτων (μουσειοσκευές,
εικονικές εκθέσεις στο διαδίκτυο, επισκέψεις σε εργαστήρια, οι φίλοι του
μουσείου,) υποστηρίζουν αλληλεπιδραστικά τη γνώση και τις δεξιότητες που
καλλιεργούνται στα σχολεία.
Συμπεράσματα: Η επαφή των παιδιών με τις λειτουργίες των μουσείων αποτελεί μια
εναλλακτική μορφή διδασκαλίας που βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος μαθημάτων του
ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού Σχολείου.
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ΜΕΘΟΔΟΣ CLIL ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ: ΤHE ROSETTA STONE
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ουρανία Καπαραλιώτη
4ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου

Εισαγωγή: Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μια
μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως για την εκμάθηση διάφορων γνωστικών
αντικειμένων μέσω της ξένης γλώσσας. Πρόκειται για μια μέθοδο διπλής εστίασης
καθώς οι μαθητές όχι μόνο αποκτούν νέες γνώσεις και πληροφορίες για το εκάστοτε
γνωστικό αντικείμενο αλλά παράλληλα μαθαίνουν και εξασκούν την ξένη γλώσσα.
Σκοπός: Οι μαθητές θα διδαχθούν ένα ιστορικό γεγονός μέσω της Αγγλικής γλώσσας.
Από τη μια μεριά, οι μαθητές θα μάθουν καινούργιο λεξιλόγιο, θα εξασκηθούν στο
listening comprehension αλλά και στο speaking, καθώς θα κληθούν να εκφράσουν
απόψεις σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τη Στήλη της Ροζέτας που
βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Από την άλλη, θα εμπλουτίσουν τις ιστορικές
γνώσεις τους.
Τεκμηρίωση: Η μέθοδος CLIL χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ψηφιακή
αφήγηση της ιστορίας. Η ψηφιακή αφήγηση υπερτερεί από μια πιο παραδοσιακή
προσέγγιση της διδασκαλίας αφού η εικόνα και ο ήχος είναι πάντα κάτι που ελκύει
τα παιδιά. Επιπλέον, κάνει την κατάκτηση της νέας γνώσης ευκολότερη καθώς οι
πληροφορίες εμφανίζονται με πολύ πιο ευχάριστο τρόπο, που εντυπώνεται στη
μνήμη των παιδιών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι μαθητές μέσω τις αγγλικής γλώσσας θα
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και τις ιστορικές γνώσεις τους ενώ παράλληλα θα
αναπτύξουν τις προφορικές και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Θα κληθούν να
συνεργαστούν και συζητήσουν μεταξύ τους καθώς και να εκφράσουν τις απόψεις
τους για καίρια ζητήματα.
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ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Αικατερίνη Γκόλτσιου
12ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Προσανατολισμός του σύγχρονου σχολείου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η
εκπαιδευτική αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Στόχος είναι η
παρουσίαση του σχεδιασμού ενός project με εφαρμογή της μεθοδολογίας STEM και
αξιοποιώντας τον εξοπλισμό Lego Education WeDo. Το ερώτημα είναι πώς στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί το παραπάνω υλικό, ώστε να
αποκτηθούν βασικές γνώσεις Φυσικής και προγραμματισμού, στα πλαίσια της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και με συνέπειες στη διαχείριση της τάξης. Η
δράση υλοποιήθηκε σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο της Αττικής και
αφορούσε τον πειραματισμό και τη βιωματική μάθηση στο γνωστικό αντικείμενο της
Φυσικής για την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων. Η παρατήρηση της
εργασίας και η συλλογή των αποτελεσμάτων των εργασιών, ανέδειξαν πως η δράση
ήταν εφικτή και συνέβαλε πρώτιστα στην απόκτηση βασικών γνώσεων Φυσικής και
προγραμματισμού, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω του πειραματισμού,
της μεταγνωστικής ικανότητας κατά τη διερεύνηση των ερωτημάτων, στην
καλλιέργεια της δημιουργικότητας, στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης Τ.Π.Ε. στην
εκπαιδευτική πράξη και δευτερευόντως στη διαχείριση της τάξης.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ
Αθηνά Γκριτζάλα, Πέτρος Καραπέτρος,
Κωνσταντίνος Τυροβολάς, Θεοδώρα Φλουσκούνη
3ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας

Εισαγωγή: Στο 3ο Λύκειο Γλυφάδας λειτουργεί από το 2014 έως σήμερα το
Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης. Πρόκειται για μία δράση σε εξέλιξη, η οποία
χρησιμοποιεί ως εκφραστικά μέσα τη φωτογραφία, την performance, την
οπτικοακουστική αφήγηση και τη δημιουργική γραφή, προκειμένου να
διερευνηθούν βασικές φιλοσοφικές έννοιες σε ένα πλαίσιο ομαδικότητας και
αλληλεπίδρασης με την οικογένεια και την κοινότητα.
Σκοπός: Πρόκειται για μία απόπειρα τόσο βιωματικής, όσο και ολιστικής
προσέγγισης της σχολικής γνώσης, καθώς οι επιμέρους στόχοι που τίθενται – σε
επίπεδα γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων - συνδυάζονται με τη βιωματική
εμπειρία ομάδας, την παραγωγή πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου, την αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, τη συνεργασία με την οικογένεια
και τη διάχυση της εμπειρίας στην κοινότητα.
Τεκμηρίωση: Η μέχρι τώρα εμπειρία μας στο Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης του
3ου Λυκείου συνηγορεί υπέρ της αναγκαιότητας ανάδυσης της αλήθειας η οποία δεν
προκύπτει μονοσήμαντα και αποκλειστικά, ούτε από την επαφή με το φιλοσοφικό
λόγο, ούτε από τις καλλιτεχνικές δοκιμές, χρησιμοποιώντας την τέχνη «ως μια
‘πρώτη επίστρωση’ κατά τα λεγόμενα της Martha Nussbaum, για την φιλοσοφία με
τρόπο που, αν και παιδαγωγικά χρήσιμος, είναι ωστόσο μια περιορισμένη
προσέγγιση της σχέσης μεταξύ φιλοσοφίας και τεχνών».
Συμπεράσματα: Αυτό που προέχει σε ένα ενδεχόμενο τέτοιου είδους εγχείρημα
είναι η δημιουργία μιας προσωπικής και παράλληλα συλλογικής επιστημολογίας, η
οποία θα εκκινεί είτε από την αναστοχαστική διαδικασία που ο φιλοσοφικός λόγος
κινητοποιεί, είτε από την αισθητική απόλαυση και την ενοραματική σύλληψη που
τέχνη επιτρέπει, χωρίς στεγανές οριοθετήσεις και απόλυτες πρακτικές.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ελένη Μελιάδου
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες πηγάζουν από τις
υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών για τα οπτικοακουστικά μέσα και
στοχεύουν να αναδείξουν πιο δημιουργικούς τρόπους ανάγνωσης της εικόνας για
τα παιδιά με την εισαγωγή τους στην κινηματογραφική γλώσσα και στους κώδικες
του animation. Σκοπός είναι η παραγωγή ενός κοινού κινηματογραφικού έργου από
τα ίδια τα παιδιά. Ο βαθμός αυτονομίας των νηπίων στο επίπεδο της δημιουργίας
του σεναρίου, των σκηνικών, των ήχων, της σκηνοθεσίας είναι η μεγάλη πρόκληση
στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων
ιδωμένη στο πλαίσιο της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της συνομιλίας με
την κοινωνία αποτελεί μία νέα μορφή μάθησης η οποία γεφυρώνει το τεχνολογικό
χάσμα των μαθητών με το σχολείο, παράλληλα ενδυναμώνει τις σχέσεις των
μαθητών ως ομάδα. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο χρόνια σε δύο
διαφορετικές τάξεις αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των παιδιών για δημιουργία,
την αναγκαιότητα της δημοκρατικής προσέγγισης της διαδικασίας, την υπεύθυνη
ανάληψη των ευθυνών τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την
εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων. Η δημοκρατική προσέγγιση της μάθησης έγκειται
στο επίπεδο της οργάνωσης της διαδικασίας και στην ανάδειξη θεμάτων που
καλλιεργούν τις δημοκρατικές αρχές στην κοινωνία μας.
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Η 7Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Δημήτριος Ουλής
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη

Εισαγωγή: Λαμβάνοντας υπόψη την πληθωρική παρουσία του κινηματογράφου
μέσα σε έναν κόσμο που προσδιορίζεται ολοένα και περισσότερο απο το θέαμα,
γίνεται φανερό ότι το σχολείο δεν μπορεί να αφήσει έξω από τη σκόπευσή του την
παιδαγωγική και μορφωτική αξία συγκεκριμένων προιόντων της 7 ης τέχνης. Το
εγχείρημα ωστόσο της οργανικής ενσωμάτωσης των κινηματογραφικών ταινιών στη
διδασκαλία προσκρούει συχνά σε προβλήματα μεθόδου, καθώς και σε κριτήρια
επιλογής.
Σκοπός: Η εισήγηση φιλοδοξεί να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η χρήση
κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη
πρόσληψη και αφομοίωση των εκάστοτε περιεχομένων μάθησης από τη μαθητική
κοινότητα. Επιπλέον, επιζητεί να διατυπώσει κριτήρια επιλογής ταινιών και να
απαριθμήσει συγκεκριμένα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη, τα οποία οι
μαθητές/τριες μπορούν να προσποριστούν από την αναστοχαστική σχέση τους με το
σινεμά.
Τεκμηρίωση: Οι θέσεις μας εκκινούν από συγκεκριμένες εννοήσεις της κριτικής
παιδαγωγικής, όπως αυτές διατυπώνονται κυρίως στο έργο του Henry Giroux.
Παράλληλα, η ανακοίνωσή μας αξιοποιεί θέσεις και συμπεράσματα από μία
ευρύτερη φιλοσοφική κριτική του θεάματος και της παιδευτικής αξίας του
κινηματογράφου, τα οποία συναντούμε σε έργα στοχαστών όπως ο Jacques Rancière
και ο Giles Deleuze.
Αποτελέσματα: Ευκταίο αποτέλεσμα της ανακοίνωσής μας είναι η συνειδητοποίηση
της παιδαγωγικής και μορφωτικής αξίας του κινηματογράφου, καθώς και η
παρώθηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μία πιο οργανική ένταξη των προιόντων
της 7ης τέχνης μέσα στην εκπαιδευτική της καθημερινότητα.
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ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Βασιλική Σοφρά
Εικαστικός/ΣΕΕ ΠΕ08 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί είναι να βρουν
καινοτόμους τρόπους να εμπλέξουν όλους τους μαθητές στο να συμμετάσχουν σε
στενή, ουσιαστική συμμετοχή. Η συγκεκριμένη παρουσίαση προτείνει τη διδασκαλία
των διαφόρων μαθημάτων σε συνδυασμό και σε συνεργασία με τα εικαστικά, έτσι
ώστε οι περιοχές επιστημονικού περιεχομένου και τέχνης να αλληλοσυνδέονται,
συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Η ενσωμάτωση της τέχνης, αποτελεί τη
λεωφόρο μέσω της οποίας οι μαθητές εφαρμόζουν και συνδέουν την προηγουμένως
διδαχθείσα ύλη.
Ο λόγος που η ενσωμάτωση της τέχνης είναι κρίσιμος: η συγκεκριμένη προσέγγιση
δίνει μία ευκαιρία να επανέλθει η δημιουργικότητα και την ίδια στιγμή να αυξηθεί η
επίδοση του μαθητή. Όταν η τέχνη ενσωματώνεται σκόπιμα οι μαθητές γίνονται
ενεργοί συμμετέχοντες στη μάθησή τους. Αυτό με τη σειρά του δίνει την ευκαιρία
στους μαθητές να κάνουν τη μάθηση κτήμα τους και να έχουν ένα θεμελιωμένο
ενδιαφέρον για τη δική τους επιτυχία.
Χτίζει δεξιότητες κριτικής σκέψης. Οι μαθητές δεσμεύονται στην κριτική σκέψη και
κατασκευάζουν προσωπικό νόημα μέσα από τη μάθησή τους σε μαθήματα που
συνδυάζονται με την τέχνη. Αναπτύσσουν δεξιότητες να εργαστούν μέσα από τη
λύση προβλημάτων και να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις. Αυτό χτίζει ένα πλέγμα και
ικανότητα επιμονής σε όλους τους μαθητές.
Αναπτύσσει τις δυνατότητες συμμετοχής, καθώς παρέχει ένα δίκαιο μαθησιακό
περιβάλλον για όλους τους μαθητές μέσω των δικών τους, ιδιαιτέρων σημείων
πρόσβασης. Η ενσωμάτωση των τεχνών φαίνεται να είναι η καλύτερη μορφή
διαφοροποίησης, διότι μπαίνει σε τόσα διαφορετικά ενδιαφέροντα, ικανότητες και
μορφές μάθησης. Παρέχει συνδετική μάθηση. Χορηγεί ένα ερευνητικό μονοπάτι
στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα, μαθαίνοντας δεξιότητες και φυσικές οδούς
διαφοροποίησης.
Ενδυναμώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται διευκολυντές
της δημιουργικής μάθησης και ενδυναμώνονται στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Οι δάσκαλοι αισθάνονται ικανοποιημένοι και ικανοί να προσφέρουν ένα πρακτικό
περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές τους.
Στα σχολεία που σκοπίμως έχει χρησιμοποιηθεί η ενσωμάτωση της τέχνης τα
αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Έχει βρεθεί ότι η επίδοση των μαθητών έχει αυξηθεί
κατά 10% σε όλο το εύρος των μαθημάτων. Ορισμένα σχολεία εμπλέκουν τις τέχνες
σε ό, τι κάνουν και βρίσκουν ότι η προσέγγιση όχι μόνο ενισχύει την ακαδημαϊκή
επιτυχία, αλλά επίσης προωθεί τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την
υπερηφάνεια του σχολείου. Η συνδυασμένη με την τέχνη μάθηση συντελεί ώστε να
γίνει το σχολείο ένας τόπος ελκυστικός και δημιουργικός για μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελένη Ταγκάλου
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70

Εισαγωγή: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και μαθησιακών
δραστηριοτήτων ευνοεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλότερου επιπέδου όπως η
κριτική σκέψη, η οικοδόμηση της γνώσης, η επικοινωνία, οι συνεργατικές δεξιότητες
και η δημιουργικότητα, ενώ συντελεί στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος.
Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι διαμέσου προγραμμάτων επεξεργασίας
ήχου και μετάδοσης ήχου μέσω διαδικτύου να προσεγγίσουμε την εκπαιδευτική
διαδικασία και μάθηση με τρόπο ενεργό, αποτελεσματικό και συνήθως πολύ
ελκυστικό .
Τεκμηρίωση: Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία προγράμματα επεξεργασίας ήχου
(Audacity) θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη
τα οποία συντελούν στη διαμόρφωση κλίματος συνεργατικής δημιουργικότητας
στην σχολική τάξη, που συνιστά ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συμμετοχικής
δημιουργίας.
Αποτελέσματα: Κατανόηση της λειτουργίας και εφαρμογής των παραπάνω
προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου στη σχολική διαδικασία, ώστε να καλλιεργηθεί
η κριτική σκέψη των μαθητών και η συνεργατική μάθηση με στόχο τη δημιουργική
γνώση, να αφυπνισθεί η φαντασία τους για να γεννούν και να υλοποιούν ιδέες και
εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα, ενώ θα γεύονται τη χαρά της δημιουργίας.
Συμπεράσματα: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα του
μαθητικού ραδιοφώνου στη διδακτική πράξη και εκπαίδευση συντελεί στην
απελευθέρωση της δημιουργικότητας και στην ανάδειξη της φαντασίας, ενώ
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και δημιουργικής
έκφρασης για την οικοδόμηση της γνώσης.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ελένη Γαλανοπούλου
Msc Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Μαρία Καραβίδα
Msc Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ60

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες ο ελλαδικός χώρος έχει υποδεχτεί έναν τεράστιο
αριθμό μεταναστών από το σύνολο σχεδόν των χωρών παγκοσμίως. Στην ταχύτερη
και καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία βασικό «εργαλείο»
αποτελεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει, με τη μέθοδο του ανώνυμου
αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, το προφίλ των μεταναστών, οι οποίοι
επιλέγουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας,
τους λόγους εκμάθησής της, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
Τεκμηρίωση: Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο του ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου
ερωτηματολογίου από το Μάιο έως και τον Ιούνιο του 2019 και αποτύπωσε τις
απόψεις μεταναστών, οι οποίοι φοιτούσαν σε τμήματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην πόλη της Αθήνας και η επεξεργασία
των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 21.
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Αποτελέσματα: Από την εμπειρική έρευνα που διεξήχθη προέκυψε ότι οι
μετανάστες, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας είναι κυρίως άνδρες, μέσης ηλικίας, με υψηλό μορφωτικό και
οικονομικό επίπεδο. Οι βασικότεροι λόγοι για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
είναι επαγγελματικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί, ενώ οι κυριότεροι τομείς που
προκαλούν στους μετανάστες σοβαρή δυσκολία στην εκμάθησή της είναι η
γραμματική, η εκφορά των λέξεων και το λεξιλόγιο. Οι συγκεκριμένοι τομείς
συμφωνούν με τα ευρήματα, αντίστοιχης θεματικής ερευνών, τόσο στον ελλαδικό
χώρο, όσο και παγκοσμίως.

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Φάνης Μαργαρώνης
Εισαγωγή: Η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης αποτελεί αναμφίβολα
μια κομβική πλευρά της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Παραμένει, όμως, γεγονός,
ότι η έννοια της αποτελεσματικής διδασκαλίας δεν είναι ενιαία αντιληπτή, ενώ
συχνά εγκλωβίζεται σε νόρμες και δείκτες, παραγνωρίζοντας την κοινωνική
διάσταση της τάξης και του σχολείου γενικότερα.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει ως πρόταση την Κοινωνικά
Ανταποκρινόμενη Διαχείριση Τάξης. Υποστηρίζεται ότι η διαχείριση της σχολικής
τάξης έχει κοινωνικές προεκτάσεις και ότι μόνο συνυπολογίζοντας αυτές μπορεί να
μετατραπεί σε συλλογική υπόθεση. Προτείνεται η δημιουργία κοινοτήτων
συνεργατικής μάθησης και συλλογικής δράσης εντός του σχολείου,
μετασχηματίζοντας το ίδιο το σχολείο σε έναν εξελισσόμενο, μανθάνοντα οργανισμό
και κοιτίδα κοινωνικής δράσης και διεκδίκησης.
Τεκμηρίωση: Με άξονα τη διδασκαλία του Lev Vygotsky η ανάπτυξη του παιδιού και
η ώθηση σε ανώτερες νοητικές και ψυχολογικές λειτουργίες γίνεται μέσω του λόγου,
της μάθησης και της κοινωνικής εμπειρίας. Αμφισβητώντας τις καθιερωμένες νόρμες
–μεταξύ αυτών και την Πολιτιστικά Ανταποκρινόμενη Διαχείριση Τάξης- και τον
«αποστειρωμένο» ρόλο των εργαλείων παρατήρησης, φωτίζεται η οπτική της
συνεργατικής μάθησης και συλλογικής δράσης με γνώμονα την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη του παιδιού, με την κριτική σκέψη στο επίκεντρο.
Συμπέρασμα: Ικανή συνθήκη για την αποτελεσματική διαχείριση τάξης είναι η
διαμόρφωση τοπικών κοινοτήτων μάθησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης εντός
της σχολικής κοινότητας, με προοπτική το συνολικό μετασχηματισμό του σχολείου
σε μανθάνοντα και δρώντα οργανισμό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι
καταλυτικός, συνυπολογίζοντας σταθερά την κοινωνική διάσταση τόσο του εαυτού
του, όσο και του σχολείου, με προσανατολισμό όχι την «παροχή ίσων ευκαιριών για
όλα τα παιδιά» αλλά τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων μαζί με τα παιδιά.Ικανή
συνθήκη για την αποτελεσματική διαχείριση τάξης είναι η διαμόρφωση τοπικών
κοινοτήτων μάθησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης εντός της σχολικής
κοινότητας, με προοπτική το συνολικό μετασχηματισμό του σχολείου σε μανθάνοντα
οργανισμό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι καταλυτικός,
συνυπολογίζοντας σταθερά την κοινωνική διάσταση τόσο του εαυτού του, όσο και
του σχολείου.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ελένη Λυμπεροπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια κοινή δράση, σε συνεργασία
με τους ΣΕΕ της ΠΕ, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου με την
αφορμή της εισαγωγής του νέου σχολικού βιβλίου από το σχολικό έτος 2018-19.
Σκοπός: Λαμβάνοντας υπόψη έναν από τους βασικούς στόχους των οδηγιών για την
διδασκαλία των μαθηματικών στην Ε΄ Δημοτικού, δηλ. την ανάπτυξη και διαχείριση
μαθηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες τελικά εμπλέκονται οι μαθητές/τριες,
όπως υποστηρίζεται και από τη σχετική έρευνα, επιχειρήσαμε την συνεργασία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών με θέμα τη μαθηματική δραστηριότητα: η μαθηματική
δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνον από το περιεχόμενό της αλλά και από τη
διαχείρισή της στη σχολική τάξη.
Τεκμηρίωση: Οι επιμορφωτικές δράσεις που θα περιγράψουμε αφορούν σε τρεις
ομάδες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της συγκεκριμένης επιμόρφωσης αποτέλεσε μια
πρώτη απόπειρα διερεύνησης των δυνατοτήτων και των αναγκών των
εκπαιδευτικών στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και κατέδειξε τόσο την
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών όσο και την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας
συνεργασίας ανάμεσα στους διδάσκοντες
στην Πρωτοβάθμια και την
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στον ρόλο
του σχεδιαστή και διαχειριστή μαθηματικών δραστηριοτήτων.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΟΡΑΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ:
ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Αρχοντία Μαντζαρίδου
Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Στο
πλαίσιο
της
ιστορικής
εκπαίδευσης;
Στον
Καναδά
οι Seixas και Morton προτείνουν ένα μοντέλο από έξι έννοιες της ιστορικής σκέψης
σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές για να σκεφτούν ιστορικά πρέπει να είναι σε θέση
να προσδιορίσουν την ιστορική σημασία, να χρησιμοποιήσουν πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές, να εντοπίσουν τη συνέχεια και την αλλαγή, να αναλύσουν την
αιτία και τις συνέπειες, να αντιληφθούν την ιστορική οπτική και να κατανοήσουν την
ηθική διάσταση των ιστορικών ερμηνειών. Έχουν αναπτυχθεί ακόμα αρκετά μοντέλα
διδακτικής της ιστορίας που συνεισφέρουν στο αξίωμα «κάνoντας ιστορία»
(doing history) και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ιστορικής σκέψης. Σε όλες τις
προτάσεις, ωστόσο, το ιστορικό ερώτημα παραμένει στο κέντρο του ενδιαφέροντος
καθώς αυτό είναι που θα ενεργοποιήσει κατάλληλα τους μαθητές και θα
προσανατολίσει την έρευνα.
Στην παρούσα εργασία αναζητούμε το σημείο όπου μπορεί να συναντηθεί το
ιστορικό ερώτημα με τις ρουτίνες ορατής σκέψης. Ο εντοπισμός και η ανάλυση του
ιστορικού ερωτήματος, η ικανότητα αναδημιουργίας και ανασυγκρότησης ιστορικών
αφηγήσεων, εννοιολογικών αναλύσεων και ιστορικού προσανατολισμού μπορεί να
υποστηριχθούν από τις ρουτίνες της ορατής σκέψης. Πρόκειται για μια διαδικασία
μάθησης στην οποία η σκέψη των μαθητών αποκαλύπτεται μέσα από ρουτίνες
ερωτήσεων ώστε να γίνει ορατή με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής και
κριτικής σκέψης. Αυτές οι ρουτίνες κριτικού στοχασμού εφαρμοσμένες σε
πρωτογενείς ιστορικές πηγές και έργα τέχνης είναι δυνατό να λειτουργήσουν για την
επίτευξη μαθησιακών στόχων που περιλαμβάνουν την ιστορική σκέψη.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ελένη Κιούση
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία έγινε στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων για
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ομάδα Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με αφορμή προβλήματα συμπεριφοράς, τα
οποία λαμβάνουν χώρα καθημερινά στη σχολική τάξη, διοργανώθηκαν
επιμορφωτικές ημερίδες σε επίπεδο Νομών, προκειμένου να συμβάλλουν στη
διαχείριση και σε έναν διαφορετικό τρόπο παρέμβασης των μαθητών με
προβλήματα συμπεριφοράς.
Σκοπός: Η ανάγκη των επιμορφώσεων αυτών ήταν να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των
εκπαιδευτικών ως προς την αντιμετώπιση διαχείρισης της προβληματικής
συμπεριφοράς. Να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός τρόπος που μέχρι τώρα
χρησιμοποιούσαν, από μία άλλη ερμηνεία, από μία διαφορετική οπτική γωνία. Για
το σκοπό αυτό επιλέχτηκε η οικοσυστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η
συμπεριφορά μέσα στην τάξη επηρεάζει τη συμπεριφορά στο υπόλοιπο σχολικό
σύστημα- και το αντίστροφο.
Τεκμηρίωση: Η οργάνωση των επιμορφώσεων, αρχικά έγινε με ενημέρωση του
θεωρητικού πλαισίου, ακολουθούσε ο χωρισμός των ομάδων αποτελούμενος από 46 άτομα, με σκοπό την επίλυση μιας προβληματικής συμπεριφοράς μέσα από τον
διαμοιρασμό μελετών περίπτωσης. Η ενεργητική συμμετοχή και ο εποικοδομητικός
διάλογος των εκπαιδευτικών, μεταφέρονταν στην ολομέλεια όπου ανταλλάσσονταν
απόψεις, ιδέες, ή μοιράζονταν τα καθημερινά προβλήματα και οι πρακτικές
επίλυσης.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετική
άποψη για τη συγκεκριμένη τεχνική παρέμβασης, αν και δεν είναι εύκολο να
εφαρμοστεί από τους παραδοσιακούς δασκάλους σε αντίθεση με τους νεώτερους οι
οποίοι ήταν πιο δεκτικοί σε μία τέτοια νεωτερική τεχνική για τα ελληνικά δεδομένα.
Ωστόσο, αρκετοί τόνισαν ότι θα έπρεπε να αφιερώνονται περισσότερες ώρες σε
βιωματικές δράσεις.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
Η ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΝΑΕ: ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Γιούλη Χρονοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Εισαγωγή: Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», που εφαρμόστηκε πιλοτικά το
έτος 2018-19 σε 9 ΕΠΑΛ, και από το έτος 2018-19 μέχρι σήμερα σε όλα τα ΕΠΑΛ της
χώρας (περί τα 400), αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής και
γνωστικής υποστήριξης των μαθητών της Α΄ τάξης, που περιλαμβάνει Σύμβουλο
Καθηγητή ανά μαθητή, ψυχολόγο ανά σχολείο, χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης,
δικτύωση μεταξύ των σχολείων και εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα Νέα
Ελληνικά και τα Μαθηματικά. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από την καινοτομία της
συνδιδασκαλίας, δηλαδή τη συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών ταυτόχρονα στην τάξη.
Σκοπός: Η συνδιδασκαλία συνιστά μια απολύτως πρωτοποριακή για την Ελλάδα
εκπαιδευτική πρόταση (με την εξαίρεση των εργαστηριακών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ
και τον θεσμό της παράλληλης στήριξης), που στοχεύει πρωτίστως στη μαθησιακή
υποστήριξη και την επίλυση εγνωσμένων αδυναμιών στα μαθήματα γενικής
παιδείας, αλλά και στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.
Τεκμηρίωση: Όπως έδειξαν επανειλημμένες αποτιμήσεις (άτυπο ερωτηματολόγιο
και ημερίδα στο τέλος της πιλοτικής φάσης, ερωτηματολόγιο και συνέδριο μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου έτους καθολικής εφαρμογής), η εμπειρία της
συνδιδασκαλίας υπήρξε θετική και εποικοδομητική τόσο για τους μαθητές (σε
επίπεδο γνωστικό και συμμετοχικό) όσο και για τους εκπαιδευτικούς (σε επίπεδο
επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεργασίας), παρά τις ελλείψεις και αδυναμίες στην
εφαρμογή.
Συμπεράσματα: Ο θεσμός της συνδιδασκαλίας, που μπορεί και πρέπει να
υποστηριχθεί περαιτέρω, έχει τη δύναμη να συμβάλει, συλλειτουργώντας με τους
άλλους παράγοντες, στην αλλαγή του τοπίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά
και να αποτελέσει πρότυπο για πιθανή επέκτασή του ή τουλάχιστον για υιοθέτηση
πτυχών του στα υπόλοιπα σχολεία.
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου
Φιλόλογος, Δρ. Ιστορίας

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
Εισαγωγή: Η παρούσα πρόταση αποτελεί έναν καινοτόμο μεθοδολογικό μοντέλο
προσέγγισης των εννοιών της Ενδοσχολικής Βίας και του εκφοβισμού και μπορεί να
εφαρμοστεί στα σχολεία (καινοτόμες δράσεις, project, κλπ), συνοδευόμενη από
ποικιλότροπη, εκτεταμένη διάχυση των αποτελεσμάτων της.
Σκοπός: Η σκοποθεσία της εστιάζει στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, ώστε
να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια κάθε εκπαιδευτικού που επιθυμεί να εντοπίσει,
να αναδείξει και να «θεραπεύσει» ανάλογες καταστάσεις με τις οποίες έρχονται
καθημερινά αντιμέτωποι οι μαθητές. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες
με τις δημιουργίες τους να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης
σχολικής κοινότητας στα προαναφερθέντα φαινόμενα, οδηγούμενοι σε ατομικό
επίπεδο στην ανακάλυψη και στη κατάκτηση αφηγηματικών δεξιοτήτων για την
έκφραση συναισθημάτων και απόψεων, και σε ομαδικό επίπεδο, στην επικοινωνία,
στην ανταλλαγή απόψεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
Τεκμηρίωση-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα:
Ειδικότερα,
σε
επίπεδο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας που
εμπεριέχουν πολυσχιδείς δραστηριότητες (παραμύθι, ακροστιχίδα, ημερολόγιο,
χαϊκού, λίμερικ, κ.α.) και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω των οποίων
αντιλαμβάνονται και κατανοούν το περιεχόμενο των εξεταζόμενων εννοιών και
προσανατολίζονται στην υιοθέτηση «υγιών» στάσεων ζωής, από τις οποίες
απουσιάζει κάθε μορφή βίας. Ταυτόχρονα οι μαθητές, συνδυάζοντας την εμπειρία
της σχολικής ζωής με τις γνώσεις της τέχνης και του λόγου που απορρέουν από την
ενασχόλησή τους με τη Λογοτεχνία και κάθε μορφή τέχνης, εκπαιδεύονται στη
διαχείριση των συναισθημάτων τους, αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους και με την
αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς βελτιώνουν το σχολικό κλίμα και συντελώντας
στην αναβάθμιση του σύγχρονου σχολείου.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κωνσταντίνος Ορκόπουλος
ΠΕ 86

Μελέτης Ορφανάκος
ΠΕ 86

Δημιουργήσαμε μια συλλογή δραστηριοτήτων, όπου με ευχάριστο τρόπο και
μέσα από το παιχνίδι οι μικροί μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή και κατανοούν
έννοιες - πολλές φορές δύσκολες - της επιστήμης των υπολογιστών. Κάποιες από τις
δραστηριότητες απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ άλλες όχι.
Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισής μας έγκειται στην αντίστροφη φορά της
κατάκτησης της γνώσης. Δεν ξεκινάμε από τις θεωρητικές έννοιες και μετά να
οδηγηθούμε στην εφαρμογή της κατακτηθείσας γνώσης, ούτε δίνουμε στους
μαθητές μια μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσουν. Αντιθέτως δίνουμε το παιχνίδι,
με τους κανόνες του και τον στόχο του. Ο μαθητής/τρια προσπαθώντας να νικήσει
στο παιχνίδι, αναπτύσσει τη δική του στρατηγική, δημιουργεί τελικά τον δικό του/της
“αλγόριθμο” για την επίτευξη του στόχου. Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιεί αρχικά,
ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση και τη δική του μέθοδο.
Έχοντας εφαρμόσεις στην τάξη μας και στο μάθημά μας τις δραστηριότητες
αυτές, διαπιστώσαμε εξαιρετική αποδοχή από τα παιδιά. Βρήκαν πολύ ευχάριστες
τις δραστηριότητες, έλυσαν προβλήματα πολύ ανώτερου ηλικιακού επιπέδου και
συμμετείχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η σημαντικότερη διαπίστωση ήταν ο βαθμός
εμπλοκής όλων των μαθητών, ακόμα και των πιο “αδύναμων” μαθησιακά, αλλά και
η ικανοποίηση που ένιωσαν επιτυγχάνοντας και δημιουργώντας δικά τους έργα πέρα
από αυτά που ζητήσαμε και περιμέναμε.
Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν έχοντας κατά νου
μόνο το μάθημα της πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο, πιστεύουμε ότι η μέθοδος
και ο τρόπος προσέγγισης παρουσιάζει ενδιαφέρον και για εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων.
.
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4η Θεματική Ενότητα: Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης
ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημήτρης Θεοδοσάκης,
Γεωργία Σοφούλη
Εισαγωγή: Η παρούσα πρόταση αποτελεί παράδειγμα «θετικών» παρεμβάσεων
στην προσχολική εκπαίδευση και ακολουθεί αντίστοιχες θετικές εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο την τελευταία δεκαετία.( Gross
National Happiness -GNH “Coping with emotions” κλπ.).
Σκοπός: Η περιορισμένη βιβλιογραφία που εντοπίζεται στις εφαρμογές της θετικής
εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή στη χώρα μας, μας ώθησε στη σύνθεση της
συγκεκριμένης πρότασης που περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενδοσχολικών
δραστηριοτήτων οι οποίες μέσω βιωματικής μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη
θετικών συναισθημάτων (Fredrickson,1998), αξιών και δεξιοτήτων συναισθηματικής
επάρκειας (Mayer&Cobb,2000, Salovey&Sluyter,1997) ,όπως η αισιοδοξία, η
ενσυναίσθηση, ελπίδα ,το χιούμορ, η ψυχική ανθεκτικότητα, όσο και η διαχείριση
συναισθήματος .Επιχειρείται να ενισχυθούν μέσα από δράσεις ,ομαδικά παιχνίδια
και παιχνίδια ρόλων, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, αφηγηματική τεχνική ,
καλλιτεχνική έκφραση ,ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές/τριες.
Τεκμηρίωση: Για την πιλοτική εφαρμογή της προτείνεται χρονικό πλαίσιο οκτώ
εβδομάδων και για την αξιολόγηση της σε πρώτη φάση , η κλίμακα Εκπαιδευτικής
Αυτοαποτελεσματικότητας (TSES) Teaching Efficacy Instrument :Teacher’s Sense of
Efficasy Scale ( Tschannen- Moran & Hoy ,2001) (Cronbach A =0,89 ) .Ο ερευνητικός
σχεδιασμός περιλαμβάνει χορήγηση του ερωτηματολογίου σε όλα τα στάδια της
εφαρμογής του προγράμματος σε επιλεγμένο δείγμα επιμορφωμένων
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (Ν=30).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η επιμόρφωση των εμπλεκομένων ενισχύει την
προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και αναδεικνύει θετικές στάσεις και
συμπεριφορές απέναντι στους μαθητές , ενώ παράλληλα βοηθάει στην
αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με τους γονείς τους. Η προσχολική αγωγή
συνιστά αναπτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής της θετικής ψυχολογίας και κατάλληλο
πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί ψυχική ενδυνάμωση των
μαθητών /τριών όσο και ενίσχυση δυνατών σημείων του χαρακτήρα τους .Kατ αυτόν
τον τρόπο διαμορφώνεται ένα αρμονικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη και
αμβλύνονται φαινόμενα εκφοβισμού και επιθετικότητας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Δημοσθένης Α. Χατζηλέλεκας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών για την
πρόληψη φαινομένων ανάρμοστης συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη του Δημοτικού
Σχολείου. Η θεματική της εργασίας εστιάζεται στην πρόταση πρακτικών που
αφορούν στη διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και στη διατήρηση της
πειθαρχίας στη σχολική τάξη. Οι πρακτικές στηρίζονται στα πορίσματα σχετικών
ερευνητικών μελετών, των οποίων: κοινή διαπίστωση είναι ότι η Οργάνωση και
Διοίκηση της Σχολικής Τάξης είναι ζήτημα ουσιαστικής επικοινωνιακής και
κοινωνικής αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών όσο
και των μαθητών. Στην άμεση αυτή επικοινωνία, η οποία συντελείται κατά τη
διεξαγωγή της καθημερινής παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας στη σχολική
τάξη, ο εκπαιδευτικός θεωρείται προεξάρχων και υπεύθυνος για τη συστημική,
πολυπρισματική και πολυπαραγοντική διευθέτηση των οπτικών του ζητήματος της
Οργάνωσης και Διοίκησης της Τάξης.
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5η Θεματική Ενότητα: Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ CLIL
Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02

Ελένη Λυμπεροπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03

Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία διερευνάται η διδασκαλία της ΝΕ ως
ξένης/δεύτερης γλώσσας σε παιδιά προσφύγων-μεταναστών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση με «όχημα» το περιεχόμενο του μαθήματος των μαθηματικών,
σύμφωνα με την προσέγγιση Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο
(content - based instruction -CBL).
Σκοπός: Λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό στόχο της εκπαίδευσής τους, δηλαδή τη
σταδιακή ένταξη «πλήρως στην κανονική τάξη» (ΙΕΠ), ανιχνεύσαμε τη δυνατότητα
να οργανωθεί διδασκαλία της ΝΕ γλώσσας μέσω του διδακτικού αντικειμένου των
μαθηματικών και την ανταπόκριση των μαθητών/τριών σε αυτήν. Σύμφωνα με τον
ευρύτερο όρο CLIL (Content and language integrated learning), ο οποίος εμπεριέχει
την εκμάθηση με βάση το περιεχόμενο, το γλωσσικό μάθημα συνδυάζεται με τη
διδασκαλία του περιεχομένου άλλων γνωστικών αντικειμένων.
Τεκμηρίωση: Η διδακτική παρέμβαση που θα περιγράψουμε πραγματοποιήθηκε σε
μια τάξη παιδιών προσφύγων-μεταναστών και αποτελεί συνεργασία μαθηματικού,
φιλολόγου στο παραπάνω πλαίσιο.
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διδασκαλίας CLIL, η οποία αποτελεί
μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης των δυνατοτήτων και των αναγκών των παιδιών
προσφύγων-μεταναστών σε τάξεις υποδοχής, κατέδειξε τόσο την ανταπόκριση των
μαθητών, όσο και την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας συνεργασίας στα σχολεία,
ώστε οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων να συμφωνήσουν σχετικά με το
πώς θα διανεμηθούν οι ρόλοι στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, στην
πραγματοποίηση και την αξιολόγησή της σε μια παιδαγωγική ένταξης στο κανονικό
σχολείο.
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5η Θεματική Ενότητα: Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Άγγελος Σουλιώτης
ΠΕ 79.01 Μουσικής, Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Εισαγωγή: Εδώ και πλέον μία 20ετία, η ελληνική εκπαίδευση έχει έρθει αντιμέτωπη
με μία, ποικιλοτρόπως διαμορφούμενη, πολυπολιτισμικότητα, τόσο στην κοινωνία
όσο και εντός των σχολικών τάξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και
Ι.Ο.Β.Ε. ο μαθητικός πληθυσμός αλλοδαπών μαθητών, αυξομειώνεται διαρκώς,
ανάλογα τις πολιτικές - οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικά παραθέτω : 8500 (1995),
98000 (2002), 114000 (2004), 123000 (2005), 160000 (2011), 70000 (2015). Σύμφωνα
με τα παραπάνω, είναι προφανές, πως η ελληνική εκπαίδευση έχει εισέλθει σε μία
περίοδο όπου απαιτούνται άμεσα αντανακλαστικά και αποτελεσματικά εργαλεία,
στη διαχείριση του πολυπολιτισμικού μαθητικού δυναμικού. Σε αυτό, μπορεί να
πρωτοστατήσει η χρήση του μαθήματος της μουσικής ως ένα μέσο ταχύ και ευέλικτο.
Σκοπός: Μέσω της ανάδειξης του μαθήματος της μουσικής ως πολιτισμικού
συνδετικού κρίκου των μαθητών, να επιτευχθεί η, όσο το δυνατόν, ταχύτερη
ενσωμάτωση και αξιοποίηση ,ως ενιαίου πλέον συνόλου, του νέου μαθητικού
δυναμικού.
Τεκμηρίωση: Η καινοτομία της συγκεκριμένης πρότασης έγκειται στο ότι η χρήση της
μουσικής ως εργαλείο ενσωμάτωσης, μπορεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα, διότι
μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και με μουσικά μηδενικό, μαθητικό γνωστικό
υπόβαθρο ενώ επίσης δεν απαιτεί καμία εκμάθηση γλώσσας από τους μαθητές.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η μέσω του
μαθήματος της μουσικής, άμεση ενσωμάτωση των μαθητών, που εισέρχονται στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο στα
υπόλοιπα μαθήματα, και κυρίως τα γλωσσικά, να ενδυναμώσουν τους δεσμούς των
νέων μαθητών με την ελληνική εκπαίδευση.
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5η Θεματική Ενότητα: Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤHΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Γαρυφαλιά Παπασωτήρη
ΠΕ 60

Θεοδότη Σαΐτη
ΠΕ 60

Εισαγωγή: Η κινητικότητα των λαών και η εγκατάστασή τους στη χώρα μας,
δημιούργησε μια νέα δυναμική αντιμετώπισης πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα
γλωσσικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα έφερε στο
προσκήνιο την περίπτωση των Ρομά οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εδώ
και δεκαετίες χωρίς όμως να έχουν ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό αλλά και
εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας. Το σχολείο και ιδιαίτερα η προσχολική εκπαίδευση
αποτελεί σημαντικό μηχανισμό συμμετοχής στο μορφωτικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό κεφάλαιο διατηρώντας τη δική τους πολιτισμική κληρονομιά.
Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και
γενικότερης γνωστικής και κοινωνικής κουλτούρας σε ένα νηπιαγωγείο με παιδιά
αμιγώς Ρομά έτσι ώστε η μάθηση να πραγματοποιείται μέσα από παιγνιώδεις
διαδικασίες που θα συμβάλλουν στη γλωσσική, κοινωνική, γνωστική ανάπτυξη, την
καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας αλλά και τη συνειδητοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς των παιδιών αυτών
και του τρόπου που
προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται τον κόσμο.
Τεκμηρίωση: Το νηπιαγωγείο προάγει και στηρίζει τη μαθητική ικανότητα. Ιδιαίτερα
στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο όπου φοιτούν παιδιά αμιγώς Ρομά διαπιστώνουμε
ότι και εδώ το κάθε παιδί διαθέτει διαφορετικές προϋποθέσεις για μάθηση,
διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες. Η ευελιξία του προγράμματος του
νηπιαγωγείου αλλά και οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που θα περιγραφούν
φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα ενώ ταυτόχρονα
εστιάζουν στη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό της τάξης, στην
διαμόρφωση θετικής στάσης και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις ικανότητές
τους και κατά συνέπεια στην παραμονή και διαρκή φοίτηση στο νηπιαγωγείο.
Αποτελέσματα: Το υποστηρικτικό κλίμα που επικρατεί στο νηπιαγωγείο βοηθά τα
παιδιά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους, τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά
προγράμματα , στη καλύτερη συνεργασία με τους γονείς καθώς και στη συνέχιση της
φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ:
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μαρία Γιαννακού
MEd, PhD

Εισαγωγή: Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΕΣ) αποτελούν πολυπολιτισμικούς οργανισμούς
που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης και δημιουργικότητας μέσω
της αφομοίωσης διαφορετικών κουλτούρων.
Οι Ευρωπαϊκές Ώρες (ΕΩ) αποτελούν διαθεματική περιοχή του Αναλυτικού
Προγράμματος (ΑΠ) των ΕΣ εστιάζοντας στο να εμπνεύσουν αυτοπεποίθηση στους
μαθητές τους για τη δική τους πολιτισμική ιδιαιτερότητα μέσα στο ευρωπαϊκό και
στο παγκόσμιο πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του 2ωρου μαθησιακού αντικειμένου των
ΕΣ οι μαθητές των διαφορετικών γλωσσικών τμημάτων αναμιγνύονται και
ξαναμοιράζονται σε μεικτές τάξεις, όπου επικοινωνώντας στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε κοινές δράσεις.
Σκοπός: Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης,
όπως αυτή διαμορφώνεται στο μάθημα των ΕΩ στα ΕΣ μέσω του οργανωτικού
πλαισίου της σχεδιαζόμενης παιδαγωγικής σχέσης, δηλαδή τις διδακτικές αρχές, τα
μαθησιακά αντικείμενα, το περιεχόμενο, την αξιολόγηση.
Τεκμηρίωση: Η έρευνα στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση των ΑΠ των ΕΣ, σε
εσωτερικά τους έγγραφα οργάνωσης και επικοινωνίας και στην αξιολόγηση των
δράσεων και των μαθητών. Στην κατεύθυνση της έρευνας χρησιμοποιείται η
τυπολογία των τεχνικών πρόληψης προβλημάτων διαχείρισης τάξης του J. Kounin.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η έρευνα έχει αποδείξει πως το περιβάλλον των ΕΩ
στηρίζει τις αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των ΕΣ και υποστηρίζει τον
σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη συμβίωση, τη συνεύρεση και τη
συνεργατικότητα παιδιών με διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης, η επιτυχής
διαχείριση της τάξης των ΕΩ στηρίζεται στην ενδελεχή οργάνωση και λεπτομερή
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σε ένα πλαίσιο άμεσης συνεργασίας και
επικοινωνίας των εκπαιδευτικών.
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
(Δ.Υ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Θανάσης Διαλεκτόπουλος
Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας με
ερευνητικά υποκείμενα εκπαιδευτικούς Δ.Υ.Ε.Π Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στην άσκηση του έργου
τους. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδιαίτερες ανάγκες διδασκαλίας
των προσφύγων μαθητών θα πρέπει να έχουν κατάλληλες παιδαγωγικές γνώσεις και
δεξιότητες. Η αρχική τους εκπαίδευση δεν τους προσφέρει ένα τέτοιο παιδαγωγικό
υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα εργαλεία να αντιμετωπίσουν αυτές τις
συνθήκες.
Σκοπός: Επιδιώκουμε την καταγραφή και αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών ώστε να προβούμε σε αντισταθμιστικές ενέργειες αναφορικά με:
 Ζητήματα κοινωνικής ένταξης των προσφυγικών ομάδων
 Διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων με πρόσφυγες μαθητές
Τεκμηρίωση: Ο τύπος της έρευνας είναι «survey» και το ερευνητικό εργαλείο το
έντυπο ερωτηματολόγιο.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από την έρευνα προέκυψε ότι εκπαιδευτικοί χωρίς
καμία εξειδίκευση και εμπειρία καλούνται να υπηρετήσουν μια από τις πιο δύσκολες
εκπαιδευτικές συνθήκες με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η επιμόρφωσή
τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ
των προσφύγων μαθητών είναι σημαντικός, που με κατάλληλη επιμόρφωση θα
μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός. Επιπλέον τα εκπαιδευτικά υλικά που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη διδασκαλία
των προσφύγων, καθώς οι ανάγκες τους είναι τελείως διαφορετικές.
Αναγορεύεται ως κυριαρχικός ο ρόλος του κράτους στην ενσωμάτωση των
παιδιών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
προετοιμασία των εκπαιδευτικών και τη χρήση μεθόδων ενεργού μάθησης και
διαφοροποιημένης διδασκαλίας προσαρμοσμένης στο ιδιαίτερο αναλυτικό
πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π.
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ευσταθία Πανταζή
Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων

Για την ομαλή ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση, στο
σημερινό ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο είναι ανάγκη να αναπτυχθούν
εκπαιδευτικές πρακτικές που να βασίζονται στον πολιτιστικό κεφάλαιο και στις
«οπτικές» όλων των παιδιών που εμπεριέχει, να στοχεύουν στην κάλυψη των
αναγκών τους, εμπλουτίζοντας πολιτισμικά όλους τους μαθητές.
Η παρουσίαση ασχολείται με τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως ενεργού συν δημιουργού
αυτής της προσέγγισης
και τις
παιδαγωγικές πρακτικές
«αναγνώρισης» και διαπραγμάτευσης της «ταυτότητας» των μαθητών και
κατανόησης
και
αποδοχής
της
«διαφορετικότητας».
Τα δεδομένα προήλθαν από συνεντεύξεις και κείμενα αναστοχασμού των
εκπαιδευτικών καθώς από τις εμπειρίες μου ως «συμμετέχων παρατηρητής».
Αναλύονται οι «θεωρίες σε χρήση» των εκπαιδευτικών, η γνώση της συγκεκριμένης
«τοπικής» σχολικής κατάστασης, καθώς οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, κίνητρα, τρόπους μάθησης κ.λπ.
Εξετάζεται η αλλαγή των «θεωριών» των εκπαιδευτικών μέσω του αναστοχασμού
πάνω στις εμπειρίες και τις πρακτικές τους. Η έρευνα αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ
του αναστοχασμού και της ανάπτυξης αποτελεσματικών διαπολιτισμικών
στρατηγικών και πρακτικών και τη συνακόλουθη μετατόπιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού από «εργαλειακό» χρήστη σε κριτικό συν-δημιουργό διαπολιτισμικής
παιδαγωγικής, αξιοποιώντας την τοπική σχολική γνώση, ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος.
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αργυρώ Ρέντζη
Νηπιαγωγός,
Υποψήφια Διδάκτορας Eκπαιδευτικής Ηγεσίας και Ένταξης Κοινωνικών Μειονοτήτων

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Η.Ε., 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν
παγκοσμίως εκτός των συνόρων καταγωγής τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο
κόσμος μαστίζεται από βίαιες συγκρούσεις για θρησκευτικούς, πολιτικούς και
κοινωνικοοικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά
στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR), κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό
νέων αιτήσεων για παροχή ασύλου και αποτελεί, πλέον, χώρα προορισμού. Όπως
επεσήμανε η UNICEF, έως και τον Οκτώβρη του 2019, στην Ελλάδα βρίσκονταν
35.000 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Ως εκ τούτου, η ελληνική κοινωνία έχει
αποκτήσει διαπολιτισμικό χαρακτήρα με ιδιαίτερη πολιτισμική και θρησκευτική
μορφή, η οποία καθορίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αποδείξει ότι, όταν οι διευθυντές σχολείων
ασκούν σχολική ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης, προάγουν ένα προσβάσιμο και
φιλικό περιβάλλον ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών με διαφορετική
φυλετική, κοινωνικοοικονομική, θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα.
Τεκμηρίωση: Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης σύγχρονων θεωρητικών και
ερευνητικών προσεγγίσεων, η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην
προετοιμασία του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε να είναι ομαλή η ενσωμάτωση των
προσφυγόπουλων σε αυτό.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, το ελληνικό σχολείο, ως ανοικτό σύστημα που
αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, καλείται να προσαρμοστεί στην παρούσα
κατάσταση και να λειτουργήσει ως μηχανισμός διευρυμένης πολιτιστικής
αναπαραγωγής. Ο προβληματισμός για τους τρόπους ένταξης των παιδιών
προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται εντονότερος. Η σχολική
ηγεσία σε διαπολιτισμικές κοινωνίες συνδέεται με την ηγεσία κοινωνικής
δικαιοσύνης (social justice leadership), διότι οι προβληματισμοί σχετικά με θέματα
ίσης μεταχείρισης, δικαιοσύνης και προσβασιμότητας είναι στο επίκεντρο αυτών των
κοινωνιών.
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5η Θεματική Ενότητα: Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελευθέριος Χονδρογιάννης
ΣΕΕ Ηλεκτρονικών ΠΕ84

Δήμητρα Μακρή
ΣΕΕ ΠΕ80

Εισαγωγή: Η επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται από μία σειρά βασικών
παραγόντων που την επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, όπως για
παράδειγμα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και άλλοι γενικότεροι
όπως, οικονομικοί, κοινωνιολογικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και
παράγοντες
κουλτούρας
ή
πολιτισμικοί
παράγοντες.
Συνεπώς,
η
πολυπολιτισμικότητα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, ως παράγοντας
κουλτούρας, αποτελεί μία πρόκληση όταν συνδυαστεί με την επιχειρηματικότητα, το
οποίο τεκμηριώνεται σε πιο πρόσφατη έρευνα (Rakunsen, 2015) γιατί δύναται να
εμπλουτίσει τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων με τα οποία σχετίζεται,
δηλαδή της Οικονομίας και της Τεχνολογίας.
Σκοπός : Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, είναι να αναλυθεί η βάση της
διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας στο μάθημα της Οικονομίας και της
Τεχνολογίας γυμνασίου όσον αφορά τους στόχους, το περιεχόμενο, τα διδακτικά
μέσα, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τις διαδικασίες αξιολόγησης και πως τα
ανωτέρω συνδυάζονται και διευρύνονται σε πολυπολιτισμικά σχολικά
περιβάλλοντα.
Αποτελέσματα: Συνεπώς, στο πολυπολιτισμικό σχολείο αναμένουμε ότι οι
μαθητές/τριες στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, αφού κατανοήσουν την έννοια
και τις διαστάσεις της (μάθημα Οικονομίας) θα συμμετάσχουν ενεργά ως σχεδιαστές
επιχειρήσεων, (μάθημα Τεχνολογίας) και θα ολοκληρώσουν τη σπουδή τους
διατυπώνοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο (μάθημα Οικονομίας, & Τεχνολογίας), στο
πλαίσιο μιας διαλεκτικής ανάμεσα στη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις,
προκειμένου να θέσει τις βάσεις για ένα αληθινό πνεύμα επιχειρηματικότητας στο
επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Deming - Juran - Crosby
Μαριάννα Αποστόλου
MSc, M.A, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας
Διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων-Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Εισαγωγή: Ο SunTzu επισήμανε τα πέντε βασικά στοιχεία για τον πόλεμο: πολιτική,
κατάλληλη χρονική στιγμή, η κατάλληλη τοποθεσία, κατάλληλοι αρχηγοί και νόμος.
Δόγμα του SunTzu αποτελούσε η καλή οργάνωση του στρατού, ο συνεχής έλεγχος
των αναγκών και κυρίως η τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη
θέση. Οι φιλοσοφικές απόψεις του Κινέζου στρατηγού είχαν τεράστια επιρροή στην
στρατιωτική σκέψη τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, αλλά και σε επιχειρήσεις
και μπορούν αν εφαρμοστούν να φέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να μελετηθούν τα
κοινά σημεία των θεωριών των Deming, Juran και Crosby για την ολική ποιότητα της
διοίκησης σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση και να γίνει σύγκριση μεταξύ τους.
Τεκμηρίωση: Δεν επιχειρείται κριτική ανάλυση των θεωριών, εάν δηλαδή η θεωρία
του ενός ή του άλλου είναι καλύτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί
πως από διαφορετική προσέγγιση οι τρεις φιλοσοφικές θεωρίες καταλήγουν στο ίδιο
αποτέλεσμα που είναι η ολική ποιότητα. Η διάσταση της «Ποιότητας» σχετίζεται με
την ευχαρίστηση των εργαζομένων και την ικανοποίηση των πελατών. Η Δ.Ο.Π. στην
Εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη επιλογή διοίκησης για την επιτυχία κάθε
σχολικής μονάδας, την ικανοποίηση των μελών της, αλλά και την εξυπηρέτηση των
πελατών (μαθητών, γονέων, κοινωνίας) με τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων και τον
καθορισμό διαδικασιών για συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης».
Συμπεράσματα: Οι κανόνες των Deming, Juran και Crosby οδηγούν στο ίδιο
αποτέλεσμα τη διοίκηση ολικής ποιότητας, γιατί η φιλοσοφία τους στηρίζεται στον
στρατηγικό ρόλο που παίζει η διαχείριση της Ποιότητας στην σύγχρονη επιχείρηση,
στον σύγχρονο άνθρωπο σε κάθε σύγχρονη κοινωνία με την άμεση εμπλοκή όλων. Ο
Deming δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις της διοίκησης, στην αναγκαιότητα
της μέτρησης και της λήψης απόφασης. Στη συνέχεια ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην
στατιστική ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων. Ο Juran εστιάζει στον
προγραμματισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων με την
τριλογία, στην σημασία που έχει η υπευθυνότητα και ο διαχωρισμός του έργου της
συνεχούς βελτίωσης σε μικρά έργα. Τέλος η φιλοσοφία του Crosby στηρίζεται στην
σημασία των μηδενικών λαθών, του κόστους, της μη - Ποιότητας και της έγκαιρης
πρόβλεψης των προβλημάτων.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CLIL
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ
Αικατερίνη Καλύβα
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΣΥ Κορινθίας

Μετά την προσφυγική κρίση (από τις αρχές του 2015) και την εγγραφή των
προσφυγόπουλων στις σχολικές κοινότητες, ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων,
δημιουργήθηκαν πολυπολιτισμικές τάξεις . Οι εκπαιδευτικές κοινότητες σπεύδουν
να αντιμετωπίσουν την ποικιλία και τη διαφορετικότητα ως προς το γλωσσικό και
πολιτισμικό επίπεδο με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή των προσφυγόπουλων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσφυγόπουλα δε
μιλούν καθόλου ελληνικά με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη της επίτευξης
των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο
και ιδιαίτερα στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου.
Μια πρόταση διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, είναι, μέσω της μεθόδου CLIL,
Διδασκαλία Γλώσσας και Περιεχομένου, η οποία στην χώρα μας δεν έχει υιοθετηθεί
σε ευρεία κλίμακα. Ειδικότερα, τo μοντέλο CLIL είναι μια διδακτική προσέγγιση με
διπλό σημείο εστίασης: τη γλώσσα και το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων.
Έτσι, ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως, τα «Φυσικά» δύναται να διδάσκονται με
στόχο την κατάκτηση τόσο του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου όσο και
της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του CLIL βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις
κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, τις θεωρίες της Πολλαπλής Νοημοσύνης,
της αυτονομίας του μαθητή, της γλωσσικής επίγνωσης και της διδασκαλίας και
μάθησης με χρήση στρατηγικών.
Σύμφωνα με το παραπάνω, παρουσιάζεται σενάριο μαθήματος για το μαθησιακό
αντικείμενο των φυσικών της Ε’ τάξης, κεφ. 2 «Μίγματα» σε πολυπολιτισμική τάξη
(Ρομά, προσφυγόπουλα, αλλοδαπούς).
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
Αγγελική Μαστρομιχαλάκη
4ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου

Εισαγωγή: Το σχολείο λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, τόσο για τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς όσο και την κοινωνία. Ο ρόλος του
σχολείου έχει έναν ισχυρό κοινωνικοπαιδαγωγικό προσανατολισμό.
Σκοπός: Ένα ανοιχτό σχολείο οραματίζεται να εκπαιδεύσει όχι μόνο τους μαθητές,
αλλά όλα τα άτομα και τις ομάδες που σχετίζονται με τη σχολική κοινότητα- μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς -επιδιώκοντας πρόοδο και ευημερία. Σκοπός ήταν η
ανάπτυξη κουλτούρας του σχολείου και η αξιοποίηση του στην γειτονιά, στον δήμο
αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.
Τεκμηρίωση: Κατά τα σχολικά έτη 2011-2020 δημιουργήσαμε σημαντικές ευκαιρίες
και τις υποστηρίξαμε συστηματικά και μεθοδικά, όσον αφορά την κουλτούρα του
σχολείου και το πνεύμα εξωστρέφειας. Με τους μαθητές μας όλων των τάξεων και
τμημάτων, δημιουργήσαμε δράσεις, συνεργασίες, παρουσιάσεις που ξεκινούσαν
από το χώρο του σχολείου, πλαισιώνονταν στην οικογένεια και διαχέονταν στην
κοινωνία, τοπική και ευρύτερη.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Στοχεύσαμε και καταφέραμε να λειτουργούμε σε
ένα σχολείο που να είναι ‘ανοιχτό’ στην οικογένεια, να εμπνέει μαθητές και γονείς.
Οδηγηθήκαμε σε προσωπικό αναστοχασμό του κάθε εκπαιδευτικού. Αξιολογήσαμε
τον γόνιμο διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, όπου
συνειδητοποιήσαμε την αλληλεπιδραστική δυναμική που δημιουργείται μεταξύ της
(καλά σχεδιασμένης και οργανωμένης) συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και
κοινότητας και της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού,
η οποία εμπνέεται και ζωοποιείται από την κοινή στόχευση και το κοινό όραμα.
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Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ευγενία Αδαμοπούλου
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων

Ελευθερία Κούτρα
Γυμνάσιο Κοξαρές Ρεθύμνου

Μαριαλένα Τσαλέρα
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

Εισαγωγή: Στην παρούσα επιστημονική ανακοίνωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις
που πραγματοποίησαν από κοινού το ΕΠΑΛ Σητείας και το Πρόγραμμα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας Σητείας κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων σχολικών ετών,
2017 - 2018 και 2018 – 2019.
Σκοπός: Οι εν λόγω δράσεις στόχο είχαν την πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μέσω της ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας,
την ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών και της συλλογικής δράσης.
Τεκμηρίωση: Οι δράσεις πρόληψης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας,
οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το ΙΕΠ, στόχο έχουν μεταξύ άλλων την
ενεργοποίηση των παραγόντων της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί), την ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων τους από τους
ίδιους και τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τα παραπάνω ενισχύουν την παιδαγωγική
διαδικασία που στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την
ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση τους, την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα σχολικά έτη 2017 - 2018 και 2018 - 2019
εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιούργησαν ομάδες με σκοπό την ενασχόληση με τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη.
Αποτέλεσμα της συνέργειας ήταν η διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων ανοιχτό στην
κοινότητα κατά το πρώτο έτος, ενώ κατά το δεύτερο η υλοποίηση δράσεων
ανάδειξης του σχολείου ως χώρο δράσης και κινητοποίησης.
Μέσα από τις διαδικασίες δημιουργήθηκε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών,
αλλά και της μαθητικής κοινότητας και των συλλόγων καθηγητών και γονέων,
ενισχύθηκε το δημοκρατικό κλίμα στο σχολείο, μειώθηκαν οι εντάσεις, βελτιώθηκε
το κλίμα στη σχολική τάξη.
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κατερίνα Λεβάκη
Ψυχολόγος - Εκπαιδευτικός

Εισαγωγή: Η εισήγηση αυτή αναδεικνύει τη σημαντικότητα της ύπαρξης μιας
ισορροπημένης σχέσης ανάμεσα στους δύο θεμελιώδεις σταθμούς της ζωής του
παιδιού: την οικογένεια και το σχολείο.
Σκοπός: Σκοπός είναι η σκιαγράφηση τρόπων αντιμετώπισης της γονεϊκής εμπλοκής
στο σχολείο, η οποία διακρίνεται σε δύο ευρείες κατηγορίες: Στη γονεϊκή εμπλοκή
στο σχολείο/τάξη και τη γονεϊκή εμπλοκή στο σπίτι. Η πρώτη αναφέρεται στην
ενεργό συμμετοχή ή/και παρουσία των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ η
δεύτερη αφορά στις συζητήσεις των γονέων με το παιδί σχετικά με τη σχολική του
ζωή, τους τρόπους μελέτης του στο σπίτι, την προετοιμασία των μαθημάτων, την
εκπαιδευτική υποστήριξη και γενικότερα το κλίμα που διαμορφώνεται και από τους
δύο φορείς.
Τεκμηρίωση: Βιβλιογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι μια αγαστή συνεργασία
ανάμεσα στον γονέα και το σχολείο μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη.
Ενδεικτικά: α) το παιδί μαθαίνει αποδοτικότερα όταν τα δύο πιο σπουδαία
περιβάλλοντά του βρίσκονται σε άμεση και υγιή συνεργασία, β) η ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας βελτιώνεται, γ) περιορίζονται ενδεχόμενα προβλήματα
που αφορούν στην εφαρμογή κανόνων της κοινωνικής - σχολικής συμβίωσης, δ)
εδραιώνεται η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η κατανόηση, ο σεβασμός, η
ενσυναίσθηση και η κοινή αντίληψη ως προς τα εκπαιδευτικά πρόσωπα που
στελεχώνουν τον σχολικό θεσμό, ε) επιτυγχάνεται η μαθησιακή ενίσχυση και
βελτίωση της σχολικής επίδοσης, στ) αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις, οι αρνητικές
αξιολογήσεις, οι αυθαίρετες ερμηνείες όλων των εμπλεκομένων μερών, ζ)
αναπτύσσονται τα κίνητρα του παιδιού για τις σχολικές δραστηριότητες κλπ.
Τέλος, προτείνονται τρόποι με τους οποίους γονείς και εκπαιδευτικοί, με άξονα την
αμοιβαία κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή των ρόλων τους,
μπορούν να συνεργάζονται για την οικοδόμηση ενός υγιούς σχολικού κλίματος που
οδηγεί στην ουσιαστική ολοκλήρωση της μαθητικής-σχολικής πορείας αλλά και της
ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού.
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Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αποστολία Κώστα
Msc Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Αδάμος Αναστασίου
Δρ Επιστήμες της Αγωγής, ΣΕΠ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος
Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός ΠΕ80

Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα ζήτημα,
το οποίο εγείρει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας με αποτέλεσμα να
πραγματοποιείται πλήθος ερευνών, οι οποίες επιδιώκουν να διαπιστώσουν τις αιτίες
που την προκαλούν.
Σκοπός: Η διεξαχθείσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της εργασιακής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή
Ενότητα της Καβάλας, καθώς και να εντοπίσει ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι
διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την αντιμετώπισή της.
Τεκμηρίωση: Η έρευνα διεξήχθη από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο του 2019 και
αποτύπωσε τις απόψεις 324 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας.
Πιο αναλυτικά, η έρευνα στηρίχτηκε στη χρήση των Ερωτηματολογίων
Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Maslach και Jackson (1986), των Koustelios και
Bagiatis (1997), των Pashiardis και Brauckman (2008) και της Τσομπανάκη (2017).
Αποτελέσματα: Από τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι νιώθουν ικανοί και
επιτυχημένοι στη δουλειά τους και δηλώνουν σχετικά μικρό βαθμό συναισθηματικής
εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν
ικανοποίηση και από τις συνθήκες εργασίας τους και θεωρούν παρά τις οικονομικές
δυσκολίες ότι η συναισθηματική ασφάλεια και η επαγγελματική σιγουριά που τους
προσφέρει η εργασία τους, αποτελούν σημαντικό λόγο ικανοποίησης.
Από την άλλη, αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θα
προτιμούσαν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Οι ίδιοι
πιστεύουν ότι το επάγγελμά τους δεν τους προσφέρει τόσες δυνατότητες
εργασιακής αναβάθμισης όσο θα έπρεπε. Επιπλέον, κάποιοι ανέφεραν ότι οι
μισθολογικές απολαβές είναι ελλιπείς σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο που
επιτελούν. Οι μισθοί τους δεν αντιστοιχούν με την προσπάθεια που καθημερινά
καταβάλλουν με σκοπό να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο χώρο
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγχρόνως, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι
θεωρούν ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την οργάνωση και παροχή
επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων
των εκπαιδευτικών. Η ευκαιρία για συμμετοχή και δράση σε σεμινάρια,
προγράμματα, διαλέξεις κ.ά, θα αποτελούσε ευκαιρία για την επαγγελματική
ανύψωση των εκπαιδευτικών.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"
ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
Κώστας Θεριανός
ΣΕΕ ΠΕ78, 4ο ΠΕΚΕΣ
Η θετικιστική έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα δεν θέτει το ερώτημα
«σχολική αποτελεσματικότητα σε τι και για ποιόν;». Θεωρεί ότι η σχολική γνώση
είναι ουδέτερη. Οι δεξιότητες που εξετάζονται από τα σταθμισμένα τεστ αφορούν
βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει, κατά την άποψή των ερευνητών, ο μαθητής στα
μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα και την πληροφορική. Το ερώτημα
είναι γιατί τα σχολεία να συγκρίνονται με κριτήριο την επίδοση των μαθητών σε αυτά
τα αντικείμενα, που χαρακτηρίζονται «βασικά», και όχι σε ερευνητικές εργασίες,
κατασκευές, καλλιτεχνικές δημιουργίες ή στη μουσική; Γιατί να μετριέται το τελικό
αποτέλεσμα του σχολείου με όρους επίδοσης και να μην αποτιμάται η ποιότητα των
διεργασιών του σχολείου, ολόκληρη τη σχολική χρονιά;. Γιατί οι εξετάσεις να είναι
γραπτές και όχι προφορικές; Η ιεράρχηση της γνώσης σε ανώτερη και κατώτερη είναι
έκφραση του ιεραρχικού καταμερισμού εργασίας στον καπιταλισμό και πρόκειται
για επιλογές που, τελικά, συνιστούν «φυλετισμό της νοημοσύνης».
Πέρα, όμως, από τον μονοδιάστατο θετικιστικό ορισμό για την αποτελεσματικότητα
του σχολείου τίθεται και η παράμετρος του πως οι σχέσεις ανάμεσα στους
διδάσκοντες και η κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων προωθεί την
συναισθηματική ικανοποίηση και την επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ελένη Δημητρίου
Εισαγωγή: Σήμερα, την εποχή της οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης, την
εποχή των ραγδαίων μεταβολών στην οργάνωση και λειτουργία της οικογένειας, του
σχολείου και των ευρύτερων κοινωνικών συστημάτων, οι μαθητές έχουν ανάγκη να
συζητήσουν σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό πλαίσιο τα προβλήματα που τους
απασχολούν με ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης που γνωρίζει πώς να τους βοηθήσει.
Κοινή διαπίστωση είναι, πλέον, ότι τα παιδιά µε προβλήματα συμπεριφοράς,
αποτελούν ένα «παγκοσµιοποιηµένο πρόβληµα».
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι εφαρμογές της
συμβουλευτικής στο σχολείο και να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της στην
αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών των μαθητών στο σχολείο.
Τεκμηρίωση: Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στο να θέσουν
όρια στις συμπεριφορές των παιδιών. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η επιβολή
και διατήρηση της πειθαρχίας για την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που
είναι αναγκαίο να επικρατούν για την ορθή διεξαγωγή της διδασκαλίας και των
ευρύτερων σχολικών δραστηριοτήτων (Χατζηδήμου, 2007) θεωρείται απαραίτητη η
εξασφάλισή της συμβουλευτικής.
Αποτελέσματα: Η σχολική συμβουλευτική, εφαρμοζόμενη από τους σχολικούς
συμβούλους- ψυχολόγους, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προσαρμογή
των παιδιών και των εφήβων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι σχολικοί σύμβουλοιψυχολόγοι συνεργαζόμενοι στενά με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μπορούν
να στηρίξουν το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολείου στους τομείς της
ακαδημαϊκής επίδοσης, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Συμπεράσματα: Η ανεπαρκή παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναδεικνύει την αναγκαιότητα σχεδιασμού και
υλοποίησης προγραμμάτων συμβουλευτικής στο σχολείο και της επιμόρφωσης της
εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Άννα Ζουγανέλη
ΣΕΕ ΠΕ70 - 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Εισαγωγή: Η συμμετοχή της οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στον χώρο
της Ε.Α. και η συνεργασία μεταξύ γονέα και ειδικού Παιδαγωγού θεωρείται
απαραίτητη. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τις πρακτικές που ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί και οι άλλες ειδικότητες των δομών Ειδικής Αγωγής
κατά τη
συμμετοχή των οικογενειών των αλλοδαπών μαθητών στην παροχή υπηρεσιών
ειδικής αγωγής.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσδιορίσει τις πρακτικές που
ακολουθούν οι επαγγελματίες των υπηρεσιών Ε.Α. σε σχέση με τους αλλοδαπούς
γονείς κατά τη διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε αυτές.
Τεκμηρίωση: Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών αναδεικνύουν τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής με τους γονείς αλλοδαπών μαθητών
που παραπέμπονται σε αυτές. Οι εκπαιδευτικοί και οι άλλες ειδικότητες των δομών
Ειδικής Αγωγής, που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε ερωτηματολόγιο
ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος
συνεργασίας που εφαρμόζουν με τους γονείς που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό
πλαίσιο.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι
επαγγελματίες των υπηρεσιών Ε.Α. υποστηρίζουν ότι συνεργάζονται με τους
αλλοδαπούς γονείς όταν υπάρχει ανάγκη για το παιδί όμως δημιουργούνται
δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους γονείς λόγω διαφορετικού
γλωσσικού κώδικα και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
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ΤΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ
Μαρία Πετκανοπούλου
Η καθημερινότητα της τάξης είναι μια μεταβαλλόμενη πρόκληση αναμέτρησης για
τον εκπαιδευτικό σε μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η σχολική τάξη από
ομοιογενής μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική με μαθητές διαφορετικών εθνοτικών
προελεύσεων και γλώσσας. Στις διεθνοποιημένες κοινωνίες τα εφόδια των
μελλοντικών πολιτών του κόσμου είναι οι κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες και
διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να ζουν και να εργάζονται σε
κάποιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τα αναλυτικά προγράμματα όσο και τα
σχολικά εγχειρίδια όσο επικαιροποιημένα και να είναι δεν ενισχύουν ουσιαστικές,
διαπολιτισμικές & εκπαιδευτικές πρακτικές για τη διαχείριση της πολιτισμικής
διαφορετικότητας. Με την παρούσα εργασία προτείνεται ο σχεδιασμός, η
δημιουργία και το παίξιμο δίγλωσσων αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών, μετά
την ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ως διδακτική πρόταση για προώθηση της
διγλωσσίας σε μια διαπολιτισμική τάξη νηπιαγωγείου, όπου κάθε μαθητής
αντιμετωπίζεται ως φορέας ενός πολιτισμού και ενισχύεται η διαμόρφωση της δικής
του εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, μαθαίνοντας όχι από μειονεκτική θέση την
κυρίαρχη γλώσσα της χώρας όπου διαμένει και φοιτά. Με τα δίγλωσσα αυτοσχέδια
επιτραπέζια παιχνίδια δημιουργείται ένα ευέλικτο μαθησιακό πλαίσιο εργασίας,
όπου διευκολύνεται η διδασκαλία των γλωσσών, καλλιεργείται ο γραμματισμός και
αναπτύσσεται η διγλωσσία. Υποστηρίζονται δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης
σε δύο γλώσσες. Καλλιεργείται η επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών στην
ανάληψη πρωτοβουλιών κατά τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση των κανόνων,
εξασκείται η ικανότητα προφορικής έκφρασης κατά την επεξήγηση του τρόπου
παιξίματος του παιχνιδιού, κατακτώνται δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης μικρών
κειμένων σε δύο γλώσσες πάνω σε ένα πολυτροπικό κείμενο που είναι το δίγλωσσο
αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Γιάννης Νικολόπουλος
Εισαγωγή: Ποια μέθοδο να εφαρμόσουμε, Δασκαλοκεντρική, Μαθητοκεντρική,
μήπως να αξιοποιήσουμε τις ΤΠΕ; Έχουμε καλή πρόθεση αλλά αγνοούμε ή
παραβλέπουμε την κοινωνική-οικονομική κατάσταση των μαθητών και το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών. Παρατηρούμε τελευταία, από τα μέσα του γυμνασίου και
μετέπειτα, το δραματικό φαινόμενο, οι πολλοί μαθητές βρίσκονται
εγκαταλελειμμένοι, ουσιαστικά εκτός τάξης. Πάντα υπήρχε αλλά ήταν μειοψηφικό
φαινόμενο, τώρα έχει μετατρέψει την πλειοψηφία της τάξης σε αποθήκη
παροπλισμένων νέων, που στη διάρκεια των πιο κρίσιμων για την μορφωτική και
ψυχική τους ανάπτυξή χρόνων υφίστανται το μαρτύριο να είναι καθηλωμένοι σε ένα
θρανίο να ακούν και να βλέπουν, χωρίς να καταλαβαίνουν, απλά περιμένουν να
πάρουν το απολυτήριο. Από την άλλη μεριά, το κοινωνικά προνομιούχο διαμέρισμα
της τάξης συμμετέχει στο μάθημα με ή χωρίς παπαγαλισμό και βρίσκεται στο σχολείο
σαν συμπλήρωμα του φροντιστηρίου.
Τεκμηρίωση: To σύνθημα: «όχι στην παπαγαλία» που προβάλλεται ως αίτημα δήθεν
προοδευτικό, είναι υποκριτικό όταν δεν συνοδεύεται από την έμφαση στα θετικά
μαθήματα, στο πείραμα, στην σύνδεση του σχολείου με την παραγωγή και στη
ζωντανή-δημιουργική διδασκαλία της γλώσσας. Όταν οι έφηβοι ‘κάθονται’ για ώρες
στην τάξη χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον είναι λογικό να διαταράξουν την
εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποτε υπήρχε η άποψη: «Ο καθηγητής να ενώσει την
πλειοψηφία της τάξης και να απομονώσει τους ταραξίες», έλα που τώρα οι ‘ταραξίες’
είναι πλειοψηφία; Πάντα ‘ξυπνάμε’ όταν φτάνουμε σε αδιέξοδο! Καταρχάς, να
αποδεχθούμε την ύπαρξη της ‘πίσω τάξης’, στη συνέχεια Συνεργασία των Σχολικών
Παραγόντων για να το αντιμετωπίσουμε. Πώς; Πάντα υπάρχει ο ‘αρχηγός’ της ‘πίσω
τάξης’ όπου αφού δεν μπορεί να επιδείξει τη γνώση επιδεικνύει δύναμη ή/και
εξυπνακισμό.
Σκοπός: Διεύθυνση, Σύλλογος Διδασκόντων και Σχολικός Ψυχολόγος συζητούν,
συμφωνούν και επιλέγουν τον πιο κατάλληλο/αποδεκτό καθηγητή για να
πλησιάσουν αυτό το παιδί και την παρέα του. Όχι με δωράκια: «Να είσαστε ήσυχοι
και θα περάσετε την τάξη». Αλλά να σταθούμε στα πραγματικά προβλήματά τους
έξω και μέσα στο σχολείο.
Συμπέρασμα: Η έξτρα μαθησιακή βοήθεια, η αποστολή καλών και αποδεκτών
συμμαθητών στην ‘πίσω τάξη’ για να επεξηγούν τις ασκήσεις, θα ωφελήσει τους
πάντες αφού θα δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και οι καλοί μαθητές θα
κατανοήσουν καλύτερα τα μαθήματα εφόσον θα έχουν μετατραπεί σε ‘δασκάλους’.
Γενικότερα, να αντισταθούμε στη μορφωτική και παραγωγική καταστροφή. Όσο
αποξενώνεται η διδασκαλία από την πράξη ενώ κυριαρχεί η μεταφυσική και η
προγονοπληξία τόσο αναπτύσσεται η αποστήθιση και η πλήξη. Να φτιάξουμε το
σχολείο: της Θεωρίας, της Πρακτικής και της Γυμναστικής.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΪΚΟΥ, ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ,
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Αντώνιος Λαμπρόπουλος
M.ed., Δάσκαλος ΠΕ 70

Εισαγωγή: Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασίζεται σε πολλούς
παράγοντες. Χρειάζεται σίγουρα εκπαιδευτικός σχεδιασμός, σωστή οργάνωση των
μαθημάτων και της ύλης, υλικοτεχνική υποδομή, ύπαρξη εκπαιδευτικού
προσωπικού. Όλα αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί ο ρόλος που παίζει ο διευθυντής σε
ένα σχολείο καθώς και η σημασία της επικοινωνίας λεκτική και μη λεκτική.
Τεκμηρίωση: Ο διευθυντής
σε μια σχολική μονάδα θα θέσει τα όρια, τις
αρμοδιότητες, τις ευθύνες αλλά θα πρέπει να είναι άξιος ώστε να λειτουργεί και ως
μέντορας. Οι επικοινωνιακές του ικανότητες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ήρεμο
και εποικοδομητικό κλίμα χωρίς εντάσεις.
Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι σημαντικός και μέσα στην τάξη .Ο δάσκαλος δηλαδή
έχοντας γνώση των εργαλείων της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας μπορεί
και πρέπει να δημιουργήσει ένα παιδαγωγικό κλίμα, το οποίο θα ενθαρρύνει τους
μαθητές τονώνοντας την αυτοπεποίθηση τους ώστε να αντιμετωπίσουν το σχολείο
ως χώρο που θα τους δώσει εφόδια για το μέλλον.
Συμπεράσματα: Σ’ ένα σχολείο λοιπόν, στο οποίο η διεύθυνση έχει δημιουργήσει με
τον τρόπο διοίκησης ένα ήρεμο και ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα και οι
εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους έχουν χτίσει μία σχέση με τους μαθητές τους στην
οποία πρωτεύοντα ρόλο παίζει η επικοινωνία, η γνώση μεταφέρεται και
προσλαμβάνεται με ευκολία και με ευχαρίστηση. Εκτός από τη γνώση δίνεται η
δυνατότητα , ο χρόνος και η διάθεση να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί και με το
πλάσιμο της προσωπικότητας των μαθητών.
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Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κωνσταντίνα Μούτσιου
ΠΕ 60 2ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Λαμπρινή Αγγέλη
ο

ΠΕ 60 3 Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας

Εισαγωγή: Η έννοια της εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή αναφέρεται σε
διαδικασίες που σχετίζονται με την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή τους στα
δρώμενα του σχολείου. Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές παρατηρούμε ότι
όταν το σχολείο υποστηρίζει τη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού, αλλά
και η συμμετοχή της οικογένειας είναι συνεχής τότε βελτιώνονται όλες οι
προβληματικές μορφές συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου.
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης και
προτείνονται κατάλληλες πρακτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικής
συμπεριφοράς στο νηπιαγωγείο. Μελετάμε τη συμπεριφορά ενός παιδιού που
παρουσιάζει έντονη προσκόλληση στην οικογένεια και επιθετική συμπεριφορά στις
κοινωνικές του δραστηριότητες.
Τεκμηρίωση: Στην προσχολική ηλικία, που το παιδί μετά την προσκόλληση αναζητεί
την αυτονομία του, ο ρόλος της μητέρας και του νηπιαγωγού είναι σημαντικός. Στην
παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στην αξία, αλλά και σε συγκεκριμένους τρόπους
ενίσχυσης της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο
συγκεκριμένα η τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και η
συμμετοχή των γονέων στη λήψη των αποφάσεων βοηθάει στη μάθηση και
επικοινωνία των παιδιών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η οικογένεια αποτελεί τον καλύτερο εκπαιδευτικό
σύμμαχο, αυτό είναι και η καλύτερη στρατηγική για την ομαλή συναισθηματική και
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Από μια αρμονική συνεργασία οικογένειας και
σχολείου μόνο θετικά στοιχεία μπορούν να προκύψουν καθώς κάθε πλευρά
συνεισφέρει συμπληρωματικά στη γενικότερη εξέλιξη των παιδιών.
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7η Θεματική Ενότητα: Οργάνωση του χώρου, παιδαγωγικό κλίμα και σχολική τάξη
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ευαγγελία Μανούσου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Μαρία Κουτσούμπα
Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η διαμόρφωση ενός καλού μαθησιακού κλίματος στην τάξη αποτελεί ένα
κρίσιμο ζητούμενο για τη σημερινή σχολική πραγματικότητα καθώς επηρεάζει τόσο
την αποτελεσματικότητα της μάθησης των παιδιών όσο και το κλίμα ολόκληρης της
σχολικής κοινότητας. Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση ενός καλού
μαθησιακού κλίματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και αξιών
όπως ο σεβασμός και η ενότητα. Ένα από τα καταλληλότερα πλαίσια για την
καλλιέργειά τους φαίνεται να είναι η διδακτική ώρα της φυσικής αγωγής και
συγκεκριμένα η θεματική ενότητα του χορού.
Σκοπός: Η ανάδειξη της επίδρασης της καλλιέργειας κινητικών δεξιοτήτων και
συγκεκριμένα του χορού και του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο κλίμα της
τάξης και του σχολείου μέσα από βιβλιογραφική έρευνα.
Τεκμηρίωση: Το κλίμα της τάξης και του σχολείου; συνιστά μια πολυπαραγοντική
έννοια, η οποία, σύμφωνα με τον OECD (2009), αφορά στο κοινωνικό και φυσικό
περιβάλλον, στις κοινωνικές σχέσεις σε πλήθος αλληλεπιδράσεων που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της τάξης, στην κουλτούρα, στο σύστημα αξιών που
καλλιεργείται στο πλαίσιο της τάξης αλλά και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας,
ακόμη και στην υλικοτεχνική υποδομή. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η διδασκαλία του χορού και ειδικότερα του ελληνικού παραδοσιακού
χορού. Και αυτό διότι ο χορός και ιδιαίτερα ο ελληνικός παραδοσιακός χορός
εμπεριέχει μια σειρά από εγγενή χαρακτηριστικά όπως, για παράδειγμα, τον
τρισυπόστατο χαρακτήρα του (μουσική, κίνηση, λόγος) ή τον κύκλο, το συνηθέστερο
χορευτικό σχήμα στην ελληνική χορευτική παράδοση που προσδίδει το αίσθημα της
ομαδικότητας, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης (Κουτσούμπα, 2010), που
συμβάλλουν προς αυτό.
Αποτελέσματα: Η διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων όπως του ελληνικού
παραδοσιακού χορού (Κουτσούμπα 2004), μέσα από την ανάδειξη των εγγενών
χαρακτηριστικών του μπορεί να συμβάλει καίρια στη διαμόρφωση ενός καλού
μαθησιακού κλίματος της ομάδας των μαθητών όχι μόνο την ώρα της φυσικής
αγωγής αλλά σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα όταν αξιοποιούνται
διαθεματικές δράσεις που συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται ότι η διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων όπως αυτή
του χορού και ιδιαίτερα του ελληνικού παραδοσιακού χορού είναι σκόπιμο να
αναπτυχθεί περισσότερο στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου,
Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Αθανάσιος Δήμου, Δημήτριος Λιόβας, Χρήστος Πολύζος
Aνοιχτή διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων»

Εισαγωγή: Σε μια τάξη, η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που, στο μετωπικό
σύστημα, εκ των πραγμάτων, δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη,
οδήγησε στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων.
Σκοπός: Ο δάσκαλος, να μεταμορφωθεί, από κυρίαρχος της τάξης, σε απλό
συντονιστή τής σε αυτοδιαχείριση ομάδας της.
Τεκμηρίωση: Η πρακτική εφαρμοζόταν από τον επί τιμή Α΄ Σχολικό Σύμβουλο
Φιλολόγων Κωνσταντίνο Β. Δημουλά, όσο ήταν δάσκαλος. Το κάθε παιδί, έχοντας
πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορούσε να είναι ρυθμιστής του [ως ενιαία
(όχι εξέταση / παράδοση) πλατφόρμα προβληματισμού] μαθησιακού γίγνεσθαι. Η
(μυστική) αξιολόγηση όλων (και του δάσκαλου), κάθε εβδομάδα, τρίμηνο, τέλος
έτους, για αν θα συνεχίσουν, μαζί, την επόμενη χρονιά) ήταν έργο όλων. Για κάθε
παιδί και τον δάσκαλο, και για τον εαυτό τους, έβγαινε, διασταυρωτικά, για κάθε
εβδομάδα, τρίμηνο και στο τέλος της χρονιάς, ο μέσος όρος βαθμολογίας, από το
τμήμα, με τον δάσκαλο να έχει, με σύμβουλο κοινωνιόγραμμα, μόνον, μικρή (1-3
βαθμούς), τροποποιητική, παρέμβαση. Κάθε πρώτη ημέρα εβδομάδας, τριμήνου και
πριν την λήξη του έτους, ανακοινωνόταν η επίδοση του κάθε (πλην, αν δεν ήθελε,
λαμβάνοντας και την ευθύνη για τα, εξ αυτού, παρεπόμενα) παιδιού. Το πειθαρχικό
μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας: για επείγουσα υπόθεση, με άμεση ψηφοφορία,
αμέσως εκτελεστό, άλλως, στην απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση, στο
τέλος της εβδομάδας.
Αποτελέσματα: Οι μαθητές έμαθαν πώς να μαθαίνουν: το απέδειξαν με την
μετέπειτα πρόοδό τους, βεβαιώνοντας, σε τρίτους, ότι οφειλόταν στο σύστημα αυτό
μάθησης.
Συμπεράσματα: Ακόμα και χωρίς αυτό, τα παιδιά έμαθαν, τουλάχιστον, να
λειτουργούν, δημοκρατικά, στην ομάδα.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ιωάννης Κατσάνος
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ83, Μ.Ed. Δια βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Μ.Ed.Ειδική Αγωγή, 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

Αρχόντω Δ. Μπουλάκη
Σ.Ε.Ε Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

Εισαγωγή: Στην χώρα μας στα περισσότερα ελληνικά σχολεία, η οργάνωση του
σχολικού χώρου προσδιορίζει την παιδαγωγική διάσταση του και περιορίζει εν
πολλοίς, την δυνατότητα ανασχεδιασμού του. Παράλληλα σήμερα η εκπαίδευση,
βρίσκεται αντιμέτωπη με καινούργιες προκλήσεις, όπως η πολυπολιτισμική
σύνθεση της Ελληνικής κοινωνίας και κατ΄ επέκταση του μαθητικού πληθυσμού, οι
κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις κ.α. Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του
σχολικού χώρου, προκειμένου το σχολείο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες
συνθήκες και να συμβάλει στην διαχείριση των προκλήσεων, συνδέεται με την
καλλιέργεια χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που να προωθούν
ανθρωπιστικές αρχές και αξίες.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αναγκαιότητας επαναπροσδιορισμού και αναπλαισίωσης
του σχολικού χώρου και της σχέσης του με τους εκπαιδευόμενους σε αυτόν, υπό το
πρίσμα των σημερινών προκλήσεων και των νέων παιδαγωγικών πρακτικών.
Τεκμηρίωση: Μελετούμε σχολικά κτίρια, διαμόρφωση του χώρου στις αίθουσες
διδασκαλίας και έξω από αυτές, την σχέση τους με νέες παιδαγωγικές μεθόδους και
νέα δεδομένα στις σύγχρονες μαθητικές κοινότητες. Εξετάζουμε τις σχέσεις των
μαθητών με τον χώρο και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού τους.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η ανάγκη για παιδαγωγικό επανασχεδιασμό του
σχολικού χώρου γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η μετάβαση από το υπάρχον
ελληνικό χωρικό μοντέλο σε ένα άλλο, που να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες, προϋποθέτει
τον σχεδιασμό της οργάνωσης του χώρου και την
πρόβλεψη μορφών χρήσης του χώρου, με άξονα την σχέση και την αλληλεπίδραση
ανάμεσα στο παιδί και στον χώρο, προς την κατεύθυνση ενός σχολείου για όλους.
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ΜΠΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Βασιλική Μάστορη
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Η χρήση της μπάλας ισορροπίας (stability ball, yoga ball) και των μαλακών
δαπέδων στη σχολική τάξη αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης του χώρου που
συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών για πιο ενεργή συμμετοχή στη
διεξαγωγή του μαθήματος καθώς και στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος.
Σκοπός: Σκοπός της χρήσης της μπάλας ισορροπίας στην τάξη είναι η εκτόνωση της
περίσσιας κινητικότητας, η αύξηση του επιπέδου κινητοποίησης για συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία καθώς και η βελτίωση της στάσης του σώματος των μαθητών.
Τα μαλακά δάπεδα βοηθούν στη διεξαγωγή ελεύθερων συζητήσεων για θέματα που
μελετώνται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας
και στη διαμόρφωση ενός πιο χαλαρού πλαισίου στην τάξη, που οδηγεί σε καλύτερο
παιδαγωγικό κλίμα.
Τεκμηρίωση: Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει βελτίωση στη συμπεριφορά (αύξηση της
προσοχής και της συγκέντρωσης, μείωση της περίσσιας κινητικότητας, βελτιωμένη
στάση σώματος) και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών (καλύτερη γραφή,
καλύτεροι βαθμοί σε διαγωνίσματα), όταν αυτοί κάθονται σε μπάλες ισορροπίας
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ παράλληλα η πρακτική αυτή σημειώνει υψηλό
βαθμό κοινωνικής αποδοχής (από μαθητές και γονείς). Η χρήση μαλακών δαπέδων
στην τάξη έδειξε μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής των μαθητών σε ευρετικές
συζητήσεις καθώς και αύξηση του χρόνου ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων στην
τάξη.
Αποτελέσματα: Τα εμπειρικά δεδομένα από την εφαρμογή αυτού του
προγράμματος για δεύτερη συνεχή χρονιά στην τάξη της Δρ. Μάστορη
επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά ευρήματα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Παναγιώτης Παπαδούρης
Εισαγωγή: Με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας και
των υποστηρικτικών δομών της (ΠΔ 79/17, Ν. 4547/18) επιδιώκεται η ενίσχυση των
συλλογικών μορφών λειτουργίας στην εκπαίδευση (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής
Υποστήριξης, Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και
Υποστήριξης, Σχολικό Συμβούλιο, Σύλλογος Διδασκόντων) και η προώθηση νέων
(Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών, Ομάδες Σχολείων, Ομάδες
Εκπαιδευτικών).
Σκοπός: Στην ανακοίνωση αυτή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην ανάδειξη της
ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή ως παράγοντα
ενδυνάμωσης τους, μεταξύ άλλων και για την αποτελεσματική διαχείριση της
σχολικής τάξης.
Τεκμηρίωση: Η διαχείριση της σχολικής τάξης δεν θεωρείται η συμμόρφωση σε
κανόνες, αλλά η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την παροχή ίσων ευκαιριών
σε όλους τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει ένα συμμετοχικό
και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Η διαμόρφωση μιας οργανωσιακής
κουλτούρας στο σχολείο που υποκινεί την συνεργασία, την ομαδική προσπάθεια και
τη συλλογική λήψη αποφάσεων συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία των στόχων
του εκπαιδευτικού.
Αποτελέσματα: Με τον μετασχηματισμό της κουλτούρας του σχολείου από το
ατομικό στο συλλογικό, οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τον
από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών, εμπειριών
και διδακτικού υλικού, την οικοδόμηση ενός κλίματος αμοιβαίας μάθησης μέσα από
τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Συμπεράσματα: Η ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο σύλλογο
διδασκόντων, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του σχολείου συμβάλλει στην
συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη, στην αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.
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ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:
Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μανόλης Χατζάκης
ΠΕ02, 21ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

Η ανάπτυξη θετικών συναισθηματικών δεσμών, η δημιουργία σαφών και ξεκάθαρων
στόχων, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων στη ζωή, η παροχή στήριξης
και φροντίδας, η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και η σαφής έκφρασή τους και η
παροχή ευκαιριών συγκροτούν τον τροχό της ψυχικής ανθεκτικότητας, θέτοντας στο
επίκεντρο την ψυχική υγεία, την ευεξία και την ψυχική διάθεση όλων των
παραγόντων της ψυχικής κοινότητας. Η διαχείριση διαδικασιών και συμπεριφορών,
οι λεκτικές και επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, η εφαρμογή των συνεπειών
μπορούν να προλάβουν συμπεριφορές με την έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση
του εκπαιδευτικού σε επίπεδο τάξης μέσα από την δημιουργία ασφαλούς και θετικής
ατμόσφαιρας κάτω από την ομπρέλα προσεγγίσεων συμπεριφοριστικών,
κοινωνιογνωστικών, ψυχοδυναμικών, ανθρωπιστικών και του συνθετικού μοντέλου.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διαχείριση της τάξης είναι μια ικανότητα που αφορά, βεβαία,
στην αξιοποίηση των διδακτικών ικανοτήτων, αλλά με δείκτες την ποικιλομορφία
των προβλημάτων, το καθημερινό stress, την αυτοεκτίμηση, την αυτοαντίληψη και
την εμπειρία. Στη σημερινή εποχή οι όψεις του σχολείου γίνονται όλο και πιο
σύνθετες και η διαχείριση της τάξης απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς και
στοχευμένες στρατηγικές. Η κατάλληλη υποστηρικτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες επίλυσης προβλημάτων αφού ενεργοποιεί τον
προστατευτικό μηχανισμό έγκαιρα και με οργανωμένο τρόπο. Ο στόχος της
βελτίωσης του σχολείου ως κοινότητας ψυχικά ανθεκτικής σε ένα όσο το δυνατόν
πιο ιδανικό περιβάλλον αλληλένδετου με τα άλλα συστήματα είναι εφικτός. Το
σχολείο προάγει την μάθηση, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών,
προτείνοντας εργαλεία και τρόπους για προσαρμογή όλων των μαθητών. Η
δημιουργία δικτύου σχολείων με προσανατολισμό στην κοινωνικοσυναισθηματική
αγωγή θα μπορούσε να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η τάξη ως
μαθησιακή κοινότητα προωθεί την αποδοχή του άλλου και του διαφορετικού, την
ενεργητική και ουσιαστική συμμετοχή μέσα από το πρίσμα θετικών πεποιθήσεων
ώστε να υλοποιηθούν οι υψηλές προσδοκίες. Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών
συνιστά θετικό πρότυπο μέσα από την επικοινωνία του οράματος, την
συνεργατικότητα, την επιβράβευση των προσπαθειών, την κατανόηση αναγκών, το
ελκυστικό περιβάλλον, την ομαλή ατμόσφαιρα χωρίς προβλήματα βίας και
πειθαρχίας. Η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης σχολικών κρίσεων
είναι, πλέον, αναγκαιότητα προκειμένου η θετική υποστηρικτική και λειτουργική
συμπεριφορά να μεγιστοποιήσει μαθησιακά και ψυχολογικά αποτελέσματα,
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, των
κοινωνικών καταβολών, των κινήτρων, των επιθυμιών και των διαπροσωπικών
σχέσεων.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ «ΔΥΣΚΟΛΩΝ» ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης
Διδάκτωρ Επιστημών της Εκπαίδευσης, ΣΕΠ ΕΑΠ, Διευθυντής σχολικής μονάδας

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πληθαίνουν τα φαινόμενα νεανικής
παραβατικότητας και ενδοσχολικής βίας ποικίλων διαστάσεων, τα οποία
διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, δυναμιτίζουν τις σχέσεις των
μελών της και προβληματίζουν ευρύτερα την κοινή γνώμη για το ρόλο του σχολείου
στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και το μέλλον της κοινωνία ευρύτερα. Η
εισήγηση αυτή ασχολείται με το θέμα της αντιμετώπισης αυτής της κατηγορίας των
μαθητών, που άλλοτε χαρακτηρίζονται δυσπροσαρμοστικοί, παραβατικοί ή και
κάποιες φορές απλά «δύσκολοι» στην προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Σκοπός: Σκοπός της εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του διευθυντή του
σχολείου στην αντιμετώπιση αυτών των μαθητών τόσο σε σχέση με τους ίδιους αλλά
και με το περιβάλλον της οικογένειας όσο και με το σύλλογο διδασκόντων. Μέσω
επιλεγμένων μελετών περίπτωσης καταδεικνύεται ο νευραλγικός ρόλος του
διευθυντή κατά την άσκηση του παιδαγωγικού του ρόλου.
Τεκμηρίωση: Το θέμα αναλύεται ιδιαίτερα από την οπτική του διευθυντή, ο οποίος
ως παιδαγωγικός προϊστάμενος, καλείται μέσα από μια πληθώρα διοικητικών,
γραφειοκρατικών και διαχειριστικών ζητημάτων να φέρει εις πέρας τόσο λεπτά και
σύνθετα προβλήματα που επιβαρύνουν το καθημερινό του έργο
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, επισημαίνονται οι προϋποθέσεις
αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών των «δύσκολων» μαθητών, μια διάσταση
του ρόλου του που, αν και όχι τόσο προβεβλημένη, ωστόσο υπαρκτή και εξαρτώμενη
από γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, ιδιαίτερους χειρισμούς και επικοινωνιακές
πρακτικές.
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ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Γεωργία Βαλωμένου
Αρχιτέκτων, ΠΕ81

Εισαγωγή: Συχνά ακούμε να παρομοιάζονται τα σχολεία μαςμε φυλακές, και αυτή
είναι μια βάσιμη σύγκριση δεδομένου ότι υπάρχουν τυπολογικές ομοιότητες στα
δύο κτιριακά ειδη. Στην χώρα μας τα περισσότερα σχολικά κτίρια θεωρούνται
ψυχρά, απωθητικά και καταπιεστικά από τα μέλη της σχολικής κοινότητας και
κυρίως από τους μαθητές. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε για τα
σχολεία της Φινλανδίας και άλλων βόρειων χωρών που σπάνε την τυπολογία και
προσφέρουν ένα αποτελεσματικότερο περιβάλλον μάθησης
Σκοπός: Να διερευνήσουμε κατά πόσο και πως το σχολικό κτίριο επηρεάζει την
εκπαιδευτική διαδικασία. Να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των
σχολικών κτιρίων που λειτουργούν αρνητικά ή θετικά και να δούμε τυχόν τρόπους
βελτίωσης υπαρχόντων και νέων υποδομών
Τεκμηρίωση: Εξετάζουμε διαφορετικά σχολικά κτίρια, στοιχεία της αρχιτεκτονικής
τους όπως το μέγεθος, η κλίμακα, ο προσανατολισμός, ο αύλειος χώρος, η ύπαρξη
πράσινου, το χρώμα, οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, και τον τρόπο που τα στοιχεία
αυτά επιδρούν στην ψυχολογία των χρηστών (εκπαιδευτικών και μαθητών) και στην
σχέση τους με το χώρο
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Ακόμα και σε περιπτώσεις που τα σχολικά κτίρια
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το κράτος μέσω των αρμόδιων
φορέων (ΟΣΚ) αυτό δεν είναι ικανή συνθήκη ώστε τα κτίρια να είναι ελκυστικά και
να έχουν θετική επίδραση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στοιχεία όπως η κλίμακα,
η άνεση του χώρου, η ρευστότητα της κίνησης, η αίσθηση ελευθερίας, η αισθητική
κλπ μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά το σχολικό περιβάλλον και κατά συνέπεια
την εκπαιδευτική διαδικασία
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Γεώργιος Κουκάκης
Εκπαιδευτικός ΠΕ 86

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην παρουσίαση πληροφοριών για τη μεγάλη
μορφωτική και εκπαιδευτική αξία της τέχνης, ως μέσο καταπολέμησης των
φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά
παρατίθενται δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με το ίδιο το φαινόμενο
και τους παράγοντες εμφάνισης του, ενώ στη συνέχεια, περιγράφονται στοιχεία που
αφορούν στην τέχνη και τη μορφωτική της αξία. Μέσα σε αυτή την ποιότητα του
σχολείου οι παρεμβάσεις μέσω της τέχνης θα στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση
των παιδιών έχοντας ως αφετηρία το ενδιαφέρον τους το οποίο βασίζεται στην
επίλυση πραγματικών προβληματικών καταστάσεων και στην ανάγκη προσωπικής
και βιωματικής έκφρασης. Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ενδιαφέρον να
πραγματοποιούνται εικαστικές παρεμβάσεις στο σχολείο: εικαστικές παρεμβάσεις
που θα συμβάλλουν στην κατανόηση και βίωση του χώρου του σχολείου ως
«τόπου». Στο τέλος, παρουσιάζονται ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά
με την τέχνη και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη συμφιλίωση και την
ομαδικότητα στην τάξη. Με τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, η σχολική κοινότητα
(μαθητές, γονείς εκπαιδευτικοί) με το συντονισμό του καλλιτέχνη μπορεί να αρχίσει
να μετασχηματίζει το δημόσιο χώρο του σχολείου σε ένα είδος «κοινωνικού
αγκυροβολίου», ένα σημείο αλληλεπίδρασης και κοινωνικών δικτύων που θα
συσσωρεύσει κοινωνική και πολιτισμική αξία και θα επιτρέψει την αντιμετώπιση
φαινομένων, όπως αυτό της βίας εντός και έκτος του σχολείου.
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ΤΑΞΗ Ή ΑΤΑΞΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ
Βασιλική Χαϊδεμενάκου
ο

1 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής

Εισαγωγή: Αποτελεί, πλέον, κοινό τόπο ότι οι μαθητές επιδεικνύουν, συχνά,
αδιαφορία ή αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα, τάσεις επιθετικότητας και
γενικότερα αδυναμία να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, γεγονός που
δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, έφηβοι, που πιστεύουν ότι
δεν λαμβάνουν καμία εκτίμηση μέσω της μαθησιακής διαδικασίας ή που δεν έχουν
κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτήν, θα επιδιώξουν να αναδειχθούν μέσα
από την παρέα, την πρόκληση, την ειρωνεία, αρνούμενοι επίμονα να ενσωματωθούν
δημιουργικά στο σύνολο της τάξης.
Σκοπός: Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, (τεχνολογική και
πολυπολιτισμική) το γνωσιοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης, που ισχύει, εμφανίζεται
ανεπαρκές και αδύναμο να υποστηρίξει μία εκπαιδευτική διαδικασία που θα
στηρίζεται σε ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια, θα αναπτύσσει αποτελεσματικά
επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας και θα εμπνέει αγάπη και σεβασμό
για το σχολείο και την παρεχόμενη από αυτό γνώση
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη συμβολή των σύγχρονων
μαθητοκεντρικών και νοοκατασκευαστικών θεωριών μάθησης στη δημιουργία ενός
θετικού κλίματος και στην ενσωμάτωση όλων των μαθητών σε μια ανακαλυπτική
δημιουργική διαδικασία.
Τεκμηρίωση: Αρχικά, παρουσιάζεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των
νοοκατασκευαστικών προσεγγίσεων μάθησης και η σύνδεση τους με τις θεωρίες
των Piaget και Vygotsky καθώς και οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές του Vygotsky, που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη νοοκατασκευατική μέθοδο διδασκαλίας. Στη
συνέχεια εξετάζονται εκπαιδευτικά μοντέλα διδασκαλίας που αξιοποιούν την
παραπάνω θεωρία και παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα διδασκαλίας, που
στοχεύουν στη γνωστική ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των μαθητών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Καταληκτικά, αναφέρονται στατιστικά στοιχεία που
καταδεικνύουν τη θετική επενέργεια των διδακτικών μοντέλων στην επίδοση των
μαθητών.

4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαδικτυακό Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Συμπόσιο:
Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης, 20-22 Νοεμβρίου 2020

80

7η Θεματική Ενότητα: Οργάνωση του χώρου, παιδαγωγικό κλίμα και σχολική τάξη
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πέτρος Χρήστου
Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
MSc «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισαγωγή: Η σχολική τάξη, όπου κυρίως συντελείται η Εκπαιδευτική διαδικασία,
είναι τμήμα ενός ευρύτερου χώρου που ανήκει στο περιβάλλον του σχολείου. Ο
Σχολικός Χώρος, με την σειρά του, είναι μια σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει τις
αρχιτεκτονικές, τις Παιδαγωγικές και τις ψυχοσωματικές παραμέτρους.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την σημασία και τον
Παιδαγωγικό ρόλο της οργάνωσης του Σχολικού Χώρου στην Εκπαιδευτική
διαδικασία.
Τεκμηρίωση: Πολλοί μελετητές όπως ο Piaget, ο Hall, ο Lewin και ο Γερμανός
αναφέρουν την άμεση σχέση του περιβάλλοντος χώρου με την συμπεριφορά του
ατόμου. Σημειώνουν πως ο κτισμένος χώρος δεν ορίζεται μόνο από την γεωμετρική
του υπόσταση αλλά εμπεριέχει έντονα ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
γνωρίσματα. Επίσης παρατηρούν ότι στα πλαίσια ενός οργανωμένου χώρου
πραγματοποιείται μια σύνθετη νοητική διαδικασία αλληλεπίδρασης με το άτομο
συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς του. Μέσα από αυτές και άλλες
σχετικές έρευνες τεκμηριώνεται η ανάγκη για διερεύνηση της Παιδαγωγικής
διάστασης του Σχολικού Χώρου και πως επιδρά ο χώρος αυτός στην Εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα στην τάξη αλλά και στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να παρουσιάσει
τα αποτελέσματα της έρευνας που θα στηρίζουν και θα αναδεικνύουν τον σημαντικό
Παιδαγωγικό ρόλο της οργάνωσης του Σχολικού Χώρου στη Σύγχρονη Εκπαίδευση
και τη καθοριστική συμβολή του στη διαμόρφωση του Παιδαγωγικού κλίματος στην
τάξη καθώς και της Παιδαγωγικής διαδικασίας στο σύνολό της.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γεωργία Παπαδαρατσάκη
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Πεδιάδος, MSc Ειδικής Αγωγής, Λογοτέχνης

Εισαγωγή: Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανιζόταν από παλαιότερα στον χώρο του
σχολείου και σήμερα απασχολεί σοβαρά όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Πρόκειται για μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, εσκεμμένης και
επιζήμιας που υποδηλώνει επιθυμία για εκφοβισμό και κυριαρχία. Ο εκφοβισμός και
η βία στο σχολείο είναι ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο τον μαθητή που
εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες, μαθητές ή
ενήλικες.
Σκοπός: Σκοπός είναι να οριστούν και να διαλευκανθούν οι έννοιες της βίας και του
σχολικού εκφοβισμού, να γίνουν γνωστοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στην
εκδήλωση του φαινομένου, οι τρεις ρόλοι στον σχολικό εκφοβισμό και οι συνέπειες
της βίας. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου και ένα
πρόγραμμα πρόληψης, ώστε να αποδειχτεί η σημαντικότητα της ευαισθητοποίησης
των εμπλεκόμενων στη σχολική ζωή, σε θέματα ασφάλειας των παιδιών.
Τεκμηρίωση: Μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες σύγχρονων
μελετητών και με μια μελέτη περίπτωσης φαινομένου σχολικού εκφοβισμού, ύστερα
από ποιοτική έρευνα με συνέντευξη και συμμετοχική παρατήρηση, θα αποδείξουμε
τη σημαντικότητα του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών από την οικογένεια και
από τους εκπαιδευτικούς, με την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής,
που καλλιεργούν την κοινωνικότητα, αντικρούουν βίαιες συμπεριφορές, σέβονται
τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και διαμορφώνουν υγιείς και ανεξάρτητες
προσωπικότητες.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Όλες οι παρεμβάσεις που απευθύνονται στους
μαθητές έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και την
ενδυνάμωση της αυτοεικόνας τους. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να
αποτελούν θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και πρόσωπα εμπιστοσύνης που θα
προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες, ικανές για αυτοπροστασία από συνομηλίκους
και ενήλικες.
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΝΤΗ
Άννα Ντίζου, Χρηστίνα Φωτοπούλου
Εισαγωγή: Η επιθετικότητα είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού εσωτερικών και
εξωτερικών συνθηκών, μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, ψυχολογικά και σωματικά. Τα
άτομα που θεωρούνται ευάλωτα να δεχτούν την επιθετικότητα σε όλες τις μορφές
της είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Στο σχολικό περιβάλλον, τα
τελευταία χρόνια δυστυχώς, εμφανίζεται το φαινόμενο της ενδοσχολικής
επιθετικότητας ή ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η έρευνα Ο σχολικός
εκφοβισμός είναι η απρόκλητη, συστηματική, επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα με
σκοπό την επιβολή, καταδυνάστευση και πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου
από μαθητές σε μαθητές στον κατεξοχήν χώρο κοινωνικοποίησης των παιδιών. Έχει
πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στη ψυχική, όσο και στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών. Στην εκδήλωση του φαινομένου συμβάλλει η αλληλεπίδραση ατομικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων, αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών,
καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα Μ.Μ.Ε,
επίσης, συχνά προβάλουν τη βία, κάτι που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία
αντικοινωνικών συμπεριφορών, καθώς, όταν το παιδί παρακολουθεί ένα επιθετικό
πρότυπο, είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.
Σκοπός: Με βάση τα παραπάνω θεωρήσαμε χρήσιμο να διερευνήσουμε στάσεις και
αντιλήψεις των μαθητών/τριών του σχολείου μας απέναντι στο φαινόμενο της
σχολικής βίας, καθώς επίσης και τις ενδεχόμενες μορφές βίας και του βαθμού που
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας. Αξιοποιήθηκε διασκευασμένο σχετικό
ερωτηματολόγιο του ΥΠΑΙΘ, το οποίο συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες του σχολείου
μας.
Τεκμηρίωση-Συμπεράσματα: Πρόκειται λοιπόν για μια έρευνα βασισμένη σε δείγμα
ευκολίας, η οποία μπορεί να μας διαφωτίσει για την υφιστάμενη κατάσταση της
σχολικής μονάδας μας και να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες δράσεις
για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (BULLYING)
Κλεοπάτρα Νταλλή
Φιλόλογος, Καθηγήτρια

Εισαγωγή: Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη
σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης (ΔΕ) αναφορικά με το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού. Η πορεία του προβλήματος αυτού είναι ανοδική διεθνώς και η ύπαρξή
του επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο το σχολικό περιβάλλον, αλλά γενικότερα την
ήρεμη, ψυχολογικά υγιή και ομαλή διαβίωση των μελών μιας κοινωνίας.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τις απόψεις –στάσεις των
εκπαιδευτικών της ΔΕ ως προς το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και
αποβλέπει στο να εντοπίσει τους παράγοντες που συντελούν στην εξάπλωσή του σε
σχολεία της εν λόγω εκπαιδευτικής βαθμίδας και να αναδείξει αποτελεσματικές
στρατηγικές για την αντιμετώπισή του.
Τεκμηρίωση: Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών πραγματοποιήθηκε
συλλογή δεδομένων με χρήση ερωτηματολογίου και επεξεργασία τους α)μέσω
προγράμματος Excel για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, και β) ανάλυσης
περιεχομένου για τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι
εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για το θέμα, έχουν επίγνωση
της αυξητικής πορείας του, την οποία συνδέουν με το περιορισμένο ενδιαφέρον των
γονιών της ομάδας των θυτών και την κακή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.
Επιπρόσθετα, θεωρούν ότι η αντιμετώπιση εκφοβιστικών συμπεριφορών στο
σχολικό πλαίσιο εμπίπτει στη δική τους ευθύνη. Επίσης, καταθέτουν ποικιλία
απόψεων για τις στρατηγικές που απαιτείται να εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή
της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Θεωρούν σημαντική, τέλος, τη συνδρομή σχολικού
συμβούλου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, όπως και πολύπλευρης και
εξειδικευμένης επιμόρφωσης, καθώς οι ίδιοι δεν είναι από μόνοι τους ικανοί να
επιτύχουν αποτελεσματική αντιμετώπιση.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Δημήτριος Καλαϊτζίδης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου-Εκπαίδευση για την Αειφορία-4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Βασίλειος Ψαλλιδάς
Φυσιογνώστης MSc Περιβαλλοντική Βιολογία

Η επιθετικότητα των μαθητών στο σχολείο είναι ένα παγκόσμιο και σοβαρό
πρόβλημα. Οι στόχοι αυτής της επιθετικότητας είναι και οι δάσκαλοι και οι
συμμαθητές. Με την παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί και να
διερευνηθεί η έκταση του φαινομένου, η προσπάθεια παιδαγωγικής αντιμετώπισης
του προβλήματος και η έκβαση της προσπάθειας. Η έρευνα έχει πανελλαδική
εμβέλεια, αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε γυμνάσια και τα δεδομένα
συγκεντρώθηκαν με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα υποδεικνύουν
αύξηση της επιθετικότητας εναντίον των καθηγητών. Το φαινόμενο αυτό πλήττει το
καλό κλίμα στην τάξη, μειώνει τον ωφέλιμο χρόνο διδασκαλίας, επιδρά αρνητικά
στους μαθητές, προκαλεί απογοήτευση και ματαίωση στους εκπαιδευτικούς και
δημιουργεί προβλήματα στους γονείς. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με δειγματοληψία χιονοστιβάδας, με στοιχεία
αναλογικής δειγματοληψίας. Συγκεντρώθηκαν 171 έγκυρα ερωτηματολόγια, Τα
ευρήματα της έρευνας πρέπει να ληφθούν υπόψη με περιορισμούς. Η επεξεργασία
των δεδομένων έγινε με το SPSS χρησιμοποιώντας μη παραμετρικούς ελέγχους.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Θεοδώρα
Παπαδημητρίου, Στυλιανή Θηβαίου, Δημήτριος Λιόβας, Χρήστος Πολύζος
Ανοιχτή διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας«ἐκ τῶν ὑστέρων»

Εισαγωγή: Η επιθετικότητα δεν είναι, πάντα, οφθαλμοφανής.
Σκοπός: Να δειχτεί, αν τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιθετικά, σε ένα ευρύτερο
πρόγραμμα θεωρητικής μελέτης, για το πέρασμα της δημοκρατίας, στην τάξη και στο
σχολείο.
Τεκμηρίωση: Παρατηρήσαμε (έρευνα πεδίου) και καταγράψαμε την συμπεριφορά
των παιδιών (12-18 ετών) του (πολυπληθούς) σχολικού συγκροτήματος
1ου Γυμνασιολυκείου Λάρισας, στις ώρες διαλείμματος, για περίπου ένα χρόνο
(2012-3). Η (φυσική, ως το μόνο δυνατό είδος έρευνας) παρατήρηση έγινε από τον
επί τιμή Α΄ Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Κωνσταντίνο Β. Δημουλά, στις ώρες
λειτουργίας του εκεί στεγαζόμενου Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την
προαναφερόμενη υποομάδα της ευρύτερης Ομάδας Εργασίας μας. Επιλέχθηκε η
συγχρονική μέθοδος (των επάλληλων ομάδων): πολλές ομάδες ατόμων, μία από
κάθε ηλικία, οι οποίες και εξετάζονται, όλες, συγχρόνως, μία, μόνον, φορά, επειδή
το δείγμα δεν θα μπορούσε να είναι ηλικιακά, ανά τάξη, σταθερό. Έγιναν συγκρίσεις,
μεταξύ φύλων και ηλικιών. Με βάση ψυχολογική κλίμακα εκτίμησης, διακρίναμε
(έμμεσος τρόπος χειρισμού της μεταβλητής της επιθετικότητας, κατά την (χρόνος και
είδος) εμφάνισή της) τα παιδιά ανάλογα με τον βαθμό, που συγκέντρωσαν, στην
κλίμακα αυτή, συσχετίζοντας τον χρόνο με το είδος έκφανσής της.
Αποτελέσματα: Τα αγόρια ήσαν επιθετικά χωρίς αναστολές, αμέσως, ευθέως, τα δε
κορίτσια με αναστολές, αργότερα, πλαγίως.
Συμπεράσματα: Η συμπεριφορά μας αρχίζει, πάντα, ως ενάντια συμπεριφορά, που
οι γυναίκες, ίσως, γρήγορα, αποκάμοντας, την απωθούν, για όταν δοθεί η κατάλληλη
ευκαιρία, εμφανίζοντας αγαπητική συμπεριφορά, που δεν είναι παρά επιφανειακή
αναστολή της επιθετικότητας, μέχρις αυτή εκβραστεί, αγριότερη, συμπέρασμα
χρήσιμο, στα περί δημοκρατίας στο σχολείο.
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ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
(STORYTELLING) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Δημήτρης Β. Προύσαλης
Δάσκαλος ΠΕ 70-Υπ. Δρ Λαογραφίας ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται με αναδυόμενη ένταση το φαινόμενο
του σχολικού εκφοβισμού δημιουργώντας μια συνθετότητα προβλημάτων και
συνεπειών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και της ευρύτερης κοινότητας
του σχολείου, τόσο για τους μαθητές ατομικά όσο και για την ομάδα, υπονομεύοντας
την εκπαιδευτική διαδικασία ψυχοπαιδαγωγικά αλλά και τις κοινωνικές
ενδοσχολικές σχέσεις.
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να καταδείξει τη σημαντικότητα
της προφορικής αφήγησης (storytelling) ως μέσο ανάπτυξης ατομικής
ενσυναίσθησης, κοινωνικών δεξιοτή-των και διαπροσωπικών σχέσεων, και την
αναγκαιότητα συστηματικής και στοχευμένης θεματικά εφαρμογής της στη ζωή της
σχολικής τάξης, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού
(Bullying).
Τεκμηρίωση: Η προφορική ιστόρηση ως διαδικασία έμμεσης ψυχοδυναμικής
παρέμβασης, κοινωνικοποιητικής λειτουργίας, εσωτερικής ψυχολογικής
ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης, άυλης συνδετικής
υπόστασης στην κατεύθυνση της συλλογικής συνοχής και της ατομικής συγκρότησης,
έχει διαχρονικά -μέσα από τη λειτουργία του λαϊκού πολιτισμού- αποδειχθεί ως μια
εναλλακτική και ουσιαστική πρακτική, η οποία με τον θεματικό πλούτο των
υποθέσεων που θίγει- μέσω του συμβολικού διαλογισμού- και διαπραγματεύεται,
συμβάλλει στην λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη ενίσχυση
του
συμπεριληπτικού πλαισίου και του αυτογνωσιακού αυτοπροσδιορισμού. Η
εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στο εξωτερικό έχει δώσει ένα ενδιαφέρον και
υπολογίσιμο υλικό για μελέτη και στοχασμό.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η εισαγωγή και χρήση της προφορικής αφήγησης
ιστοριών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης πάνω σε δομημένους και
ελεγχόμενους θεματικούς άξονες μπορεί να αναδειχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για
την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Ιωάννης Κατσάνος
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ83, Μ.Ed. Δια βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Μ.Ed.Ειδική Αγωγή, 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

Εισαγωγή : Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του
εκφοβισμού, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς.
Οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση και ειδικότερα στα ΕΠΑ.Λ
και αφορούν, τόσο στην πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, όσο
και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, πολυπληθή
τμήματα, εκπαιδευτική μεθοδολογία και στόχευση κ. α., είναι πιθανόν να
δημιουργήσουν αρνητικά φορτισμένο παιδαγωγικό κλίμα και να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη φαινομένων βίας και εκφοβισμού. Η αξιοποίηση της μεθοδολογικής
προσέγγισης των εργαστηριακών μαθημάτων προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να
συμβάλλει στην αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
Σκοπός: Η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης, της μεθοδολογικής
προσέγγισης των εργαστηριακών μαθημάτων, προς την κατεύθυνση της πρόληψης
της ενδοσχολικής βίας, με στόχο την δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος για
την προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης.
Τεκμηρίωση: Έγινε
παρατήρηση και καταγραφή των σχέσεων και των
συμπεριφορών μαθητών στο εργαστήριο Ηλεκτρολογίας, του Τομέα Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού . Καταγράφησαν ανά μάθημα, δείγματα
φαινομένων ενδοσχολικού εκφοβισμού.
Εφαρμόστηκαν ομαδοσυνεργατικές
μέθοδοι διδασκαλίας στις εργαστηριακές ασκήσεις. Με το τέλος του 1ου Τετραμήνου,
έγινε επαναξιολόγηση των σχέσεων και των συμπεριφορών των μαθητών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η ανάγκη για πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής
βίας και εκφοβισμού είναι αναντίρρητη . Προς αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή της
διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων, με όρους και προϋποθέσεις
ομαδοσυνεργατικής μεθοδολογίας , αναδεικνύεται σε σημαντικό πυλώνα πρόληψης
του φαινομένου και δημιουργίας όρων ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισής του.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:
«ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ»
Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου
Φιλόλογος , Msc « Σπουδές στην εκπαίδευση » , Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η διδακτική πρόταση αφορά στην χρήση της σχολικής διαμεσολάβησης
από τους ίδιους τους μαθητές ως παιδαγωγικού εργαλείου στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση εντάσεων , περιστατικών
επιθετικότητας και σχολικού εκφοβισμού . Εφαρμόστηκε σε σχολική μονάδα
πιλοτικά τα σχολικά έτη 2017-18 (1ο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής – πρόγραμμα
επιμόρφωσης των μαθητών /τριών στην σχολική διαμεσολάβηση ) και 2018-19 (2ο
στάδιο της διδακτικής εφαρμογής – πρόγραμμα υλοποίησης της σχολικής
διαμεσολάβησης ).
Σκοπός: Αφορά στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχολικής βίας και
στην ενθάρρυνση και ενίσχυσή τους στην ανάληψη ενεργού ρόλου από τους ίδιους
( σχολικοί διαμεσολαβητές ) στην πρόληψη και αντιμετώπισή της .
Τεκμηρίωση: Η σχολική διαμεσολάβηση ως εκπαιδευτική τεχνική διαχείρισης των
συγκρούσεων θεωρείται καινοτόμος , με πολλά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και
εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες με αξιόλογα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Αρκετοί μαθητές/τριες έδειξαν ενδιαφέρον . Στο
δεύτερο στάδιο φάνηκε ότι επιτεύχθηκαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που
είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής εφαρμογής , ωστόσο παρατηρήθηκαν
εντάσεις μέσα στην τάξη ανάμεσα σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς .
Παρά το ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης δεν αποτελεί
ερευνητική μελέτη λόγω του μικρού της δείγματος αλλά και του ελάχιστου χρόνου
εφαρμογής της , θεωρούμε ότι οι αρχές και οι όροι της διαδικασίας μας οδηγούν
στην υπόθεση ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά η θεσμοθέτησή της και η
γενικευμένη υλοποίησή της.
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8η Θεματική Ενότητα: Σχολική βία και εκφοβισμός: ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ «ΘΥΤΗ»
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
Ελένη Παπαναστασίου
Νηπιαγωγός Παράλληλης Στήριξης-25Ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας

Εισαγωγή: Ο σχολικός εκφοβισμός ή ‘’bullying”, αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο
στο σύγχρονο σχολείο, με αρνητικά αποτελέσματα για τη σχολική κοινότητα και την
ευρύτερη κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει
δημιουργηθεί και ένα νέο είδος εκφοβισμού, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, γνωστός
και ως “cyber bullying”. Το παραπάνω ζήτημα αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας
εργασίας και συγκεκριμένα η περίπτωση του μαθητή Γυμνασίου που ασκεί σχολικό
εκφοβισμό. Τέλος, περιγράφονται διάφορες παρεμβάσεις που μπορούν να
εφαρμοστούν στο σχολικό πλαίσιο προκειμένου να βελτιωθεί η συμπεριφορά ενός
τέτοιου μαθητή.
Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποσκοπεί να αναδείξει το σχολικό
εκφοβισμό ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο έχει αρνητικά
αποτελέσματα όχι μόνο για τους μαθητές που τους ασκείται εκφοβισμός, αλλά και
για τους μαθητές-θύτες. Προτείνονται ορισμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού, εστιάζοντας στην περίπτωση του μαθητή-θύτη και τα
χαρακτηριστικά του, με βάση τη βιβλιογραφία.
Τεκμηρίωση: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την περίπτωση
του μαθητή-θύτη στο Γυμνάσιο και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και για τους
παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού. Με βάση τα
στοιχεία της βιβλιογραφίας, προτείνεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τη
βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή-θύτη.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε πως οι παρεμβάσεις
προτεινόμενου προγράμματος, είχαν θετικά αποτελέσματα στη μείωση
φαινομένου στα σχολεία που υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, η εξάλειψή του είναι
δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα, λόγω της πολυπαραγοντικής διάστασης
φαινομένου.
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8η Θεματική Ενότητα: Σχολική βία και εκφοβισμός: ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μαρία Ανδριτσοπούλου
Δρ. Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας
(Κλ. ΠΕ06)

Εισαγωγή: Ο σχολικός εκφοβισμός, ως κοινωνικό φαινόμενο νεανικής
παραβατικότητας, σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικών ερευνών παρουσιάζει
ανησυχητική έξαρση τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της χώρας, λόγω της αύξησης
τέτοιων περιστατικών με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική υγεία παιδιών και
εφήβων. Το γεγονός αυτό, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής
στη λήψη αποφασιστικών μέτρων για την αναγκαία πρόληψη και την
αποτελεσματική αντιμετώπισή του, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής θωράκιση των
σχολικών κοινοτήτων απέναντι στην εμφάνιση κάθε μορφής του.
Σκοπός: Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών παραμέτρων
του σχολικού εκφοβισμού, όπως η σκιαγράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της προσωπικότητας του θύτη και του θύματος, οι παράγοντες που δημιουργούν το
φαινόμενο της αντικοινωνικής αυτής συμπεριφοράς, οι αρνητικές ψυχοσωματικές
και μαθησιακές συνέπειες στο παιδί-θύμα, & οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβούν οι γονείς/εκπαιδευτικοί θυτών & θυμάτων για την παροχή βοήθειας και
προστασίας. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση ενός προγράμματος εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δραστική μείωση
/αντιμετώπιση του φαινομένου & διασφάλιση της υγείας και της ομαλής
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών/-τριών.
Τεκμηρίωση: Η τεκμηρίωση στηρίζεται σε σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές και
σχετικά επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα, καθώς και στην παρατήρηση,
καταγραφή και μελέτη περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης (των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ΄ Αθήνας) από τη θέση της
Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων και της παιδαγωγικά υπεύθυνης για το
συντονισμό εκπαιδευτικού έργου Γυμνασίων της γεωγραφικής περιοχής .
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι παρεμβάσεις του προτεινόμενου προγράμματος
έχουν θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην
απόκτηση ενσυναίσθησης, στη ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των
μαθητών/-τριών, στην ευαισθητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
και κατ` επέκταση στη μείωση του φαινομένου σταδιακά. Γίνονται, επίσης,
προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων, προκειμένου να εξαλειφθεί κατά το
δυνατόν σταδιακά το φαινόμενο από το σχολείο, ώστε αυτό να καταστεί πραγματικά
φιλικό, υποστηρικτικό και δημοκρατικό, να διαπνέεται από τις αρχές της
συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης
και της αποδοχής της διαφορετικότητας και να διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη
όλων των μελών της μαθητικής κοινότητας.
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8η Θεματική Ενότητα: Σχολική βία και εκφοβισμός: ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση
H ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άγγελος Μπούγας
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70-Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Φάρου Αυλίδας Εύβοιας

Εισαγωγή: Οι συγκρούσεις και η σχολική βία αναφέρονται πλέον ως ένα έντονο
κοινωνικό φαινόμενο. Ως συνέπεια των συγκρούσεων και της σχολικής βίας
παρουσιάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στο συναισθηματικό
κόσμο των μαθητών.
Σκοπός: Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης και εφαρμογής καινοτόμων
προγραμμάτων στα σχολεία για την ανάπτυξη της ικανότητας εποικοδομητικής
επίλυσης διαφορών είναι ο ορισμός «διαμεσολαβητών» στην επίλυση
συγκρούσεων.
Τεκμηρίωση: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που
διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις και το φαινόμενο της σχολικής
βίας και στην παρούσα μελέτη προτείνεται η εφαρμογή της με τη χρησιμοποίηση
του Θεάτρου Σκιών.
Το Θέατρο Σκιών, είναι αυτό που κατεξοχήν καλλιεργεί την ομαδικότητα την
αποδοχή της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη και την κατανόηση των άλλων
στοιχεία που θωρακίζουν τα σχολεία και την κοινωνία απέναντι στη βία. Οι μαθητές
αφού εκπαιδευτούν παίρνουν τον ρόλο του Διαμεσολαβητή-Καραγκιόζη, βοηθώντας
στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμαθητών τους.
Αποτελέσματα: Το ζητούμενο από ένα πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη
που αποσκοπεί στον θετικό χειρισμό των συγκρούσεων, είναι η ανάπτυξη ατομικών
δεξιοτήτων τόσο από τους μαθητές όσο και από όλους όσους εμπλέκονται με την
εκπαιδευτική παροχή.
Για να αναπτυχθεί η ικανότητα αυτή απαιτείται κατανόηση, διαφύλαξη των σχέσεων,
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης
συγκρούσεων όπως επικοινωνία, ειλικρίνεια, δημιουργική και κριτική σκέψη.
Συμπεράσματα: Τα παιδιά με τη σχολική διαμεσολάβηση αναζητούν από μόνα τους
τις αιτίες που προκαλούν τη σχολική βία, εντοπίζουν τις διαστάσεις που
προσλαμβάνει και καθορίζουν από μόνα τους τρόπους αντιμετώπισής της.
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9η Θεματική Ενότητα: Σχολική αποτυχία - κοινωνικός αποκλεισμός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ” ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ (;) ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ιωάννα Μικρογιαννάκη
Εισαγωγή: Στο σύγχρονο περιβάλλον, εντός του οποίου δρουν και τα εκπαιδευτικά
συστήματα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες όχι μόνο να μην
αντιμετωπίζονται στη ρίζα τους αλλά και να εντείνονται σε βαθμό ανησυχητικό για
τον κοινωνικό ιστό. Έτσι, στην επιστημονική συζήτηση για τις μετρήσιμες
παραμέτρους, που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και στην ταυτόχρονη κριτική θεώρηση τους, όλο
και πυκνότερα καταδεικνύεται η αναγκαιότητα μιας «εκπαίδευσης για την κοινωνική
δικαιοσύνη», ως προοπτική για την έξοδο από την κρίση.
Σκοπός: Σε αυτό το πλαίσιο, θα σκιαγραφηθεί και θα προταθεί ένα μοντέλο
εκπαίδευσης, ικανό να διαχειρίζεται την παθογένεια της αναπαραγωγής και της
συντήρησης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων προς όφελος όσων
στερούνται τα αγαθά της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τεκμηρίωση: Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές παραδοχές της εκπαίδευσης που
οραματίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη σε συνάρτηση με τους λόγους που την
καθιστούν αναγκαία. Κατόπιν θα αναζητηθεί το πεδίο εφαρμογών που μπορεί να
έχει αυτή η θεώρηση στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη
βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών κατά την τελευταία πενταετία. Τέλος, θα
συζητηθεί η βασική προϋπόθεση, εκείνη της εμπρόθετης βούλησης του
εκπαιδευτικού να παρέμβει κριτικά συνειδητοποιημένος, με την έννοια που
αποδίδει στον όρο ο Freire, ώστε να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες, προς την
κατεύθυνση του οράματος.
Συμπέρασμα: Οι εκπαιδευτικοί, επιτελώντας ήδη έναν από τους πιο σύνθετους και
απαιτητικούς ρόλους, καλούνται εκ νέου να αναστοχαστούν και να
επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους απέναντι στο νέο πρόσωπο μιας σύμφυτης, με τα
εκπαιδευτικά συστήματα, αέναης πρόκλησης: να εργαστούν με όραμα και στόχο την
κοινωνική δικαιοσύνη.
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10η Θεματική Ενότητα: Δημοκρατία και δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο
ΠΑΡΑΧΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Βάλια Λουτριανάκη, Χριστιάνα Μόσχου
Εισαγωγή: Τον τελευταίο καιρό συχνά διαβάζουμε τόσο δημοσιεύματα στον Τύπο
όσο και ακαδημαϊκές έρευνες, σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση και το
σύνδρομο burn out των εκπαιδευτικών.
Σκοπός: Η εισήγηση έχει ως στόχο να καταδείξει αφενός τους παράγοντες που
οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση, αλλά κυρίως να επισημάνει πως η
χειραφέτηση και η ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού μπορούν να αποτελέσουν μία
λύση.
Τεκμηρίωση: Η εισήγηση θα περιλάβει συγκεκριμένα παραδείγματα από τη
διδακτική πράξη, προτάσεις για την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν», καθώς
και μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Σύμπραξη Σχολείων για τη
Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» της European Democratic Education CommunityGreece.
Συμπεράσματα-αποτελέσματα: Όταν ο εκπαιδευτικός νιώθει και μπορεί να
οργανώσει το μάθημα του με τέτοιο τρόπο πού να ενισχύσει τη δημοκρατική
συμμετοχή των μαθητών, τότε πολλά από τα ζητήματα που οδηγούν στην
εξουθένωση εξαλείφονται. Περισσότερη ελευθερία στην τάξη οδηγεί σε ένα πιο
ευχάριστο μάθημα, με νόημα για τους μαθητές. Η δημιουργία μιας δημοκρατικής
τάξης διευκολύνει τη διαχείρισή της και δίνει εξίσου ικανοποιητικά μαθησιακά
αποτελέσματα.
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Αλεξάνδρα Νάκου
Νηπιαγωγός -υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γκούσκος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή: Η δημοκρατία στη σχολική κοινότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη
συμμετοχή των μαθητών/τριών. Όπως συζητείται και στη βιβλιογραφία, το σχολείο
αποτελεί έναν δημόσιο χώρο άσκησης και εμπειρικής εφαρμογής δημοκρατικών
πρακτικών που εξοικειώνουν τους μαθητές με την έννοια της πολιτικής συμμετοχής
στο κοινωνικό τους περιβάλλον.
Σκοπός: Η εφαρμογή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, που θα εξοικειώσουν τους
μαθητές με την έννοια της δημοκρατίας και την έννοια του «ενεργού πολίτη», μέσα
από βιωματικές δράσεις συμμετοχής με χρήση των νέων μέσων είναι μία πρόκληση
για τη σημερινή εποχή. Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο
ώστε οι μαθητές μικρής ηλικίας να αντιληφθούν βιωματικά ότι είναι μέλη ενός
ευρύτερου συνόλου και κυρίως ότι χρησιμοποιώντας τα μπορούν να
αλληλεπιδράσουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Ουσιαστικά, η τεχνολογία
αποτελεί ένα εργαλείο έκφρασης, που δίνει λύσεις για ισότιμη συμμετοχή των
μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, με την οπτικοποίηση των αιτημάτων τους με
αυτοσχέδια βίντεο, ώστε να «ανοίξουν» πολιτικό διάλογο με την τοπική
αυτοδιοίκηση, καθώς και με χρήση των διαδικτυακών φορμών για ψηφοφορίες που
εμπλέκουν γονείς και τοπική αυτοδιοίκηση.
Τεκμηρίωση: Ουσιαστικά μέσα από την έρευνα δράσης θα διαπιστωθεί πως ένα
δημόσιο νηπιαγωγείο λειτουργεί ως μία κοινότητα πολιτών που αλληλεπιδρά,
σχεδιάζει και αποφασίζει μέσα στο σχολικό πλαίσιο, βασιζόμενη σε ένα μοντέλο
δημοκρατίας με άμεση συμμετοχή και δραστηριοποίηση των μελών της κοινότητας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Στο πλαίσιο της εμπειρικής – ανακαλυπτικής
μάθησης, η χρήση των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση δίνει διαστάσεις
προβληματισμού, κριτικής σκέψης και πολιτικής δράσης,
που υπάγονται
επανανοηματοδικά στην ευρύτερη έννοια του δημοκρατικού σχολείου στη σύγχρονη
εποχή.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αριστείδης Χαρούπιας
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΦΠΨ-ΕΚΠΑ, Αdjunct Professor- University of Nicosia

Εισαγωγή: Ο κριτικός στοχασμός των επαγγελματιών της εκπαίδευσης αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο κατανόησης των ζητημάτων του σχολείου. Η πρόταση του
‘σχολείου για όλους τους μαθητές’ έχει προσελκύσει την προσοχή όλο και
περισσοτέρων θεσμικών παραγόντων προς τις πρακτικές της ‘ισότιμης
συνεκπαίδευσης’.
Σκοπός: Nα γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα για τις εμπειρίες αναπηρίας,
προς αποφυγή προκαταλήψεων, ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη των μαθητών με
αναπηρία στο σχολείο της γειτονιάς.
Τεκμηρίωση: Περιγράφονται συνοπτικά, με τη μέθοδο της τυπολογικής ανάλυσης,
εναλλακτικά μοντέλα για την κατανόηση της αναπηρίας, ενώ κατατίθεται μια
διαφοροποιημένη πρόταση, προερχόμενη από το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας: το
μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνεται συγκεκριμένα: (α) η διαχείριση
της αναπηρίας, μέσα από την κατανόηση των κοινωνικών παραγόντων που
διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, με έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, (β) ο
εμπλουτισμός του μοντέλου πολιτικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα
οικονομικά και τα δικαιώματα κουλτούρας, (γ) η ανάπτυξη θεωριών κοινωνικής
δικαιοσύνης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο πόνο και την προσωπική
καθημερινή ταλαιπωρία, (δ) η αναγνώριση της πολιτικής ταυτότητας των αναπήρων
ως μειονότητας με την ιδιαίτερη κουλτούρα της, (ε) η έμφαση στη σωστή διατύπωση
των πολιτικών πρόληψης ως παράδειγμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των αναπήρων και (στ) η προσφορά εποικοδομητικών προτάσεων για βελτίωση των
καταστάσεων ζωής των προσώπων με αναπηρία.
Αποτελέσματα: Στη συζήτηση προτείνονται ενδεικτικές κατευθύνσεις για αλλαγές,
οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό παράδειγμα σε πορεία
αλληλοαποδοχής προσώπων με και χωρίς αναπηρία.
Συμπεράσματα: Εξετάζεται κριτικά το εφικτό των προτάσεων.
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ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΗΤΑΝΕ «ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ!
Παναγιώτα Αμανατίδου
2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού

Εισαγωγή: Συνεργατική δραστηριότητα σε ομάδες με πολυπολιτισμική σύνθεση, στο
πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και στις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου, πάνω στα άρθρα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αφορμή
η συμπλήρωση 30 ετών από την υπογραφή της, στις 20 Νοεμβρίου 2019.
Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματά τους, καθώς μάλιστα πολλοί από
αυτούς ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Να συζητηθούν θέματα όπως η ανάγκη και η αξία της υπογραφής μιας τέτοιας
διεθνούς σύμβασης, καθώς και το πνεύμα που τη διέπει.
Να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να εργαστούν σε ομάδες
αναλαμβάνοντας ρόλους, βάσει των κλίσεων και ικανοτήτων τους.
Να παρουσιαστούν τα άρθρα και τα έργα των μαθητικών ομάδων στη γιορτή για την
Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Τεκμηρίωση: Μετά τη διδασκαλία σχετικών κειμένων του βιβλίου της Νεοελληνικής
Γλώσσας και στις τρεις τάξεις του σχολείου, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά πάνω
σε άρθρα της Σύμβασης, επιλέγοντας εξ αυτών όσα θεωρούν σπουδαιότερα και
παρουσιάζοντάς τα στην ολομέλεια. Μέλη των ομάδων ανέλαβαν να τα
εικονογραφήσουν. Οι παρουσιάσεις των άρθρων και οι εικονογραφήσεις τους έγιναν
στη σχολική γιορτή για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελώντας
το τρίτο μέρος της γιορτής, όπου έγινε η σύνδεση των γεγονότων του 1973 με το
σήμερα. Ξεκινώντας από το αίτημα των νέων τότε για «Ψωμί, Παιδεία και
Ελευθερία», παρουσιάστηκαν τα εικονογραφημένα άρθρα της Σύμβασης ως
κατακτήσεις πανανθρώπινες και κατοχυρωμένο πλέον δικαίωμα για όλα τα παιδιά,
όποια κι αν είναι η πατρίδα τους και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα. Δεδομένης και της φύσης του σχολείου μας, με
μαθητές απ’ όλες τις ηπείρους και με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό
περιβάλλον, η Σύμβαση έγινε πηγή προβληματισμού και για τις επόμενες μέρες σε
θέματα όπως η καθολική ισχύ και τήρησή της, η ανάγκη γνώσης των άρθρων της και
η υπεράσπισή τους, καθώς πολλά από αυτά τα ζητήματα τα έχουν ήδη αντιμετωπίσει
οι μαθητές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Ευτυχία Ζιούτου-Γυφτάκη
Νηπιαγωγός

Μαρία Κρικλάνη
Νηπιαγωγός, Med “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση”

Εισαγωγή: Η κοινωνική και πολιτική αγωγή και η εισαγωγή του μαθητή σε βασικές
ιδιότητες του πολίτη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Μια από αυτές τις αρχές είναι η καλλιέργεια του δημοκρατικού ήθους
και η προετοιμασία μελλοντικών ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. Απαραίτητη
προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η ύπαρξη ενός δημοκρατικού κλίματος, η οποία θα
διατρέχει το πρόγραμμα του σχολείου.
Σκοπός: της παρούσης εργασίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματά τους
μέσα από τον διάλογο, τον σεβασμό απόψεων, τη δράση για το κοινό καλό μιας
ομάδας και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μέσα από ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από δύο τμήματα μιας σχολικής μονάδας, με αφορμή
τα ιστορικά γεγονότα του Πολυτεχνείου.
Τεκμηρίωση: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς υπήρξε προσπάθεια και στα δύο
τμήματα να εισαχθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, με αφορμή διάφορα γεγονότα
της σχολικής ζωής. Κατά την περίοδο του Πολυτεχνείου ξεκίνησε το διαθεματικό
πρόγραμμα, όπου αρχικά παρουσιάστηκαν τα γεγονότα αυτής της εποχής με τη
χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού και ακολούθησε σχετική συζήτηση για την
εμπέδωση των ιστορικών γεγονότων. Έπειτα, μέσα από την αφήγηση ιστοριών
δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν παραλληλισμό με τις δικές τους
εμπειρίες και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα. Έγινε αναφορά στις μορφές
πολιτευμάτων, επέκταση λεξιλογίου, αποτύπωση συναισθημάτων και στο τέλος
διεξαγωγή εκλογών.
Συμπεράσματα: Αξίζει να αναφερθεί ότι έγινε παρουσίαση της εκλογικής
διαδικασίας του ενός τμήματος στο άλλο και εφαρμογή του εκλογικού
αποτελέσματος στην τάξη. Μια αφηρημένη έννοια όπως αυτή της δημοκρατίας
αποτέλεσε μια βιωματική εμπειρία για τους μαθητές. Τέλος, έγινε διάχυση
αποτελεσμάτων και επικοινωνία μηνύματος προς τους γονείς με τη δημιουργία
αφίσας και πλακάτ.
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ,
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET
Νικόλαος Καμήλος, Ιωάννα Καμπούρμαλη, Τριανταφυλλιά Νικολούδη
Συντονιστής/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Εισαγωγή: Στις σχολικές τάξεις αναδεικνύεται συχνά ως ζήτημα, η δυσκολία
διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στην ανεύρεση
τρόπων και μεθόδων που να προσανατολίζονται σε έναν τέτοιο τρόπο διαχείρισης,
στον οποίο θα κυριαρχεί ο διάλογος και οι βασικές αρχές της δημοκρατίας.
Σκοπός: της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αναδυθούν οι δεξιότητες που
διευκολύνουν τη δημοκρατική διαχείριση της τάξης, μέσα από την εφαρμογή
πρακτικών της Παιδαγωγικής Freinet.
Τεκμηρίωση: Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία ορισμένες από τις τεχνικές της
Παιδαγωγικής Freinet, όπως το « Τι νέα;», το Συμβούλιο τάξης, τα μικρά βιβλία,
επιχειρούμε να εξοικειωθούν τα παιδιά σε ένα κλίμα δημοκρατικής λειτουργίας και
διαχείρισης
της σχολικής τάξης. Κατά την εφαρμογή αυτών πρακτικών
καλλιεργούνται βασικές δεξιότητες, όπως αυτή της πολιτειότητας, της επικοινωνίας,
της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας, της κριτικής σκέψης, της υπευθυνότητας, της
επίλυσης προβλήματος καθώς και μία σειρά από κοινωνικές δεξιότητες.
Αποτελέσματα: Οι βασικές δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν μέσα από την
εφαρμογή των πρακτικών Freinet, ευελπιστούμε να αρχίσουν να βιώνονται ως
στάση ζωής και να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες στη διαχείριση συγκρούσεων και
εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Τα παιδιά θα «οπλιστούν» με τα κατάλληλα
εργαλεία, για να μπορούν να διαχειριστούν αντίστοιχα περιστατικά και μελλοντικά
στη ζωή τους.
Συμπεράσματα: Μέσω της εφαρμογής τεχνικών που καλλιεργούν πρωτίστως την
πολιτειότητα, όπως η Παιδαγωική Freinet, οδηγούνται τα άτομα προς μία άλλη
οπτική. Τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται χρόνο και συστηματικότητα. Τα
αποτελέσματα μπορεί να φανούν και μακροπρόθεσμα, αν υπάρχει η ίδια
προσέγγιση σε όλες της τάξεις του σχολείου, αλλά και στην οικογένεια.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91

Αν στόχος της εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει ώστε οι μαθητές/τριες να γίνουν
ενεργοί πολίτες, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους/τις θεωρεί ως πολιτικά όντα
και η δημοκρατία να εφαρμόζεται στην πράξη. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες
κοινωνικής και πολιτικής αποδόμησης, και συνάμα σε μία κρίση παιδείας, η
αναγκαιότητα διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολίτη στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας έχει επισημανθεί ευρύτατα. Πως όμως
μπορεί να καλλιεργηθεί η προδιάθεση της συμμετοχής στη δημόσια δημοκρατική
ζωή; Πως θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις διαθέσεις, τις
αξίες; Το Κοινωνικό Θέατρο είναι γενικός όρος που καλύπτει μη παραδοσιακές
εφαρμογές της θεατρικής τέχνης. Είναι δημιουργική πρακτική που εφαρμόζει τις
αρχές του θεάτρου για σκοπούς ευρύτερους κοινωνικό-πολιτικούς, με στόχο την
ατομική και κοινωνική αλλαγή, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη,
τη συλλογική συμμετοχή. Υποστηρίζεται από επίσημα σχολεία στο εξωτερικό και
περιλαμβάνει μεθόδους όπως: Θέατρο του Καταπιεσμένου, Θέατρο για την
Ανάπτυξη, Θέατρο της Κοινότητας, Συμμετοχικό Θέατρο. Θα παρουσιαστούν
παραδείγματα από εφαρμογές του Κοινωνικού Θεάτρου, συγκεκριμένα της μεθόδου
του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, του Augusto Boal, στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Θεωρητικά στηρίζομαι: α) στις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής (Freire)
για την ανάγκη της κοινωνικής συνειδητοποίησης, με την κατανόηση των δομικών
αιτιών της καταπίεσης και της δράσης ενάντια σε αυτές, β) στη βιωματική μάθηση
μέσω της εμπειρίας (Dewey), γ) στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ως προς την
ανάλυση του πολιτισμικού πλαισίου που λαμβάνει χώρα η κοινωνικοποίηση του
ατόμου (Bourdieu). Το Θέατρο αναδύεται ως το καταλληλότερο εργαλείο για ενεργή
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αναπαράστασης της εμπειρίας,
των συλλογικών αναπαραστάσεων και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος μέσα
σε αυτές. Το Θέατρο του Καταπιεσμένου ως μέθοδος προτρέπει την νοητική,
συναισθηματική, ενσώματη συμμετοχή, ως ‘πρόβα’ για την δημοκρατική
ανακατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας.
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1 η Ειδική Θεματική Συνεδρία

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ) 2017-2019 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Η διαχείριση τάξης αν και αποτελεί ένα από τα πρώτα θέματα ενδιαφέροντος των
εκπαιδευτικών με σημαντικές επιδράσεις στη διδασκαλία και στην ποιότητα του
σχολείου σπάνια συζητείται σε επιστημονικά συνέδρια. Στο συμπόσιο θα
συζητηθούν η αξιοποίηση του ψυχολόγου, του συμβούλου καθηγητή και της
δικτύωσης στα σχολεία για μια αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Ως γνωστόν, ο
θεσμός του ψυχολόγου αρχίζει να εμφανίζεται αποσπασματικά στην δημόσια
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και συστηματικά
στα ΕΠΑΛ κατά τα σχολικά έτη 2017-2019, αλλά αποτελεί και ένα ευρύτερο αίτημα
των εκπαιδευτικών. Ο σύμβουλος καθηγητής εμφανίστηκε στα ΕΠΑΛ και είχε
ιδιαίτερη επιτυχία στη διαχείριση τάξης όταν είχε την ενεργό συμμετοχή των
εκπαιδευτικών. Η δικτύωση εντός και εκτός σχολείου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
προσέγγιση για τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης σε όλη τη σχολική εκπαίδευση
και ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης τάξης. Στο συμπόσιο
θα αξιοποιηθούν παραδείγματα από την υλοποίηση του προγράμματος ‘Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) μέχρι το σχολικό έτος 2018-2019, αλλά θα γίνει και μια
ευρύτερη συζήτηση για την ελληνική σχολική εκπαίδευση και για την ανάπτυξη
πολιτικών και πρακτικών από τα κάτω (bottom-up).
Συντονιστές:
Γεώργιος Μπαγάκης
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Νικόλαος Νικολάου, π. Σχολικός Σύμβουλος
Ομιλητές:
Άννα Λαμπίδη
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Συνεργάτης του Ινστιτούτου Υγείας του
Παιδιού (ΙΥΠ) και του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

Άννα Σιγανού
π. Σχολική Σύμβουλος

Θανάσης Κονταξής
π. Σχολικός Σύμβουλος

Αντώνης Χαλικόπουλος
Καθηγητής, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

Ζωή Πατάλα
πρώην Διευθύντρια Γυμνασίου - Λυκείου Βρυξελλών

Παναγιώτα Μπενέκου
εκπαιδευτικός, 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΜΕΑΕ
Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο
δυναμικού, εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο έχει αναπτυχθεί με συνεργατικές
διαδικασίες της διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης του μαθητή με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της οικογένειάς του και ίσως του ιδίου. Έχει σκοπό
να περιγράψει το παρόν επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, να καθοδηγήσει με
συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα την εκπαίδευσή του και να
περιγράψει τους χρησιμοποιούμενους πόρους.
Στο παρόν συμπόσιο, ερευνάται η χρήση του στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
& Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και προτείνεται Μοντέλο δημιουργίας με συγκεκριμένη
διαδικασία και εργαλεία (π.χ. τρόποι επικοινωνίας, φόρμες ΕΠΕ). Το Μοντέλο δε,
αποτελεί πρόταση των ΣΜΕΑΕ της Δ΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ταυτόχρονα, εξετάζονται κρίσιμοι παράγοντες όπως ο ρόλος της διεπιστημονικής
ομάδας, η θέση του ίδιου του μαθητή, καθώς και η εμπλοκή της οικογένειας.
Συντονιστής:
Αδριανός Γ. Μουταβελής
Επιμέρους τίτλοι των εισηγήσεων:
Αδριανός Γ. Μουταβελής, Σωτηρία Τζιβινίκου:
Αναγκαιότητα και χρήση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ
Αφροδίτη Μπεκιάρη:
Ρόλος και προκλήσεις για τη διεπιστημονική ομάδα στο Μοντέλο Εξατομικευμένου
Προγράμματος Εκπαίδευσης
Σπυριδούλα Καρίπη:
Συνεργασία σχολείου οικογένειας με σκοπό τη δημιουργία Εξατομικευμένου
Προγράμματος Εκπαίδευσης
Μαρία Ζέζα:
Ο μαθητής μέσα από το μοντέλο δημιουργίας Εξατομικευμένου Προγράμματος
Εκπαίδευσης
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Αδριανός Γ. Μουταβελής, Σωτηρία Τζιβινίκου
ο

4 ΠΕΚΕΣ Αττικής, Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) οι μαθητές
αξιολογούνται διαρκώς, με σκοπό το σχεδιασμό και τη συνεχή αναπροσαρμογή της
παρέμβασης. Το σύνολο δε των ανωτέρω ενεργειών καταγράφεται από το
προσωπικό και διατηρείται στον ατομικό φάκελο μαθητή. Με αυτό τον τρόπο
αποτυπώνεται η συνέχεια της παρέμβασης στο χρόνο, καθώς και τα επιτεύγματα του
κάθε μαθητή ξεχωριστά. Έτσι, ένας ατομικός φάκελος, εμπεριέχει έγγραφα
διοικητικού χαρακτήρα, portfolio γνωστικών αντικειμένων, καθώς και
Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Στην παρούσα μελέτη
καταγράφεται η ύπαρξη περιορισμένης νομοθετικής συστηματικότητας και
καθοδήγησης, στο σύνολο των ανωτέρω, με πιθανές επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιπλέον, εξετάζεται η
συστηματικότητα των καταγραφών εκ μέρους των ΣΜΕΑΕ. Μεταξύ των ΣΜΕΑΕ
παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο συλλογής και
καταγραφής των δεδομένων. Διαφορές υπάρχουν και ανάμεσα στον τρόπο
καταγραφής στο προσωπικό του ίδιου σχολείου. Μερικές από αυτές μπορούν να
θεωρηθούν εντός των πλαισίων και των βαθμών ελευθερίας που είναι ανάγκη να
έχει το προσωπικό, ενώ άλλες κάνουν δύσκολη τη διαχείριση, αφού συχνά,
διαφορετικοί τρόποι αποτύπωσης απαιτούν περισσότερο χρόνο και δυσχεραίνουν
την κατανόηση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και εξετάζεται η χρήση των ΕΠΕ από τις
ΣΜΕΑΕ ως προς τη συχνότητα και τον τρόπο καταγραφής. Καταγράφεται αρχικά, η
απουσία ΕΠΕ πριν την χρονική στιγμή εμφάνισης του Μοντέλου ΕΠΕ, σχεδόν στο
σύνολο των ΣΜΕΑΕ. Αυτό το Μοντέλο, αποτελεί πρόταση των ΣΜΕΑΕ της Δ΄ Αθήνας
σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει
στόχο να οργανώσει συστηματικά τη δημιουργία ΕΠΕ αποδίδοντας στη σχολική
κοινότητα, μέθοδο, εργαλεία και τρόπους διαχείρισης. Στη συνέχεια, περιγράφεται
η βελτίωση της συστηματικότητας καταγραφής με την εφαρμογή του Μοντέλου.
Καταδεικνύεται έτσι, η ανάγκη σταθερής, διαρκούς καθοδήγησης και εποπτείας της
δημιουργίας του ατομικού φακέλου μαθητή με έμφαση στο ΕΠΕ.
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Περιλήψεις Ειδικών Θεματικών Συνεδριών

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αφροδίτη Μπεκιάρη
Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας

Η νομοθεσία μας προβλέπει για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το
σχεδιασμό των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης
(ΕΠΕ), από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), και το σύνολό τους, από τη διεπιστημονική ομάδα του ειδικού
σχολείου (ΣΜΕΑΕ) που φοιτά ο μαθητής. Εκεί, συντάσσεται και υλοποιείται από τον
αρμόδιο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής της τάξης, σε συνεργασία με τη
διεπιστημονική ομάδα. Ο όρος διεπιστημονική συνεργασία αναφέρεται στη
συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων όπως, ειδικός παιδαγωγός,
ψυχολόγος,
κοινωνικός
λειτουργός,
λογοθεραπευτής,
παιδοψυχίατρος,
εργοθεραπευτής, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της
φροντίδας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) ή/ή και αναπηρία.
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να τονίσει τα οφέλη της εφαρμογής της
διεπιστημονικής συνεργασίας στο σχολείο. Στο χώρο της ειδικής αγωγής, είναι κοινά
αποδεκτό ότι η διάγνωση/αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η παρέμβαση, πρέπει να
γίνεται από ομάδες ειδικών επιστημόνων. Καμία ειδικότητα από μόνη της, δεν
διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για να εκπαιδεύσει τους μαθητές με εεα. H
συνεργασία δε, εκπαιδευτικών και θεραπευτών ως διεπιστημονική ομάδα είναι
δυνατόν να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, απ’ ότι μπορεί να πετύχει το κάθε
μέλος ξεχωριστά. Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία υπογραμμίζεται στη
διεθνή βιβλιογραφία αλλά και νομοθεσία, η οποία ενθαρρύνει και επιβάλλει τη
συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, η διεθνής έρευνα
υποστηρίζει ότι η απουσία διεπιστημονικότητας δε βοηθά στην αξιολόγηση και
αποτελεσματική παρέμβαση τους μαθητές με εεα. Η ένταξη δε, των μαθητών στα
σχολεία γενικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με την κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη. Παράλληλα
με αυτό, χρειάζεται η θεσμοθέτηση και η οργάνωση ενός πλαισίου συνεργασίας,
μέσα στο οποίο θα καθορίζονται οι ρόλοι του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού
προσωπικού στα σχολεία, οι τρόποι συνεργασίας, καθώς επίσης θα προσδιορίζεται
ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σπυριδούλα Καρίπη
Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης
Η πεποίθηση ότι η οικογένεια αποτελεί ένα μαθησιακό περιβάλλον για το παιδίμαθητή, οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης σχολείου- οικογένειας και
στη συστηματική και εποικοδομητική συμμετοχή των γονέων στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των μαθησιακών εμπειριών των
παιδιών ανάμεσα στην οικογένεια και στο σπίτι. Υιοθετώντας την άποψη ότι η
συμμετοχή της οικογένειας στο πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να επηρεάσει την
κοινωνικό-συναισθηματική και ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών, τα τελευταία
χρόνια κρίνεται θεμιτό, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες να συμμετέχουν ενεργά
και ουσιαστικά στη διαμόρφωση αλλά και στην υλοποίηση των Εξατομικευμένων
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Κατά την πρόσφατη νομοθεσία οι γονείς
προβλέπεται να ενημερώνονται για τα ΕΠΕ, να συμμετέχουν στην διαμόρφωση τους,
να ενημερώνονται για την πορεία της εφαρμογής τους και τέλος να προτείνουν
στόχους παρέμβασης. Η διαμόρφωση ενός ΕΠΕ για κάθε μαθητή, αλλά και η
δυνατότητα των γονέων του να συμμετέχει σε αυτό, έχει ευεργετικές επιδράσεις και
στους τρεις άξονες, μαθητή, οικογένεια, σχολείο, γεγονός που καταγράφεται τα
τελευταία χρόνια στα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) που εφαρμόζεται. Αυτό εμφανίζεται
στην καθημερινή πράξη από το ενδιαφέρον και τον βαθμό συμμετοχής των γονέων,
αλλά και από ερευνητικά δεδομένα, στα οποία οι γονείς εκφράζουν την θετική
άποψή τους για τη χρήση των ΕΠΕ. Η τυπική συναλλαγή των γονιών με τους
επαγγελματίες της ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό, η οποία παραδοσιακά εστίαζε στις δυσκολίες του μαθητή και στο «τι δεν
μπορεί να κάνει», αντικαθίσταται από μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών που εστιάζουν στις ικανότητες του και στην μοναδικότητα του. Εστιάζουν
επίσης στις πραγματικές ανάγκες της οικογένεια και τη μοναδικότητά της, η οποία
ενδέχεται να πηγάζει από διαφορές όπως πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές. Η
ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού σχεδίου, του οποίου την πορεία γνωρίζουν,
συνδιαμορφώνουν και παρακολουθούν, οι ίδιοι οι γονείς, μειώνει το άγχος, τους
φόβους και τα αναπάντητα ερωτήματα, ενώ τοποθετεί τις προσδοκίες τους σε ένα
ρεαλιστικό επίπεδο. Πιο ασφαλείς, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι απολαμβάνουν
το γονεϊκό ρόλο και αναπτύσσουν μια σχέση με τα παιδιά τους που πλέον, δεν
εστιάζεται στην αναπηρία και στα προβλήματα της. Επιπλέον, η συμμετοχή των
γονιών δεν τους τοποθετεί μόνο στην συνδιαμόρφωση του ΕΠΕ, αλλά ταυτόχρονα
λειτουργεί και σαν δέσμευση των γονιών για την εφαρμογή και τη συνέχιση των
εκπαιδευτικών στόχων και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η διαμόρφωση ενός ΕΠΕ
με την συνεργασία των γονιών μπορεί να δημιουργεί αρχικά, την εντύπωση ότι είναι
μια δύσκολη, χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης και συνεργασίας
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια προς όφελος του ίδιου του μαθητή.
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2 η Ειδική Θεματική Συνεδρία

Περιλήψεις Ειδικών Θεματικών Συνεδριών

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρία Ζέζα
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) συνιστά ένα ισχυρό παιδαγωγικό
εργαλείο, το οποίο οικοσυστημικά προσεγγίζει όλους όσους πλαισιώνουν τον
μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) εμπλέκοντας σε μια
συνεργατική διαδικασία κατά τη σύνταξή του και την εφαρμογή του, τη
διεπιστημονική ομάδα, την οικογένεια και σε ορισμένες περιπτώσεις και τον ίδιο το
μαθητή. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν εκτενώς οι εκφάνσεις του
δυναμικού χαρακτήρα του ΕΠΕ όταν αυτό υιοθετείται από το ειδικό σχολείο (ΣΜΕΑΕ)
και καλείται να περιγράψει με κατανοητό τρόπο, που να μεταφράζεται σε άρτιες
σχεδιασμένες και δομημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, το προφίλ του μαθητή με
πολλαπλές αναπηρίες. Η σύνταξή του ακολουθεί το μοντέλο δημιουργίας ΕΠΕ, το
οποίο προτάθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτικά στις ΣΜΕΑΕ της Δ΄ Αθήνας σε
συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το
συγκεκριμένο Μοντέλο καταδεικνύει
την αναγκαιότητα της οργανωμένης
καταγραφής των εκπαιδευτικών στόχων και καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό σε μια
διαδικασία δόμησης της διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα από
τη συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση με διττό χαρακτήρα. Αρχικά, την
επιλογή των εκπαιδευτικών στρατηγικών που βασίζονται στο παρόν επίπεδο
ανάπτυξης του μαθητή ενορχηστρώνοντας μια σειρά αλληλένδετων
εξατομικευμένων στόχων σε αλληλουχία. Και επιπρόσθετα, την σύνθεση μιας
ολοκληρωμένης εικόνας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή με εεα, υπό το
πρίσμα του ατομικού ρυθμού μάθησης και των προσωπικών δυνάμεών του. Μέσα
από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Μοντέλου ΕΠΕ ο κάθε εκπαιδευτικός δύναται
να σχηματίσει μια αρτιότερη εικόνα για τον μαθητή διαβάζοντας τον ατομικό του
φάκελο. Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη για το μαθητή καθώς προτείνει και καταγράφει
ειδικά σχεδιασμένους στόχους εκπαιδευτικής παρέμβασης βασισμένους στις
μοναδικές
ακαδημαϊκές,
επικοινωνιακές,
κοινωνικό-συναισθηματικές
προτεραιότητες του κάθε μαθητή.

Σημείωση: Δεν έγιναν επεμβάσεις στα κείμενα των περιλήψεων. Συμπεριλήφθηκαν
στο τεύχος χωρίς ορθογραφική ή άλλη επέμβαση.
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